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DREPT COMERCIAL 
 

 
 

1. Acţiune având ca obiect pretenţii.  Debit  neachitat conform facturii fiscale emise 
potrivit contract furnizare intervenit în urma licitaţiei publice desfăşurate în temeiul OUG 
nr.34/2006. 

 
                                                                  Art.43 Cod comercial 

                                                                  Art.286, art.287  - OUG nr.34/2006 
                      Art.969, art.1073, art.1081 – Cod civil 

         
     Decizia civilă nr.317/17.03.2011 

              Dosar nr.14173/118/2010 
 

Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia comercială şi înregistrată sub 
nr.14173/118/22.10.2010, reclamanta S.C. I.G.P S.R.L., în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL 
LOCAL AL COMUNEI D., prin PRIMAR, a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să se dispună 
obligarea acestuia la plata sumei de 198.049,66 lei, reprezentând debit neachitat, cf. facturii fiscale nr. 
SAL 63302/16.07.2010, neachitată la scadenţă şi la plata sumei de 63.704,98 lei, reprezentând 
penalităţi convenţionale calculate potrivit contractului perfectat între părţi, cu cheltuieli de judecată. 
 Motivând acţiunea, reclamanta a învederat în esenţă că, între părţi a fost perfectat contractul 
de furnizare nr.1474/15.04.2010, privind furnizarea a 237 recipienţi metalici pentru colectarea 
deşeurilor de 1,1, mc şi 27.393 europubele de capacitate de 120 l, în urma licitaţiei publice desfăşurate 
în temeiul OUG nr. 34/2006. 
 S-a menţionat că, în conf. cu prev. art.10.2 din contract, achizitorul se obligă să plătească 
preţul produselor către furnizor în termen de 28 de zile de la emiterea facturii, însă pârâtul a achitat 
doar o parte a facturii nr. SAL 63302/16.07.2010 în valoare totală de 637.049,66 lei, respectiv numai 
suma de 439.000 lei, la data de 11.10.2010, rămânând un debit restant în sumă de 198.049,66 lei. 
 A mai arătat reclamanta că, în conf. cu prev. art.11.2 din contract, „în cazul în care achizitorul 
nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi 
revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,5% pe zi de 
întârziere din plata neefectuată”, astfel că, pârâtul datorează şi suma de 63.704,98 lei, reprezentând 
penalităţi de întârziere, calculate conf. contractului de la scadenţă şi până la data de 01.10.2010. 
 S-a mai menţionat că, deşi a convocat pârâtul la conciliere directă pentru data de 18.10.2010 în 
vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă, acesta nu a dat curs invitaţiei. 
 Pârâtul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat la termenul de judecată. 
 În şedinţa publică din data de 25.11.2010, reclamanta a depus cerere de micşorare a câtimii 
pretenţiilor, arătând că, înţelege să solicite obligarea pârâtei la plata sumei de 138.454,70 lei, 
reprezentând: suma de 74.749,72 lei – debit neachitat şi suma de 63.704,98 lei, reprezentând penalităţi 
convenţionale calculate până la data de 01.10.2010, motivat de faptul că, pârâtul a achitat la data de 
26.10.2010, suma de 123.299,94 lei.  

Prin Sentinţa civilă nr.6777/COM din 25.11.2010, Tribunalul Constanţa a admis acţiunea 
formulată de reclamanta S.C. I.G.P S.R.L, cu consecinţa obligării pârâtului să plătească reclamantei 
suma de 74.749,72 lei, reprezentând debit restant, suma de 63.704,98 lei, reprezentând penalităţi 
convenţionale calculate până la data de 01.10.2010 şi suma de 626,75 lei, reprezentând cheltuieli de 
judecată – taxă timbru (621,75 lei) şi timbru judiciar (5 lei). 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă că, între reclamantă în 
calitate de furnizor alături de furnizorul S.C. E.R. S.R.L. şi pârâtă în calitate de achizitor, a fost 
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perfectat contractul de furnizare nr.1474/15.04.2010, în urma licitaţiei publice desfăşurate în temeiul 
OUG nr. 34/2006, în baza acestui contract pârâtei fiindu-i furnizate (livrate) 237 recipienţi metalici 
pentru colectarea deşeurilor de 1,1, mc şi 27.393 europubele de capacitate de 120 l, aşa cum rezultă 
din avizele de însoţire a mărfii şi scrisorilor de transport anexate. 
 Pentru produsele livrate, reclamanta a emis pârâtei factura fiscală nr. SAL-63302/12.07.2010 
în valoare totală de 637.049,66 lei (fila 9 din dosar), factură acceptată de pârât la plată, dar neachitată 
în totalitate la scadenţă. 
 Art.31 lit. b, art.5 şi art.286 alin.11 şi alin.2 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, arată:  
„Art.31. -    Contractele de achiziţie publică sunt:      
   b) contracte de furnizare;  
Art.5. -   (1) Contractul de furnizare este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul de 
lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, inclusiv în rate, 
închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare.  
   (2) Contractul de achiziţie publică ce are ca obiect principal furnizarea de produse şi, cu titlu 
accesoriu, operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora este considerat contract de 
furnizare.  
Art.286. -   (1) Procesele şi cererile privind actele autorităţilor contractante emise înainte de 
încheierea contractului, precum şi acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate 
în cadrul procedurii de atribuire se soluţionează în primă instanţă de către secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.  
   (11) Procesele şi cererile privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau 
denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către 
secţia comercială a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante. 
Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător. 
   (2) Litigiile privind desfăşurarea procedurilor de atribuire care intră în sfera de aplicare a 
dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cele privind drepturile şi obligaţiile 
contractate în cadrul acestor proceduri se soluţionează de urgenţă şi cu precădere, potrivit 
dispoziţiilor art. 7202-7207 şi art. 7209 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod 
corespunzător.  
 În conf. cu prev. art.1294 C.civ. „vinderea este o convenţie prin care două părţi se obligă între 
sine, una a transmite celeilalte proprietate unui lucru şi aceasta, a plăti celei dintâi preţul lui”, iar 
raportat la prevederile textelor de lege menţionate, rezultă că, între părţi s-a perfectat un contract de 
furnizare bunuri, respectiv de vânzare-cumpărare, în procedura achiziţiei publice, bunurile vândute 
fiind acceptate de pârâta cumpărătoare, care era obligată potrivit art.5.2, art.5.4, art.5.5, art.6.1. şi 
art.6.2., precum şi art.7.3 din contractul părţilor să achite furnizorului (vânzătorului) S.C. I.G.P S.R.L., 
suma convenită între părţi, în două tranşe de 50% fiecare, prima tranşă până cel mai târziu la data de 
15.04.2010 şi ultima tranşă până cel mai târziu la data de 30.06.2010. 
 Pârâtul nu a respectat această obligaţie convenţională, neachitând la termenele scadente 
contravaloarea bunurilor furnizate, conform tranşelor menţionate în contract. 
 În conf. cu prev. art.969 C. Civ., „convenţiile legal făcute, au putere de lege între părţile 
contractante”, iar conf. disp. art.1073 C.civ., creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a 
obligaţiei, iar în caz contrar, are dreptul la dezdăunare, iar pârâtul, aşa cum rezultă din probele 
coroborate, administrate în cauză, nu a executat întocmai obligaţiile contractuale, fiind în culpă 
contractuală. 
 Instanţa de fond, reţinând în cauză că, pârâtul este în culpă contractuală pentru neplata 
integrală a sumei datorate la scadenţă, creanţa fiind certă, lichidă şi exigibilă, a admis acţiunea aşa 
cum a fost precizată prin micşorarea câtimii pretenţiilor şi a obligat pârâta la plata debitului principal, 
respectiv la plata sumei de 74.749,72 lei, reprezentând debit restant. 
 În conf. cu prev. art.11.2 din contractul părţilor, coroborat şi cu disp. art. 1081 şi urm. C. Civ., 
instanţa de fond a admis şi capătul de cerere privind obligarea pârâtului la plata penalităţilor de 
întârziere în sumă de 63.704,98 lei – penalităţi convenţionale calculate până la data de 01.10.2010, 
aceste penalităţi având rolul să acopere prejudiciul încercat de reclamantă ca urmare a neachitării 
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întregului debit de către pârâtă, la scadenţa convenită de comun acord între părţi prin contractul de 
furnizare. 
 În conf. cu prev. art.274 C.pr.civ., instanţa de fond a obligat pârâtul ca parte căzută în pretenţii 
şi la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 626,75 lei, reprezentând taxă de timbru (621,75 lei) şi 
timbru judiciar (5 lei). 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI D., 
PRIN PRIMAR, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu invocarea temeiurilor de drept 
prevăzute de art.3041 Cod pr.civilă, coroborat cu art.312 al.3, teza 2 Cod pr.civilă, şi următoarea 
motivaţie, în esenţă: 

- pe fondul cauzei, instanţa, fără o cercetare amănunţită a fondului a admis acţiunea reclamantei, 
fără a efectua o verificare temeinică şi solidă a probatoriilor administrate, soluţionând cererea 
la primul termen de judecată; 

- referitor la cererea de micşorare a câtimii pretenţiilor depusă de reclamantă la primul termen 
de judecată şi singurul, aceasta nu a fost comunicată pârâtei pentru a lua la cunoştinţă, iar în 
virtutea principiului disponibilităţii, instanţa era obligată să analizeze mai profund cauza şi să 
pună în discuţia părţilor acest aspect; 

- instanţa de fond avea obligaţia să dispună o expertiză tehnico-contabilă în cauză, să clarifice 
clar situaţia de fapt, având în vedere că în derularea raporturilor contractuale dintre părţi, s-au 
achitat în decursul timpului diferite sume de bani; 

- reclamanta se prevalează în micşorarea câtimii pretenţiilor de faptul că pârâta a achitat o parte 
din debit, dar achitarea unei părţi din contract nu poate fi interpretată ca o recunoaştere a 
datoriei în întregul său. 
Solicită admiterea recursului, cu consecinţa casării hotărârii recurate şi rejudecând cauza se 

solicită administrarea corectă şi detaliată a probatoriilor, printr-o cercetare temeinică a fondului 
cauzei. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma susţinerilor părţilor, văzând şi 
dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii recursului, ca nefondat, 
pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Instanţa a fost investită cu soluţionarea unei cauze având ca obiect pretenţii, rezultate dintr-un 
contract intervenit între părţi intitulat Contract de furnizare nr.1474/15.04.2010, ce a avut ca obiect 
furnizarea a 237 recipienţi metalici pentru colectare deşeuri de 1,1 m.c şi 27.393 europubele de 
capacitate 120 l, urmare licitaţiei publice desfăşurate în temeiul OUG nr.34/2006. 

Cu alte cuvinte temeiul de drept invocat pentru obligarea la plata debitului restant, l-a 
constituit dispoziţiile cuprinse în OUG nr.34/2006, cu referire la dispoziţiile cuprinse în art.969 
Cod civil şi cu aplicarea art.1073 Cod civil, cu referire la art.43 Cod comercial. 

Susţinerile recurentei privind greşita soluţionare a cauzei la primul termen de judecată, fără o 
cercetare amănunţită a fondului şi fără efectuarea unei verificări temeinice şi solide a probatoriilor 
administrate, sunt nefondate, urmând a fi respinse, apreciază Curtea deoarece, cererea de chemare în 
judecată s-a soluţionat după o procedură specială cuprinsă în OUG nr.34/2006. 

Astfel, potrivit art.286 al.2 din OUG nr.34/2006 „În faţa instanţei de judecată litigiile 
privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul procedurilor de atribuire, care intră în sfera de 
aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează de urgenţă şi cu precădere, 
potrivit dispoziţiilor art.7202- art.7207 şi art.7209 din Codul de procedură civilă, care se aplică în 
mod corespunzător”. 
 Aşa fiind, Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic, instanţa a soluţionat cauza la primul 
termen de judecată, aceasta cu atât mai mult cu cât, recurenta nu a înţeles a depune întâmpinare la 
dosarul cauzei şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei, chiar dacă potrivit art.2871 al.2 din OUG 
nr.34/2006 era obligată a depune întâmpinare în termen de 3 zile de la comunicarea cererii de 
chemare în judecată. 
 De altfel, potrivit art.2875 al.1 din OUG nr.34/2006 „Lipsa părţii legal citate nu poate 
împiedica judecata cauzei, dacă legea nu dispune altfel”, iar potrivit al.2 al aceluiaşi text de lege 
„Dacă la orice termen fixat pentru judecată se înfăţişează numai una dintre părţi, instanţa, după ce 
va cerceta toate lucrările din dosar şi va asculta susţinerile părţii prezente, se va pronunţa în sensul 
dovezilor administrate, examinând şi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte”. 
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 Reţine Curtea că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond, având în vedere probatoriul 
administrat, a procedat la soluţionarea cauzei, aceasta cu atât mai mult cu cât, potrivit art.2876  din 
OUG nr.34/2006, nu avea posibilitatea de a dispune decât „o singură dată amânarea judecării 
cauzei” numai în mod excepţional „pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile părţii sau 
reprezentantului ei”. 
 În speţă, Curtea constată că, recurenta pârâtă nu a invocat motive temeinice care să fi putut 
justifica o eventuală cerere de amânare, din actele şi lucrările dosarului nerezultând că, hotărârea s-ar 
fi pronunţat fără o cercetare amănunţită a fondului, ori fără o verificare temeinică şi solidă a 
probatoriilor. 
 În ce priveşte cererea de micşorare a câtimii obiectului pretenţiilor, instanţa de control reţine 
că, în mod legal şi temeinic s-a procedat la luarea în dezbatere a acesteia, atât timp cât, între intimata 
reclamantă în calitate de furnizor alături de furnizorul SC E.R SRL şi recurenta pârâtă în calitate de 
achizitor, a fost perfectat contractul de furnizare nr.1474/15.04.2010, iar pentru produsele livrate (237 
recipienţi metalici pentru colectare deşeuri de 1,1 m.c şi 27.393 europubele de capacitate de 120 l), s-a 
emis factura fiscală nr.SAL 63302/12.07.2010, în valoare totală de 673.049,66 lei, acceptată la plată, 
dar neachitată în totalitate la scadenţă. 
 Au fost produse dovezi în sensul art.1169 Cod civil, că recurentul pârât nu a înţeles a respecta 
obligaţiile contractuale, neachitând la termenele scadente contravaloarea bunurilor furnizate, conform 
tranşelor menţionate în contract şi cuprinse în art.5.2, art.5.4, art.5.5, art.6.1, art.6.2, precum şi 
art.7.3, în tranşe de 50% fiecare, prima tranşă până cel mai târziu la data de 15.04.2010 şi ultima 
tranşă până cel mai târziu la data de 30.06.2010. 
 În aceste condiţii, apreciază Curtea că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a avut în 
vedere dispoziţiile art.969 Cod civil potrivit cărora „Convenţiile legal făcute, au putere de lege între 
părţile contractante”, precum şi ale art.1073 Cod civil, potrivit cărora „Creditorul are dreptul de a 
dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei, şi în caz contrar are dreptul la dezdăunare”, odată ce, 
recurenta nu a executat întocmai obligaţiile contractuale pe care şi le-a asumat. 
 Într-o altă ordine de idei, recurentul este culpabil de a nu se fi prezentat în faţa instanţei pentru 
a-şi propune probatoriul spre administrare, neputându-se imputa instanţei de fond „obligaţia de a 
dispune o expertiză tehnico-contabilă” , ce ar fi avut menirea să clarifice „clar” situaţia de fapt. 
 Nu au fost produse dovezi de către recurentă, în sensul art.1169 Cod civil, din care să fi 
rezultat că, achitarea în decursul timpului a diferitelor sume de bani, ar fi generat o altă situaţie de 
achitare a sumelor de bani decât cea avută în vedere de instanţă, pentru a putea fi reţinută susţinerea sa 
privind derularea raporturilor contractuale dintre părţi. 
 Apreciază Curtea că, în conformitate cu prevederile art.11.2 din contract, potrivit cu care „În 
cazul în care achizitorul nu-şi onorează obligaţiile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală din plata neefectuată – 0,5%/zi” -  în mod legal şi temeinic, făcând aplicarea art.1081 şi 
urm.Cod civil, instanţa de fond a admis capătul de cerere privind obligarea recurentei la plata 
penalităţilor de întârziere, ce au rolul de a acoperi prejudiciul încercat de reclamantă, ca urmare a 
neachitării integrale a debitului, la scadenţa convenită de comun acord între părţi prin contractul de 
furnizare. 
 Cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod procedură civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat. 
 

2. Concordat preventiv. Cerere având ca obiect suspendarea provizorie a urmăririi silite 
pornită de creditoare în dosar de executare, până la publicarea concordatului preventiv 
aprobat. Condiţii de admisibilitate. 
                     

                                              Art.14, art.20, art.22 – Legea nr.381/2009 privind introducerea  
                                                                             concordatului preventiv şi mandatului adhoc 

                         Art.581 – Cod pr.civilă 
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 Decizia civilă nr.5/10.01.2011 
              Dosar nr.13099/118/2010 

 

Prin cererea adresată judecătorului sindic în dosarul nr.10586/118/2010 şi înregistrată separat 
sub nr.13099/118/2010, debitoarea S.C. K.N S.A. a solicitat suspendarea provizorie a urmăririi silite 
pornită de creditoarea S.C. N-C S.R.L. în dosarul de executare nr.309/2010 al BEJ R.C, până la 
publicarea concordatului preventiv aprobat. 
 În motivarea cererii s-a arătat că după deschiderea procedurii concordatului preventiv a depus, 
la data de 06.10.2010, proiectul de concordat preventiv, declaraţia privind starea de dificultate şi lista 
creditorilor. Dată fiind iniţierea executării silite de către creditoarea S.C. N-C S.R.L., este dovedită 
urgenţa în promovarea cererii. 
 În susţinerea cererii a depus copiile următoarelor înscrisuri: somaţia de executare, Încheierea 
nr.899/EX/22.07.2010, Încheierea nr.17269/30.08.2010 şi oferta de concordat preventiv. 

Prin Încheierea nr.818/com/11.10.2010, pronunţată de Tribunalul Constanţa a fost admisă 
cererea formulată de debitoarea S.C. K.N S.A., prin conciliator provizoriu [...] SPRL, în contradictoriu 
cu creditoarea S.C. N-C S.R.L., şi în temeiul art.581 C.pr.civ., a dispus suspendarea provizorie a 
executării silite începută în dosarul de executare silită nr.309/2010 al BEJ R.C la cererea creditoarei 
S.C. N-C S.R.L. împotriva debitoarei S.C. K.N S.A. până la publicarea concordatului preventiv 
aprobat sau până la respingerea ofertei debitoarei de către majoritatea creditorilor. 

Pentru a pronunţa în acest sens, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Potrivit art.22 alin.1 din Legea nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi 
mandatului ad-hoc „În condiţiile art.581 şi art.582 din Codul de procedură civilă, debitorul poate 
cere judecătorului-sindic, în baza ofertei de concordat preventiv, suspendarea provizorie a 
urmăririlor silite”. 
 Prin urmare, pentru admisibilitatea cererii de suspendare  provizorie a executării silite, este 
necesar a fi dovedite condiţiile art.581 C.pr.civ., pe de o parte şi, pe de altă parte, dovada depunerii 
ofertei de concordat preventiv. 
 În ce priveşte condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale prevăzute de art.581 
C.pr.civ., acestea sunt urgenţa, neprejudecarea fondului şi vremelnicia măsurii. 

Referitor la condiţia urgenţei, se constată că aceasta rezultă din începerea executării silite de 
către creditoarea S.C. N-C S.R.L. (conform somaţiei de executare emisă la data de 24.08.2010 în 
dosarul de executare nr. 309/2010 al BEJ R.C) în perioada în care debitoarea aflată în dificultate 
financiară se află în procedura concordatului preventiv deschisă prin Încheierea nr.674/com din 
06.09.2010. Executarea silită  a debitoarei în condiţiile în care aceasta a depus un plan de redresare are 
influenţă asupra activului societăţii pe care se bazează aceasta în redresarea societăţii. 

În ce priveşte neprejudecarea fondului, se constată că şi aceasta este îndeplinită atâta timp cât 
prin suspendarea provizorie nu se soluţionează fondul, creanţa creditoarei fiind datorată şi recunoscută 
de debitoare în lista creditorilor depusă împreună cu oferta de concordat. 

De asemenea, şi caracterul vremelnic al cererii este îndeplinit atâta timp cât se solicită 
dispunerea măsurii până la publicarea concordatului preventiv aprobat. 

În ce priveşte condiţia specială prevăzută de art.22 alin.1 din Legea nr. 381/2009, se constată 
că la fila 11 se află dovada depunerii la data de 06.10.2010 a ofertei de concordat preventiv întocmită 
de conciliatorul provizoriu [...] S.P.R.L. al debitoarei S.C. K.N S.A. în condiţiile art.20 şi urm. din 
Legea nr. 381/2009. 

Faţă de aceste considerente, judecătorul sindic constată că sunt îndeplinite condiţiile art.22 
alin.1 din Legea nr.381/2009, astfel încât, va fi admisă cererea de faţă şi se va dispune suspendarea 
provizorie a executării silite începută în dosarul de executare silită nr. 309/2010 al BEJ R.C la cererea 
creditoarei S.C. N-C S.R.L. împotriva debitoarei S.C. K.N S.A până la publicarea concordatului 
preventiv aprobat sau până la respingerea ofertei debitoarei de către majoritatea creditorilor (conform 
art.22 alin.3 din Legea nr.381/2009). 

Împotriva acestei sentinţe a formulat, în termen legal  recurs creditoarea  SC N-C SRL 
Bucureşti, solicitând admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii recurate în sensul respingerii 
cererii de suspendare provizorie a executării silite începută în dosarul nr.309/2010 aflat în lucru la 
Biroul Executorului Judecătoresc R.C la cererea SC N-C SRL, în baza titlului executoriu deţinut până 
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la publicarea concordatului preventiv aprobat sau până la respingerea ofertei debitoarei de către  
majoritatea creditorilor. 

Susţine recurenta că, judecătorul sindic a apreciat greşit admiţând cererea debitoarei pentru 
următoarele considerente: 
 Potrivit art.22 alin.1 din Legea nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi 
mandatului ad-hoc, suspendarea provizorie a executării silite se poate face în baza ofertei de concordat 
preventiv. 
 Această ofertă trebuia să fie notificată de conciliatorul creditorilor prin mijloace de comunicare 
rapidă, ce asigură posibilitatea verificării recepţiei ofertei de concordat, potrivit dispoziţiilor art.20 
alin. 4 din Legea  nr. 381/2009. 
 Mai mult decât atât, conform dispoziţiilor art.14 lit.d din Legea nr.381/2009, instanţa poate să 
dispună prin încheiere suspendarea provizorie a executării silite contra debitorului în baza proiectului 
de concordat preventiv formulat de debitor şi transmis creditorilor. 
 Astfel,  urmează a se constata  faptul că la data pronunţării de către instanţă a Încheierii  
nr.818/COM în dosarul nr.13099/118/2010, societatea creditoare nu intrase în posesia proiectului de 
concordat, deşi instanţa de judecată s-a pronunţat cu privire la deschiderea procedurii concordatului 
preventiv încă  din data de 06.09.2010. 
 Deşi conciliatorul [...] SPRL face referire la adresa nr.1964/06.10.2010 transmisă către 
creditori, adresă la care se presupune că ar fi fost ataşat planul de concordat preventiv, precizează că 
nu a intrat niciodată în posesia acestuia, oferta de concordat fiindu-i comunicată ulterior datei de 
11.10.2010, dată la care instanţa de judecată s-a pronunţat asupra suspendării executării silite. 
 Prin urmare instanţa de judecată s-a pronunţat asupra suspendării executării silite fără ca 
proiectul de concordat preventiv să fi fost transmis către societatea debitoare, fiind  nerespectate 
dispoziţiile art.14 lit.d din Legea nr.381/2009. 
 Pe de altă parte, prin suspendarea executării silite, societăţii creditoare i se produce un 
prejudiciu material, amânându-se posibilitatea recuperării vreunei sume de bani până la publicarea 
concordatului preventiv aprobat sau  până la respingerea ofertei debitoarei de către majoritatea 
creditorilor. 
 Intimata debitoare SC K.N SA, prin întâmpinarea depusă la dosar, a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat. 
 Examinând recursul prin prisma criticilor formulate şi a dispoziţiilor art.3041 Cod proc. 
civ., Curtea reţine caracterul nefundat, pentru următoarele considerente: 

Prevederile art.22, coroborate cu cele ale art.14, lit.d din Legea nr.381/2009 nu impun cerinţa 
comunicării ofertei de concordat preventiv către creditori sub existenţa vreunei sancţiuni, iar pentru a 
se dispune suspendarea executării silite este necesar a fi întrunite cumulativ cerinţele de exerciţiu ale 
ordonanţei preşedinţiale şi dovada depunerii la dosar a ofertei de concordat preventiv. 

Analizând cererea de chemare în judecată prin prisma cerinţelor instituite de art.22 din Legea 
nr.381/2009, judecătorul primei instanţe a pronunţat o soluţie legală şi temeinică, verificând toate 
aspectele impuse de norma suscitată. 

În aceste condiţii, critica referitoare la  necomunicarea către creditoare a ofertei de concordat 
până la pronunţarea încheierii de suspendare a executării silite nu poate fi apreciată ca o cauză de 
nelegalitate a hotărârii recurate, nefiind dovedită nicio vătămare prin această conduită a conciliatorului 
[...] SPRL. 

Ceea ce trebuia a fi verificat de către judecătorul de fond era doar îndeplinirea condiţiilor 
referitoare la urgenţă, caracter vremelnic şi neprejudecarea fondului cauzei, pentru a dispune 
temporizarea executării silite începute de creditoarea recurentă. 
Fiind respectate dispoziţiile legale ce reprezintă temeiul juridic al cererii de chemare în judecată, 
prima instanţă a pronunţat o încheiere legală şi temeinică, ce va fi menţinută prin respingerea 
recursului declarat de SC N-C SRL ca nefondat. 
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3. Contestaţie la executare şi opoziţie la executarea cambială. Constatare nulitate titlu - 
bilet la ordin. Excepţia de neexecutare a contractului. 

   
                                                          Art.63 – Legea nr.58/1934  

                                                               Pct.321, pct.328, pct.329 – Normele BNR 6/1994
        

       Decizia civilă nr.126/24.01.2011 
              Dosar nr.10468/118/2010 

 
Prin cererea înregistrată sub nr.17502/212/2010, C.M SRL a formulat, în contradictoriu cu 

intimata SC A.P.C SRL-în insolvenţă, opoziţie la executarea silită ce formează obiectul dosarului 
nr.54/2010 al BEJ N.S.L,  solicitând: încetarea executării silite, anularea formelor de executare şi 
întoarcerea executării prin restituirea sumelor eliberate intimatei-creditoare, cu cheltuieli de executare. 
 În considerentele cererii, contestatoarea apreciază că executarea silită declanşată este nelegală 
întrucât: 

1. biletul la ordin în baza căruia s-a pornit executarea silită a fost emis pentru a garanta plata 
contravalorii lucrărilor ce urmau a fi executate în luna martie de către A.P.C, lucrări care nu au fost 
executate integral iar parte din cele realizate nu au fost executate corespunzător. 

2. societatea C.M deţine împotriva intimatei A.P.C o creanţă al cărei cuantum depăşeşte cu 
mult valoarea sumei înscrisă în biletul la ordin ce constituie titlu executoriu în baza căruia s-a pornit 
executarea. 

3. intima a cesionat încă din luna ianuarie 2009 pretinsele creanţe deţinute împotriva sa, prin 
contractul de cesiune încheiat cu RR T. SRL. 
 Prin încheierea de şedinţă din data de 09.08.2010, instanţa a dispus conexarea dosarul sus-
menţionat la cauza înregistrată sub nr.16882/212/2010, ce are ca obiect contestaţia la executare silită 
formulată de contestatoarea SC C.M în contradictoriu cu aceeaşi intimată SC A.P.C SRL- în 
insolvenţă. 
 Prin Sentinţa civilă nr.18970/19.08.2010, Judecătoria Constanţa a respins, atât contestaţia la 
executare, cât şi opoziţia la executare, ca neîntemeiate. Totodată, a respins şi excepţia inadmisibilităţii 
opoziţiei la executare invocată de intimată pe calea întâmpinării. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut, referitor la excepţia inadmisibilităţii, pe de 
o parte, că motivele opoziţiei la executare nu pot determina inadmisibilitatea acţiunii, cât timp legea 
reglementează opoziţia ca şi cale de atac specială, iar pe de altă parte, că, deşi oponenta nu a invocat 
nevaliditatea titlului cambial, a pus în discuţie existenţa obligaţiei cambiale. 
 Pe fondul opoziţiei la executare, instanţa a reţinut că nu s-a invocat nulitatea biletului la ordin, 
ci doar apărări referitoare la fondul raporturilor juridice dintre părţi, fără a se face dovada de către 
oponentă a îndeplinirii condiţiilor pentru exercitarea opoziţiei la executarea cambială. 

Instanţa a mai constatat inaplicabilitatea în speţă a disp. art.19 din Legea nr.58/1934, întrucât 
nu posesorul biletului la ordin a pornit o acţiune împotriva debitorului, ci debitorul cambial. 
 La data de 24.08.2010, C.M SRL a declarat, prin aceeaşi cerere, atât apel împotriva soluţiei 
dată opoziţiei la executare, cât şi recurs împotriva respingerii contestaţiei la executare sub toate 
capetele de cerere, cele două căi de atac fiind disjunse în şedinţa de judecată din data de 14.09.2010. 

Recursul declarat împotriva soluţiei de respingere a contestaţiei la executare a fost soluţionat 
prin Decizia nr.2153/10.11.2010 pronunţată în dosarul nr. 11782/118/2010, în sensul admiterii, cu 
consecinţa admiterii contestaţiei şi constatarea ca intervenită compensaţia legală  până la concurenţa 
sumei de 400.000 lei. Instanţa a dispus şi  anularea formelor de executare  în dosarul de executare 
nr.54/2010 al BEJ  N.S.L . 
 Cu privire la soluţia pronunţată în cadrul opoziţiei la executare, apelanta apreciază că Sentinţa 
nr.18970/19.08.2010 este nelegală şi netemeinică, întrucât criticile formulate se circumscriu unor 
excepţii personale ce nu sunt prohibite de art.19 din Legea nr.58/1934. 
 Astfel, apelanta susţine că, biletul la ordin în baza căruia s-a pornit executarea nu este emis în 
alb, ci are o cauză expresă, respectiv garantarea plăţii contravalorii lucrărilor ce urmau a fi efectuate în 
luna martie 2009 de către intimată. Întrucât lucrările respective nu au fost realizate integral, iar cele 
realizate nu corespundeau din punct de vedere calitativ parametrilor tehnici stabiliţi, a refuzat plata 
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lucrărilor. Acest aspect rezultă atât din corespondenţa părţilor şi din cele trei cereri de asigurare dovezi 
promovate, dar şi din faptul că biletul la ordin nu a fost refuzat la plată din lipsă de disponibil, ci la 
ordinul expres al emitentului. 
 O altă critică a vizat faptul că, societatea C.M deţine împotriva intimatei o creanţă al cărei 
cuantum depăşeşte cu mult suma înscrisă în biletul la ordin, în baza căruia s-a declanşat executarea. 

Deşi administratorul judiciar i-a admis parţial creanţa declarată şi a înscris-o în tabelul 
obligaţiilor debitoarei A.P.C SRL doar cu suma de 1.916.068,3 lei, aceasta depăşeşte creanţa de 
400.000 lei pentru care s-a pornit executarea silită, indiferent de maniera de soluţionare a contestaţiei 
promovate împotriva măsurii administratorului judiciar de înlăturare parţială a creanţei. 
 Un alt aspect relevat de apelantă se referă la cesiunea creanţei deţinută de intimată împotriva 
sa, aspect care rezultă din înscrisurile depuse la dosar. 
 La data de 08.09.2010, apelanta şi-a completat motivele căii de atac în ceea ce priveşte 
admisibilitatea opoziţiei la executare, sens în care arată că în speţă este incidentă teza a doua 
reglementată de art.63 alin.1 din Legea nr.58/1934, motiv pentru care a înţeles să invoce, potrivit art. 
19 din Legea 58/1934, excepţiile personale referitoare la raportul fundamental dintre părţi. 

În opinia apelantei, instanţa de fond a interpretat în mod greşit art.19, textul referindu-se la 
acţiunea cambială în toate ipostazele sale. 
 Intimata SC A.P.C SRL - în insolvenţă nu a depus întâmpinare, ci doar concluzii scrise, prin 
intermediul cărora a solicitat respingerea opoziţiei, în esenţă, pentru că nu se invocă motive de nulitate 
a biletului la ordin, ci se susţin numai apărări referitoare la nedatorarea creanţei înscrise în biletul la 
ordin. 

Prin Decizia civilă nr.24/23.09.2010, apelul a fost respins ca nefondat. 
Au fost avute în vedere următoarele argumente: 

 Litigiul cambial a fost declanşat prin exercitarea de către debitoarea apelantă SC C.M SA a 
opoziţiei la executare, prin intermediul căreia se poate pune în discuţie valabilitatea titlului de valoare, 
prin invocarea unor excepţii care o apără pe debitoare de obligaţia de plată. 
 Caracterul autonom al obligaţiilor cambiale face ca posibilităţile de apărare ale debitoarei să 
fie mai limitate decât în dreptul comun, în sensul că are la îndemână doar excepţiile al căror regim 
juridic este reglementat de lege. 
 Astfel, art.63 din Legea nr.58/1934 prevede că, în procesele cambiale pornite, fie pe cale de 
acţiune, fie pe cale de opoziţie la executare, debitorul nu va putea opune posesorului decât excepţiile 
privind nulitatea titlului, potrivit dispoziţiilor art.2, precum şi cele care nu sunt oprite de art.19. 
 Acest din urmă articol dispune că, persoanele împotriva cărora s-a ponit o acţiune cambială nu 
pot opune posesorului excepţiile întemeiate pe raporturile lor personale, cu trăgătorul sau posesorii 
anteriori, afară numai dacă posesorul, dobândind cambia a lucrat cu ştiinţă în paguba debitorului. 
 Din interpretarea coroborată a normelor legale menţionate rezultă că debitoarea apelantă putea 
invoca pe calea opoziţiei doar excepţiile ce privesc nulitatea biletului la ordin şi care se pot referi fie la 
nevalabilitatea formală a biletului la ordin, prescripţia dreptului la acţiune, stingerea obligaţiei 
cambiale etc., ori la nevalabilitatea obligaţiei cambiale datorită incapacităţii debitoarei, lipsa de 
reprezentare etc., fie  apărări ce privesc persoana posesorului biletului la ordin ori raportul 
fundamental (spre exemplu, nulitatea contractului dintre părţi datorită unui viciu de consimţământ). 
 Din perspectiva acestei concluzii, în mod corect prima instanţă a reţinut că, motivele invocate 
de debitoarea-apelantă SC C.M SA, în susţinerea opoziţiei la executare, nu se circumscriu excepţiilor 
care atrag nevalabilitatea biletului la ordin  ori excepţiilor personale care privesc raportul fundamental 
care a stat la baza emiterii titlului comercial, ci converg spre nedatorarea sumei pentru care s-a pornit 
executarea silită, ceea ce excede limitelor judecăţii stabilite de art.63 din Legea nr.58/1934.. 
 Deşi apelanta susţine că, toate aspectele învederate în cuprinsul opoziţiei la executare se 
circumscriu unor excepţii personale care nu sunt prohibite de art.19, nu arată care este raţionamentul 
pe baza căruia a făcut afirmaţia respectivă. 

Cât timp nu s-a invocat situaţia de excepţie reglementată de art.19, respectiv faptul că 
„posesorul dobândind cambia a lucrat cu ştiinţă în paguba debitorului”, şi nici excepţii care atrag 
nulitatea biletului la ordin, considerentele debitoarei nu pot fi încadrate în dispoziţiile art.19. 
 Pe de altă parte, chiar dacă nu conduc la nulitatea biletului la ordin, apărările invocate de 
apelantă nu au fost primite întrucât acest titlu de valoare nu are funcţia de garanţie, iar existenţa unei 



 13

creanţe a apelantei-debitoare împotriva intimatei este irelevantă în analiza valabilităţii biletului la 
ordin, necompensarea creanţelor reciproce ale părţilor de către administratorul judiciar al SC A.P.C, 
constituind o măsură ce poate fi atacată în condiţiile specifice ale Legii nr.85/2006. 
 Trebuie subliniat şi faptul că, pe calea opoziţiei la executare exercitată în condiţiile art.63 din 
Legea nr.58/1934, debitoarea-apelantă C.M SRL a solicitat încetarea executării silite şi anularea 
formelor de executare, cu consecinţa întoarcerii executării silite, ori această cale de atac specifică nu 
poate produce efectele vizate, chiar dacă s-ar fi constatat întemeiate susţinerile apelantei. 
 Soluţia a fost atacată cu recurs de către  C.M SRL. 

Prin motivele de recurs se arată următoarele: 
- prin opoziţia la executare s-a arătat că biletul la ordin a fost emis pentru garantarea plăţii 

preţului unor lucrări pe care intimata creditoare nu le-a executat integral. Totodată, cele executate  
prezintă carenţe majore de calitate, fapt ce a determinat refuzarea la plată a acestora. S-a mai arătat că 
recurenta  deţine împotriva intimatei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă într-un cuantum superior celui 
constatat prin biletul la ordin. De asemenea, intimata nu mai are calitatea de titular al creanţei 
constatate prin biletul la ordin, toate creanţele constatate de acesta fiind cesionate către o terţă 
societate. 

- deşi instanţa de apel reţine că pe calea opoziţiei se pot invoca excepţii ce privesc stingerea 
obligaţiei cambiale, ignoră faptul că s-a invocat compensaţia ca mod de stingere a obligaţiilor. 

- instanţa ignoră şi faptul că, neexecutarea obligaţiilor generate de raportul fundamental se 
încadrează  în categoria apărărilor ce privesc raportul fundamental dintre creditoare şi debitoare ce pot 
fi invocate pe calea opoziţiei la executare. 

Se mai arată că în speţă nu ne aflăm în prezenţa unei contestaţii împotriva unei măsuri a 
administratorului sau lichidatorului judiciar pentru ca necompensarea creanţelor să poată fi invocată în 
condiţiile Legii nr.85/2006.  

De asemenea, susţinerea instanţei de apel precum că pe calea opoziţiei nu poate fi solicitată 
încetarea executării şi anularea formelor de executare, constituie o înrăutăţire a situaţiei în propria cale 
de atac pentru că ar conduce la concluzia  inadmisibilităţii opoziţiei. 

Intimata îşi exprimă punctul de vedere prin intermediul concluziilor scrise.  
Totodată, invocă excepţia lipsei interesului în promovarea recursului, întrucât Tribunalul 

Constanţa a admis recursul promovat împotriva contestaţiei la executare şi a luat act de compensaţie 
până la limita sumei de 400000 lei înscrisă în biletul la ordin. În consecinţă, recurenta recunoaşte 
valabilitatea titlului pe care îl foloseşte în operaţiunea compensării. În plus, şi în cadrul opoziţiei la 
executare şi în cadrul contestaţiei la executare s-au folosit aceleaşi apărări şi s-a solicitat încetarea 
executării, anularea formelor de executare şi întoarcerea executării. Recurenta nu a solicitat nulitatea 
titlului executoriu şi nu a invocat la prima zi de înfăţişare excepţii de nulitate a biletului la ordin. 

Potrivit art.137 alin.1 C.pr.civ., instanţa va analiza cu prioritate excepţia lipsei de interes în 
promovarea recursului, excepţie care a fost respinsă pentru următoarele considerente: 

Prin exercitarea opoziţiei, debitorul pune în discuţie valabilitatea titlului, astfel că efectele 
opoziţiei la executare sunt diferite de efectele contestaţiei la executare, motiv pentru care debitoarea 
are interes în promovarea unei opoziţii la executare, chiar dacă în cadrul contestaţiei la executare s-a 
reţinut compensaţia. 

Recursul a fost respins ca nefundat, pentru următoarele considerente: 
Recurenta a formulat contestaţie la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub 

nr.16882/212/2010, solicitând încetarea executării silite pornită în temeiul biletului la ordin şi anularea 
formelor de executare. Prin motivele contestaţiei  se arată că aceasta este singura cale de atac, se 
invocă neexecutarea integrală şi executarea necorespunzătoare a lucrărilor pentru care a fost emis 
biletul la ordin , cesiunea creanţei către RR T. SRL şi apoi către Hotel P. RRT, compensarea 
creanţelor reciproce. 

Aceeaşi recurentă a formulat opoziţie la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa 
sub nr.17502/212/2010 prin care a invocat , de asemenea, neexecutarea integrală şi executarea 
necorespunzătoare a lucrărilor pentru care a fost emis biletul la ordin , cesiunea creanţei către RR T. 
SRL şi apoi către Hotel P. RRT, compensarea creanţelor reciproce şi a solicitat încetarea executării 
silite şi anularea formelor de executare. 
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Ca urmare a conexării celor două dosare, contestaţia la executare şi opoziţia la executare au 
fost soluţionate prin Sentinţa civilă nr.18970/19.08.2010, prin respingere. 

În motivarea opoziţiei la executare s-a reţinut că, recurenta nu a invocat nulitatea biletului la 
ordin iar aspectele invocate privesc raporturile fundamentale dintre părţi. 

Împotriva soluţiei de respingere a contestaţiei la executare s-a formulat recurs iar împotriva 
soluţiei de respingere a opoziţiei la executare s-a formulat apel, cele două căi de atac fiind disjunse. 

Motivele apelului şi recursului sunt comune. 
Tribunalul Constanţa a soluţionat prin Decizia nr.2153/10.11.2010 recursul declarat împotriva 

soluţiei de respingere a contestaţiei la executare. 
Analizând toate aspectele invocate, respectiv, compensarea creanţelor, neexecutarea integrală 

şi executarea necorespunzătoare a lucrărilor, cesiunea creanţei, instanţa de recurs a reţinut temeinicia 
motivului ce privea existenţa  unei creanţe mai mari decât cea constatată prin biletul la ordin şi a 
compensat cele două creanţe până la concurenţa sumei de 400000 lei înscrisă în biletul la ordin. 
Astfel, acest motiv de recurs a fost valorificat prin intermediul contestaţiei la executare. 

Cesiunea creanţei către un terţ nu afectează valabilitatea titlului, respectiv a biletului la ordin, 
acest aspect putând fi invocat pe calea contestaţiei la executare. 

Potrivit art.63 din Legea nr.58/1934 „În procesele cambiale pornite, fie pe cale de acţiune, fie 
pe cale de opoziţie la somaţia de executare, debitorul nu va putea opune posesorului decât 
excepţiunile de nulitatea titlului, potrivit dispoziţiunilor art. 2, precum şi cele care nu sunt oprite de 
art. 19”. 

Excepţiunile personale vor trebui să fie de grabnică soluţiune şi întotdeauna întemeiate pe o 
probă scrisă. 

Excepţiunile cambiale trebuiesc propuse la primul termen de înfăţişare. 
Prin primul termen de înfăţişare se înţelege primul termen la prima instanţă, când procedura 

fiind îndeplinită părţile pot pune concluzii în fond, chiar dacă pârâtul sau oponentul nu se prezintă. 
Potrivit practicii în materie, în măsura în care nu se contestă fondul titlului executoriu (bilet la 

ordin sau cambie) şi nici întreaga executare silită a unui astfel de titlu executoriu ci doar anumite acte 
de executare, atunci procedura de urmat este contestaţia la executare când sunt vizate doar aspecte ale 
executării silite. 

Opoziţia la executarea unui bilet la ordin, pe de altă parte, conform art. 63 din Legea 
nr.58/1934, este limitată la invocarea unor excepţii obiective de nulitate a raportului cambial sau a 
unor excepţii personale de nulitate care se referă la raportul juridic fundamental între posesor şi 
emitent în baza căruia a fost emis biletul la ordin. Excepţiile obiective se referă la inexistenţa 
obligaţiei cambiale (nulitatea cambiei pentru lipsa menţiunilor esenţiale, semnătură viciată, stingerea 
obligaţiei cambiale sau decăderea din drepturile cambiale, neîndeplinirea unei condiţii pentru acţiunea 
cambială), iar excepţiile personale, care trebuie să se întemeieze obligatoriu pe o probă scrisă conform 
art.63 al.2 din Legea nr.58/1934, vizează nulitatea raportului juridic fundamental în baza căruia a fost 
emis biletul la ordin. 

Conform punctului 321 din Normele BNR nr. 6/1994: 
Excepţiile pe care un debitor cambial le poate opune posesorului cambiei se împart în 

următoarele categorii: 
      a) excepţii privitoare la nulitatea titlului; 
      b) excepţii decurgând din raporturile personale dintre posesorul şi debitorul cambiei 
(excepţii personale); 
      c) excepţii privitoare la condiţiile de exercitare ale acţiunii sau execuţiei cambiale 
(excepţii procedurale). 

În speţă nu s-au invocat excepţii de nulitate a titlului, potrivit art.2 din Legea nr.58/1934. 
Conform art.19 din lege „Persoanele împotriva cărora s-a pornit acţiune cambială nu pot 

opune posesorului excepţiunile întemeiate pe raporturile lor personale, cu trăgătorul sau cu posesorii 
anteriori, afară numai dacă posesorul dobândind cambia a lucrat cu ştiinţă în paguba debitorului”. 

Potrivit punctelor 328 şi 329 din aceleaşi Norme referitoare la excepţiile personale: 
Excepţiile personale derivă din raporturile juridice care intervin între părţile semnatare ale 

cambiei. Aceste raporturi constituie, de regulă, raportul fundamental al obligaţiei cambiale abstracte. 
     Excepţiile personale sunt: 
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     a) excepţii referitoare la raportul fundamental care a determinat crearea sau circulaţia cambiei; 
     b) excepţii  referitoare la viciile de consimţământ; 
     c) excepţii izvorând din raporturi ulterioare creaţiei cambiale. 
        Excepţiile personale pot fi dovedite numai prin acte scrise "de grabnică soluţiune". Prin "acte 
scrise de grabnică soluţiune" se înţelege acele acte prin care excepţia se dovedeşte completă, adică 
fără a mai fi necesară administrarea unor probe suplimentare deosebite care ar temporiza soluţionarea 
procesului cambial. 

În concluzie, excepţia de neexecutare a contractului nu atrage nulitatea raportului juridic 
fundamental. 

În plus,  recurenta afirmă că biletul la ordin a fost emis pentru a garanta plata contravalorii 
lucrărilor ce urmau a fi efectuate în luna martie 2009, lucrări care nu au fost efectuate integral iar cele 
executate, au fost executate necorespunzător iar acest lucru rezultă din corespondenţa părţilor şi din 
litigiile dintre părţi. Corespondenţa amintită emană chiar de la recurentă, iar în ceea ce priveşte 
litigiile dintre părţi , nu se specifică care sunt “actele scrise” care să dovedească cele afirmate. 

Pentru aceste considerente recursul a fost respins ca nefondat. 
 

4. Dizolvare/lichidare voluntară. Cerere privind radierea societăţii cu răspundere 
limitată. 

 

                                                                     Art.260 – Legea nr.31/1990 
                                                                     Art.VI , al.2, al.3 – OUG nr.43/2010 

 

            Decizia civilă nr.329/17.03.2011 
                Dosar nr.2814/88/2010 

 

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată la nr. 2814/88/2010, Oficiul Naţional 
al Registrului Comerţului a solicitat radierea S.C. N. S.R.L., înregistrarea în registrul comerţului a 
menţiunii de radiere, comunicarea şi efectuarea publicităţii încheierii, în condiţiile prevăzute de lege. 
 În motivare, reclamantul a arătat că, în temeiul art.260 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările ulterioare, raportat la dispoziţiile art.VI alin. 1 şi alin.2 din O.U.G. nr.43/2010, s-a 
procedat la verificarea datelor înregistrate în registrul comerţului computerizat privind persoanele 
juridice şi s-a constatat că societatea în cauză se află în dizolvare/lichidare voluntară, conform 
menţiunii nr. 285/11.02.1994. 
 S-au anexat cererii certificatul de înscriere menţiuni, încheierea din 14.02.1994, actul adiţional 
autentificat sub nr.1167/11.02.1994, cererea nr.285/ 11.02.1994 privind înregistrare menţiuni, 
formulată de S.C. N. S.R.L. 

Prin Sentinţa civilă nr.579/19.11.2010, Tribunalul Tulcea a admis cererea formulată de 
reclamantul Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Bucureşti – reprezentat prin C.S – Director 
delegat al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, în contradictoriu cu pârâta 
S.C. N. S.R.L., ANAF Bucureşti şi DGFP Tulcea. 

În temeiul art.VI alin.2  din O.U.G. nr.43/2010, coroborat cu art.3 din O.U.G. nr.116/2009, cu 
modificările ulterioare s-a dispus radierea din Registrul Comerţului a pârâtei S.C. N. S.R.L., şi a 
dispus înregistrarea în Registrul Comerţului  a încheierii de radiere. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond, examinând cauza, în raport cu probele 
administrate şi aspectele învederate, a reţinut că prin actul adiţional autentificat sub 
nr.1167/11.02.1994, asociatul unic al S.C. N. S.R.L. a decis dizolvarea societăţii începând cu 
10.02.1994. 
 Din certificatul emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea la 
16.02.1994 a rezultat că modificările cuprinse în actul adiţional autentificat sub nr.1167/11.02.1994 au 
fost înregistrate în Registrul Comerţului. 
 Potrivit art.VI alin.1 din O.U.G. nr.43/2001, prevederile art.260 din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost 
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modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică în mod corespunzător şi procedurilor de 
dizolvare sau lichidare voluntară aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia, dată de la care 
curg termenele prevăzute la art.260 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, fiind data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

În continuare, art.VI alin.2 din acelaşi act normativ stipulează că, prin excepţie de la 
dispoziţiile alin.1, societăţile comerciale care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de 3 ani sunt radiate din oficiu din 
registrul comerţului. Radierea se dispune prin sentinţă a tribunalului comercial sau a secţiei 
comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul societăţii, la cererea Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului. Soluţionarea cererii se face cu citarea societăţii şi a Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală şi a direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a  
municipiului Bucureşti, după caz. Procedura prevăzută de art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul 
comerţului se aplică în mod corespunzător.  
 Aşa fiind, făcând aplicarea prevederilor legale menţionate, instanţa de fond a admis cerere a şi 
a dispus radierea din Registrul Comerţului a  S.C. N. S.R.L., înscrierea hotărârii în Registrul 
Comerţului şi comunicarea către societatea pârâtă, A.N.A.F. şi D.G.F.P. Tulcea, publicarea pe pagina 
de internet a O.N.R.C. şi afişarea la sediul O.R.C. Tulcea. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs DGFP Tulcea. 
 În motivarea recursului se arată că, greşit prima instanţă a admis cererea ORC şi a dispus 
radierea din Registrul Comerţului a pârâtei SC N. SRL, cu consecinţa înregistrării în registrul 
Comerţului a încheierii de radiere, deoarece consideră că excepţia prevăzută la alin.2 din art.VI din 
OUG 43/2010, coroborat cu art.3 din OUG 116/2009, potrivit căreia societăţile comerciale care la data 
intrării în vigoare a OUG 43/2010 se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de 3 ani 
sunt radiate din oficiu din Registrul Comerţului este discriminatorie pe de o parte faţă de restul 
agenţilor economici ce parcurs toate etapele de dizolvare/lichidare voluntară, respectiv radiere, iar pe 
de altă parte, faţă de creditorii care nu şi-au recuperat datoriilor restante pe care societatea aflată în 
dizolvare/lichidare voluntară le are faţă de aceştia. 
 Potrivit legislaţiei în vigoare (Titlul VII din L.31/1990), după ce lichidarea voluntară a fost 
efectuată la ORC, reprezentantul firmei trebuie să depună cererea de radiere însoţită de o serie de 
documente, cum ar fi bilanţul de lichidare aprobat de asociaţi, certificatul de atestare fiscală din care 
rezultă că societatea nu are datorii la bugetul de stat şi la contribuţiile sociale,  certificatul de 
înregistrare şi dovada privind plata taxelor legale. 
 Ori, la data solicitării radierii de către ORC, debitoarea SC N. SRL figurează în evidenţele 
fiscale cu o creanţă fiscală de 68 lei. 
 Prin urmare, solicită admiterea recursului şi modificarea sentinţei recurate, în sensul 
respingerii cererii ORC Tulcea de radiere a societăţii din Registrul Comerţului. 

Intimatul reclamant ORC, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului declarat de pârâtă 
ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 
           Potrivit disp. art.VI din OUG nr.43/2010 de modificare a Legii nr.31/1990, „(1) Prevederile 
art.260 din Legea nr.31/1990 (referitoare la procedura de lichidare voluntară) privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică în mod corespunzător şi procedurilor de dizolvare sau 
lichidare voluntară aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia, data de la care curg 
termenele prevăzute la art.260 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, fiind data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), societăţile comerciale care la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de 3 ani 
sunt radiate din oficiu din registrul comerţului. Radierea se dispune prin sentinţă a tribunalului 
comercial sau a secţiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul societăţii, la 
cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Soluţionarea cererii se face cu citarea societăţii 
şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a direcţiei generale a finanţelor publice judeţene 
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sau a municipiului Bucureşti, după caz. Procedura prevăzută de art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul 
comerţului se aplică în mod corespunzător. 
    (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi societăţilor care se află în lichidare 
voluntară de mai mult de 5 ani, în urma prelungirii termenului de 3 ani, dispusă de tribunal, potrivit 
legii.” 
          La solicitarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, prin ORC Tulcea, s-a constatat de 
către prima instanţă că societatea pârâtă s-a aflat în lichidare mai mult de 3 ani, procedura de lichidare 
fiind declanşată încă din anul 1993, situaţie în care în mod corect a reţinut incidenţa dispoziţiilor 
legale menţionate, dispunând radierea societăţii din registrul comerţului. 
          Curtea apreciază lipsite de relevanţă susţinerile recurentei referitoare la existenţa unei datorii 
către DGFP Tulcea, precum şi la crearea prin art.VI din OUG nr.43/2010 a unei situaţii discriminatorii 
între societăţile comerciale aflate în lichidare.  
          Lichidarea reprezintă a doua fază a procesului de dispariţie a personalităţii juridice a societăţii 
comerciale, fază în care se desfăşoară operaţiunile necesare încheierii afacerilor societăţii, respectiv 
stabilirea, identificarea şi cuantificarea activelor şi transformarea lor în numerar, stabilirea pasivului, 
plata creditorilor sociali şi împărţirea rezultatelor lichidării între asociaţi. 
          Legea impune un anumit termen pentru finalizarea lichidării, termen justificat tocmai de situaţia 
specială în care se află societatea, caracterizată printr-o capacitate de folosinţă limitată la nevoile 
lichidării şi înlocuirea organelor sociale cu lichidatorul, dar şi de necesitatea de a clarifica cât mai 
rapid raporturile cu creditorii. 
           Procedura de lichidare se finalizează cu cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului, 
cerere formulată de către lichidator. 
           Prin dispoziţiile art.VI alin.2 şi 3 din OUG nr.43/2010, legiuitorul a impus ca societăţile 
comerciale care la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă se află în dizolvare sau lichidare 
voluntară de mai mult de 3 ani, respectiv 5 ani dacă termenul a fost prelungit în condiţiile legii, să fie 
radiate din oficiu din registrul comerţului. 
           Raţiunea unor astfel de dispoziţii este aceea de a reglementa situaţia societăţilor comerciale 
pentru care operaţiunile de lichidare s-au desfăşurat sub imperiul legii vechi, nefiind încă finalizate în 
termenul prevăzut de lege. Astfel, potrivit disp. art.260, anterior modificărilor aduse prin OUG 
nr.43/2010, termenul pentru finalizarea lichidării era de trei ani, cu posibilitatea de prelungire cu 2 ani, 
iar radierea societăţii din registrul comerţului se putea dispune la solicitarea lichidatorului sau din 
oficiu.  
            Prin urmare, dispoziţiile art.VI alin.2 şi alin.3 din OUG nr.43/2010, nu fac altceva decât, să 
sancţioneze pasivitatea lichidatorilor sau a asociaţilor atunci când societatea s-a aflat în lichidare ori 
dizolvare pe o perioadă mai mare decât cea impusă de lege, sancţiunea fiind aceea a radierii din oficiu 
a societăţii din registrul comerţului.           
           Ori, nu se poate invoca în această fază împrejurarea că anumite debite către creditori nu au fost 
stinse prin lichidare şi nici că se creează o situaţie diferită, discriminatorie pentru societăţile aflate în 
lichidare. Aceste societăţi au beneficiat de un termen de 3 ani sau chiar 5 ani pentru efectuarea 
operaţiunilor de lichidare, iar creditorii au avut posibilitatea de a urmări aceste operaţiuni şi de a 
acţiona în scopul satisfacerii creanţelor, aşa încât nu pot invoca la acest moment faptul că sunt 
prejudiciaţi prin radierea societăţii din oficiu. 
          Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 
 

5.   Ordonanţă preşedinţială. Sistare operaţiuni de eliberare a unei sume de bani ce face 
obiectul executării silite, la cererea debitoarei aflate în faliment, până la soluţionarea acţiunii 
având ca obiect inexistenţa debitului. Condiţii admisibilitate. 

                                                                                            Art.581 – Cod pr.civilă 
         

                   Decizia civilă nr.83/20.01.2011 
               Dosar nr.5420/118/2010 
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Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia comercială şi înregistrată sub 
nr.5420/118/30.04.2010, reclamanta C.M SRL a solicitat instanţei, in contradictoriu cu pârâtele SC 
A.P.C SRL şi M. SPRL ca pe calea ordonanţei preşedinţiale, să se dispună sistarea operaţiunii de 
eliberare a sumei de 400.000 lei ce face obiectul executării silite declanşată la cererea pârâtei SC 
A.P.C SRL, prin administrator judiciar M. SPRL în dosarul de executare nr.54/2010 al BEJ N.S.L, 
până la soluţionarea acţiunii înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, având ca obiect constatarea 
inexistenţei debitului respectiv. 

Motivând cererea, reclamanta învederează în esenţă că, executarea silită a fost pornită pentru 
realizarea creanţei în sumă de 409.903,90 lei din care 400.000 lei debit şi 9.903,90 lei cheltuieli de 
executare şi onorariu executor, la cererea creditoarei SC A.P.C SRL – în insolvenţă, prin administrator 
judiciar, în baza titlului executoriu constând în biletul la ordin seria BACX3AA nr.0038398 emis la 
data de 27.02.2009 şi investit cu formulă executorie. 

Reclamanta a susţinut, că suma urmărită nu este datorată, întrucât lucrările de construcţie 
pentru garantarea cărora a fost emis biletul la ordin, nu au fost executate corespunzător, motiv pentru 
care societatea reclamantă nu le-a acceptat la plată, dovada fiind multiplele litigii dintre părţi legate de 
acest aspect. 

Pe de altă parte, susţine reclamanta că, a declarat împotriva societăţii pârâte, care se află în 
insolvenţă, o creanţă în valoare de 70.049 911 lei, din care a fost acceptată şi înscrisă în tabelul 
obligaţiilor debitoarei de către administratorul judiciar suma de 1.916.068,30 lei. 

În aceste condiţii, se arată că, admiţând că ar datora suma de 400.000 lei, administratorul 
judiciar avea posibilitatea de a opune reclamantei o eventuală compensaţie, iar faptul că, nu a făcut 
acest lucru duce la concluzia recunoaşterii inexistentei debitului. 

Mai mult decât atât, se învederează că, societatea pârâtă a cesionat încă din ianuarie 2009 
pretinsele creanţe împotriva societăţii reclamante, către RR T. SRL, lucru constatat in cadrul dosarului 
nr.5425/118/2009 al Tribunalului Constanţa, unde instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale 
active a societăţii SC A.P.C SRL în cererea de emitere a somaţiei de plată împotriva SC C.M SRL. 

Condiţia urgenţei rezultă din faptul că, în prezent, activitatea societăţii reclamante este 
paralizată prin înfiinţarea măsurii popririi asupra tuturor conturilor, reclamanta fiind în imposibilitatea 
de a efectua plăţi către partenerii contractuali sau către bugetul statului, precum şi a salariilor. 

În aprecierea urgentei trebuie avut în vedere starea de insolvenţă în care se află societatea 
pârâtă, deoarece, odată suma executată, va fi folosită pentru acoperirea debitelor curente ale societăţii 
falite sau plata creditorilor, ceea ce va face imposibilă recuperarea sumei într-o eventuală întoarcere a 
executării silite. 

În ceea ce priveşte vremelnicia, ordonanţa va produce efecte până la soluţionarea acţiunii de 
fond prin care reclamanta a solicitat să se constate că nu datorează pârâtei SC A.P.C SRL suma de 
400.000 lei. 

Aparenţa dreptului este în favoarea reclamantei, dat fiind, pe de o parte, refuzul său de plată a 
acestei sume, iar, pe de altă parte, calitatea sa de creditor al SC A.P.C SRL, înscris în tabelul 
obligaţiilor debitoarei cu o sumă ce depăşeşte cu mult cuantumul creanţei ce face obiectul executării 
silite. 

Legal citate, pârâtele nu au formulat întâmpinare. 
 Prin Sentinţa Civilă nr.3041 din 12.05.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosar 
nr.5420/118/2010, s-a admis cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta S.C. C.M 
S.R.L, dispunându-se sistarea operaţiunii de eliberare a sumei de 400.000 lei, ce face obiectul 
executării silite în dosarul de executare nr.54/118/2010 al BEJ N.S.L, până la soluţionarea cauzei ce 
face obiectul dosarului nr.5419/118/2010 al Tribunalului Constanţa. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă, următoarele: 
Administratorul judiciar a solicitat citarea pârâtei SC A.P.C SRL prin administratorul special, 

considerând că, reprezentarea legală a societăţii aparţine acestuia din urmă. 
Cu privire la acest aspect, instanţa de fond a constatat procedura de citare a pârâtei SC A.P.C 

SRL prin administratorul judiciar legal îndeplinită, apreciind că, societatea în insolvenţă este 
reprezentată legal în cauză de administratorul judiciar. 
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Astfel, potrivit dispoziţiilor art.87 pct.5 C.pr.civ., vor fi citaţi „cei supuşi procedurii 
reorganizării judiciare şi a falimentului prin administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul 
judiciar.” 

Atribuţiile administratorului special sunt legate exclusiv de procedura de insolvenţă, iar 
potrivit art.18 alin.2 pct.b din Legea nr.85/2006 „participă, în calitate de reprezentant al debitorului, 
la judecarea acţiunilor prevăzute la art. 79 şi 80.” 

A rezultat, aşadar, că legea specială derogă de la dreptul comun în ceea ce priveşte 
reprezentarea societăţii în insolvenţă în cadrul litigiilor, doar în două situaţii expres prevăzute, 
respectiv în cadrul acţiunilor pentru anularea actelor frauduloase şi pentru anularea transferurilor 
efectuate în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, ori derogările de la dreptul comun sunt de 
strictă interpretare. 

Pe fondul cauzei instanţa de fond a constatat că, sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a 
ordonanţei preşedinţiale. 

Potrivit art.581 alin.1 C.pr.civ., „Instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri 
grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube 
iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul 
unei executări.” 

Din interpretarea părţii finale a articolului 581 C.pr.civ., a reieşit că, ordonanţele din această 
categorie au fost create pentru a permite creditorului urmăritor, care deţine un titlu executoriu, să-l 
poată executa. 

Practica judiciară a mers mai departe şi a decis că, la această procedură poate recurge nu 
numai creditorul care urmăreşte executarea titlului său, dar şi debitorul, precum şi terţii vătămaţi prin 
executare, dacă prin continuarea urmăririi li s-ar aduce un prejudiciu iminent şi ireparabil. 

Reţine instanţa de fond că, invocarea stingerii creanţei sau chiar invocarea compensaţiei, pot 
constitui piedici la executare in sensul legii, piedici care pot impune suspendarea executării pe calea 
ordonanţei preşedinţiale până când, instanţa de fond, se va pronunţa asupra stingerii sau nu, a creanţei 
creditorului urmăritor. 

Practica judiciară a statuat, de asemenea, că existenţa contestaţiei la executare nu exclude 
posibilitatea şi dreptul părţii să ceară separat, pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea 
executării dacă socoteşte că pe această cale poate obţine ocrotirea unui drept sau prevenirea unei 
pagube iminente. Practica a dovedit ca art.400 alin.1 C.pr.civ. nu poate ocroti îndeajuns drepturile 
celui vătămat prin executare, ca de exemplu când executarea se face prin comisie rogatorie iar cel 
vătămat este departe de instanţa respectivă sau când motivele de suspendare a executării nu pot 
constitui şi motive de contestaţie la executare.  

În speţă, reţine instanţa de fond, reclamanta justifică nu numai aparenţa dreptului, în sensul că, 
a dovedit că are împotriva creditoarei urmăritoare o creanţă mai mare decât are aceasta din urmă 
împotriva ei, dar şi urgenta, respectiv paguba iminentă pe care ar putea-o suporta în cazul executării.  

Reclamanta poate opune oricând compensarea datoriilor reciproce, iar o executare împotriva sa 
ar face foarte dificilă o eventuală întoarcere a executării, datorită procedurii concursuale a insolvenţei, 
în care orice  plată a unei creanţe  va păstra ordinea de prioritate prevăzută de art.123 din Legea 
nr.85/2006. 

Mai mult decât atât, arată instanţa de fond că, deşi executarea s-a pornit în baza unui titlu de 
valoare, reclamanta invocă inexistenţa debitului in temeiul raporturilor fundamentale care au stat la 
baza emiterii biletului la ordin. 

Măsura urmează a fi una vremelnică, până când instanţa de fond va analiza raporturile 
comerciale dintre părţi si va stabili existenta sau inexistenta debitului, si nu prejudeca fondul. 

Fiind îndeplinite condiţiile de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale, instanţa de fond a 
admis cererea, dispunând suspendarea eliberării sumei poprite până la soluţionarea dosarului de fond 
având ca obiect constatarea inexistenţei creanţei de 400.000 lei in favoarea paratei SC A.P.C SRL. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtă SC A.P.C SRL, prin administrator 
judiciar M. SPRL şi administrator special P.S, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu 
indicarea temeiului de drept prev.de disp.art.304 pct.5 şi pct.9 Cod pr.civilă şi c u următoarea 
motivaţie, în esenţă: 
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- prin hotărârea pronunţată de instanţa de fond au fost încălcate prevederile art.105 al.2 Cod 
pr.civilă, respectiv au fost încălcate formele de procedură în ceea ce priveşte citarea părţilor în 
proces şi principiul dreptului la apărare, pentru că: 

o la termenul de judecată din data de 12.05.2010 adresa administratorului judiciar a fost 
în mod eronat indicată: judeţ Covasna, în loc de judeţ Constanţa; 

o procedura de citare s-a efectuat cu încălcarea prev.art.1141 al.3 Cod pr.civilă, care 
impun ca primul termen de judecată în pricini urgente să fie stabilit astfel încât, de la 
data primirii citaţiei pârâtul să aibă cel puţin 5 zile – în cauză citarea s-a efectuat prin 
fax, cu jumătate de zi înaintea termenului de judecată; 

o nu a fost citată pârâta prin administrator special, în condiţiile în care dreptul de 
administrare nu a fost ridicat.   

- hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea prevederilor art.581 Cod pr.civilă, art.18 din Legea 
nr.85/2006, art.62-art.63 din Legea nr.58/2934, pentru că: 

o este inadmisibilă acţiunea formulată în temeiul art.581 Cod pr.civilă, prin care se 
solicită instituirea unei obligaţii de a face, întrucât se încalcă condiţia caracterului 
vremelnic al ordonanţei; 

o este inadmisibil să se dispună suspendarea executării silite, fără a solicita această 
măsură în procedurile speciale stabilite de lege; 

o a fost încălcată condiţia neprejudecării fondului, în  condiţiile în care instanţa de fond a 
făcut aprecieri care vizează fondul, pentru a justifica urgenţa şi legalitatea măsurii; 

o instanţa nu avea voie să facă aprecieri cu privire la valabilitatea titlului pus în executare 
– bilet la ordin – în condiţiile în care nu era instanţa de executare şi nu era sesizată cu o 
opoziţie la executare. 

Solicită admiterea recursului, casarea hotărârii şi trimiterea cauzei la instanţa de fond pentru 
legală soluţionare, iar pentru încălcarea flagrantă a disp.art.581 Cod pr.civilă, art.18 din Legea 
nr.86/2006, art.62 şi art.63 din Legea nr.58/1934, solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei 
recurate şi pe fond respingerea acţiunii ca fiind inadmisibilă şi neîntemeiată. 

La termenul de judecată din data de 14.10.2010, intimata reclamantă a depus cerere de 
constatare a intervenirii compensaţiei de drept (sau judiciară), între creanţa certă lichidă şi 
exigibilă în cuantum de 1.916.068,30 lei, cu care C.M SRL a fost înscrisă în tabelul preliminar al 
creanţelor recurentei debitoare şi creanţa de 409.903,90 lei invocată de debitoarea A.P.C SRL, în baza 
biletului la ordin seria BACX 3AA nr.0038398 emis la data de 27.02.2009. 

Motivând cererea intimata învederează în esenţă că, recurenta invocă împotriva sa o creanţă 
de 400.000 lei în baza biletului la ordin sus-nominat investit cu formulă executorie şi pentru care a 
fost formulată cererea de executare silită, sens în care s-a format dosarul de executare nr.54/2010 al 
BEJ N.S.L , în care s-a dispus înfiinţarea popririi asupra conturilor sale pentru suma de 409.903,90 lei 
reprezentând debit şi cheltuieli de executare. 

Se arată că, împotriva executării silite astfel declanşate s-a formulat de către intimată opoziţie 
la executare înregistrată sub nr.17502/212/2010 şi contestaţie la executare înregistrată sub 
nr.16882/212/2010, ambele cereri fiind respinse în primă instanţă prin Sentinţa civilă 
nr.18970/19.08.2010 pronunţată de Judecătoria Constanţa, iar ulterior a fost respins ca nefondat apelul 
declarat împotriva acestei hotărâri, în dosar înregistrat sub nr.10468/118/2010 al Tribunalului 
Constanţa. 

În aceste condiţii, învederează intimata că, se solicită a se da eficienţă disp.art.52 din Legea 
nr.85/2006, pentru a se constata intervenită compensaţia de drept între creanţa înscrisă în tabelul 
obligaţiilor debitoarei şi creanţa opusă de aceasta. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor aduse hotărârii recurate, 
văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea admite recursul, modificând în tot hotărârea 
recurată, în sensul respingerii cererii ca nefondată, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Instanţa de fond a fost investită cu soluţionarea cererii având ca obiect ordonanţă preşedinţială, 
prin care intimata SC C.M SRL solicita a se dispune sistarea operaţiunilor de eliberare a sumei de 
400.000 lei ce face obiectul executării silite declanşată la cererea recurentei pârâte SC A.P.C SRL prin 
administrator judiciar M. SPRL în dosar nr.54/2010 al BEJ N.S.L, până la soluţionarea acţiunii 
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înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, având ca obiect constatarea inexistenţei debitului 
respectiv. 

Reţine Curtea că recurenta SC A.P.C SRL  se află în procedura  insolvenţei, procedură 
înlăuntrul căreia intimata a formulat cerere de admitere a creanţei deţinută împotriva sa, ce a fost 
verificată de către administratorul judiciar ce a admis înregistrarea debitului în cuantum de 
1.916.068,30 lei. 

Totodată, reţine Curtea că, recurenta debitoare SC A.P.C SRL a invocat împotriva intimatei o 
creanţă în cuantum de 400.000 lei, în baza biletului la ordin seria BACX 3AA nr.0038398 emis la data 
de 27.02.2009, pe care l-a investit cu formulă executorie, formulând cerere de executare silită, sens în 
care s-a format dosarul de executare nr.54/2010 al BEJ N.S.L, în care s-a dispus înfiinţarea popririi 
asupra conturilor intimatei pentru suma de 409.903,90 lei, reprezentând debit şi cheltuieli de 
executare. 

Împotriva executării silite astfel declanşate, intimata a dedus judecăţii cererea având ca obiect 
opoziţie la executare, înregistrată sub nr.17502/212/2010, precum şi contestaţie la executare 
înregistrată sub nr.16882/212/2010, pe rolul Judecătoriei Constanţa, ambele dosare fiind conexate prin 
Încheierea de şedinţă din 09.08.2010 la cel din urmă dosar. 

Prin Sentinţa civilă nr.18970/19.08.2010 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosar 
nr.16882/212/2010, s-au respins ambele cereri deduse judecăţii ca neîntemeiate, hotărârea rămânând 
irevocabilă prin Decizia civilă nr.2153/COM din 10.11.2010 a Tribunalului Constanţa – Secţia 
comercială, prin care s-a admis recursul formulat de SC C.M SRL, dispunându-se modificarea în 
tot a hotărârii recurate, în sensul admiterii contestaţiei la executare, cu consecinţa constatării 
intervenţiei compensaţiei legale, până la concurenţa sumei de 400.000 lei. 

Prin aceeaşi hotărâre s-a dispus anularea formelor de executare în dosarul de executare 
nr.54/2010 al BEJ N.S.L, cu consecinţa restituirii către contestatoare a sumei de 199 lei cu titlu 
de taxă judiciară de timbru în dosarul de fond, intimata fiind obligată către recurentă la plata sumei 
de 102 lei cu titlu de cheltuieli de judecată ocazionate de recurs. 

În atare condiţii, Curtea constată că, cererea dedusă judecăţii având ca obiect ordonanţă 
preşedinţială privind sistarea operaţiunilor de eliberare a sumei de 400.000 lei, ce face obiectul 
executării silite, apare ca fiind nefondată, urmând a fi respinsă, în speţă nemaifiind întrunite 
condiţiile de admisibilitate ale unei astfel de cereri, respectiv urgenţa luării măsurii, neprejudecarea 
fondului şi vremelnicia acesteia, cum de altfel, nu se mai poate discuta despre cererea privind 
constatarea intervenţiei compensaţiei de drept, odată ce instanţa prin hotărâre irevocabilă s-a pronunţat 
în acest sens, astfel cum sus s-a expus. 

Pentru considerentele sus-expuse, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea 
apreciază în sensul admiterii recursului, cu consecinţa modificării în tot a hotărârii recurate, în 
sensul respingerii cererii, ca nefondată. 
 

6. Litigiu cu profesioniştii. Cerere instituire sechestru asigurător. Individualizare bunuri. 
Examinare condiţii admisibilitate privind creanţa. Excepţia neexecutării contractului. 

 
          Art.379, art.591, art.592, art.593 Cod pr.civilă 

                                   Art.907, art.908 Cod civil 
                                          Art.56 Cod comercial 

         
       Decizia civilă nr.690/18.05.2011 

                     Dosar nr.19024/118/2010 
 

 Prin cererea formulată la data de 17.12.2010 şi înregistrată la Tribunalul Constanţa sub 
nr.19024/118/2010, reclamanta creditoare SC VMB L.C SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâtul 
T.D , în temeiul dispoziţiilor art.591 şi art.592 Cod pr.civilă, instituirea sechestrului asigurator asupra 
bunurilor mobile şi imobile aparţinând pârâtului. 
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 În motivarea cererii, creditoarea a susţinut, în esenţă, că a promovat pe rolul instanţei o cerere 
de chemare în judecată prin care a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 239.863,06 lei 
reprezentând c/val. parţială a lucrărilor executate în baza contractului de execuţie nr. 015/31.08.2009. 
 Sumele de bani datorate cu titlu de c/val. lucrări sunt certe, lichide şi exigibile, consemnate în 
facturile fiscale GV 172/19.05.2010 şi GV  074/4.06.2010, însuşite la plată prin semnătură şi achitate 
parţial de către pârât. 

Reclamanta a susţinut că, sunt îndeplinite cerinţele art.591 alin.1 Cod pr. civilă, respectiv: este 
titulara unei creanţe constatate prin act scris (contract de execuţie şi facturi acceptate de debitoare), 
creanţa este exigibilă (pârâtul şi-a asumat obligaţia de plată a sumelor datorate în termen de 7 zile de 
la emiterea fiecărei facturi), reclamanta a introdus acţiune pentru obligarea pârâtului la plata sumei de 
239.863,06 lei. 
 Prin încheierea nr.47/com/18.01.2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa,  s-a admis cererea 
formulată de reclamanta creditoare şi s-a încuviinţat instituirea sechestrului asigurător asupra 
bunurilor mobile şi imobile proprietatea debitorului T.D până la concurenţa sumei de 239.863 lei, 
până la soluţionarea irevocabilă a cauzei înregistrate pe rolul Tribunalului Constanţa sub 
nr.19025/118/2010. S-a stabilit în sarcina reclamantei creditoare o cauţiune în cuantum de 23.986 lei 
ce va fi plătită în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii sub sancţiunea desfiinţării de drept a 
sechestrului. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că în cauză sunt îndeplinite 
cerinţele art.591 alin.1 Cod procedură civilă; reclamanta creditoare a făcut dovada că, se legitimează 
faţă de debitor cu facturile fiscale GV nr.172/19.05.2010 şi GV  nr.074/4.06.2010, reprezentând c/val. 
parţială a lucrărilor executate în baza contractului de execuţie nr.015/31.08.2009; înscrisurile 
prezentate se circumscriu dispoziţiilor art.379 Cod procedură civilă pentru a o legitima pe creditoare 
să formuleze cererea întemeiată pe dispoziţiile art.591; reclamanta creditoare a făcut dovada că a 
promovat pe rolul aceleiaşi instanţe dosarul înregistrat sub nr.19025/118/2010 având ca obiect 
pretenţii deduse din neîndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de pârât. 
 Împotriva hotărârii menţionate a declarat recurs debitorul T.D , care a criticat soluţia 
instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Recurentul a susţinut, în esenţă, următoarele critici: 
- prima instanţă a aplicat în mod greşit dispoziţiile art.907-art.908 Cod comercial, în condiţiile 

în care el nu are calitatea de comerciant, iar bunurile care fac obiectul sechestrului nu sunt afectate 
unui fond de comerţ;  

- instanţa de fond a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra „bunurilor mobile şi 
imobile proprietatea sa”, neţinând seama de faptul că, acestea sunt bunurile personale, neafectate unei 
activităţi comerciale, astfel că nu pot face obiectul acestei măsuri asigurătorii; 

- instanţa de fond a dispus instituirea sechestrului asigurător fără să individualizeze bunurile 
care fac obiectul acestei măsuri; în maniera în care este formulat dispozitivul încheierii de înfiinţare a 
sechestrului se oferă creditoarei dreptul a indisponibiliza toate bunurile sale, de o valoare ridicată, 
pentru o datorie de 239.863,06 lei; prin urmare, instanţa a dispus o măsură vădit disproporţionată faţă 
de cuantumul creanţei invocate de reclamantă; reclamanta avea posibilitatea de a individualiza un bun 
asupra căruia să instituie sechestrul asigurător, valoarea unui singur apartament din cele construite 
acoperind întreaga creanţă solicitată în valoare de 239.863,06 lei.  
            - instanţa de fond nu a ţinut seama la instituirea sechestrului că bunurile supuse acestei măsuri 
nu sunt proprietatea sa exclusivă, ci sunt deţinute în devălmăşie cu soţia, fiind bunuri comune 
dobândite în timpul căsătoriei; ori, măsura nu este opozabilă soţiei sale care nu este parte în acest 
dosar, ceea ce face ca ea sa nu poată fi pusă în executare; 

- instanţa de fond a apreciat în mod greşit că, reclamanta deţine o creanţă exigibilă împotriva 
debitorului; facturile exhibate de reclamantă nu au fost recunoscute şi acceptate la plată de către 
debitor, astfel că pretinsa creanţă, invocată de reclamantă, nu este certă, lichidă şi exigibilă; lucrările 
menţionate în factura nr. GV 072/19.05.2010 nu au fost executate de către reclamantă decât parţial şi 
cu depăşirea termenului convenit, factura fiind întocmită în baza situaţiei de lucrări întocmite înainte 
de finalul lunii mai, prin urmare nu poate reflecta lucrările din luna respectivă; factura nr.GV 
074/04.06.2010 nu a fost acceptată la plată, deoarece lucrările din cuprinsul acesteia nu au fost 
executate; nu sunt reale susţinerile reclamantei-intimate potrivit cu care ar fi achitat parţial factura GV 



 23

074/04.06.2010 prin chitanţa GV 022/04.06.2010, respectiv suma de 2.925 lei; această chitanţă i-a fost 
comunicată prin poştă odată cu factura fiscala nr. GV 074/04.06.2010 la data de 03.08.2010 şi nu a 
fost niciodată achitată suma de 2.925 lei de către debitor. 

În concluzie, recurentul solicită admiterea recursului, modificarea în tot a încheierii atacate în 
sensul respingerii cererii de sechestru asiguratoriu ca nefondată. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.379, art.591-art.596 Cod pr. civilă, art.969 Cod civil, 
art.3041 Cod procedură civilă. 

Intimata creditoare, prin apărătorul ales, a solicitat respingerea recursului declarat de debitor ca 
nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că, recursul este 
nefondat. 

Astfel, în ceea ce priveşte natura cauzei, Curtea constată că, izvorul raporturilor juridice 
existente între părţi, raporturi ce au generat prezenta cerere de sechestru asigurator, îl constituie 
contractul de execuţie de lucrări nr.015 din 31.08.2009 având ca obiect realizarea de către societatea 
reclamantă SC VMB L.C  SRL a unor lucrări de finisaje la imobilul proprietatea recurentului pârât 
T.D . 

Potrivit disp. art.4 Cod comercial, „Se socotesc, afară, de acestea, ca fapte de comerţ celelalte 
contracte şi obligaţiuni ale unui comerciant, dacă nu sunt de natura civilă sau dacă contrariul nu 
rezultă din însuşi actul.” 

Dispoziţiile citate instituie o prezumţie relativă de comercialitate pentru toate contractele 
comerciantului, prezumţie ce nu a fost răsturnată în cauză. Astfel, contractul de execuţie de lucrări 
încheiat între părţi este un contract comercial, încheiat de o societate comercială în exercitarea 
obiectului său de activitate, fără a se putea afirma o eventuală natură civilă a acestuia. 
           În atare situaţie devin incidente disp. art.56 Cod comercial potrivit cu care „Dacă un act este 
comercial numai pentru una din părţi, toţi contractanţii sunt supuşi, încât priveşte acest act, legii 
comerciale, afară de dispoziţiile privitoare la persoana chiar a comercianţilor şi de cazurile în care 
legea ar dispune altfel.” 
           Prin urmare, indiferent de calitatea de necomerciant a pârâtului, litigiul este supus legii 
comerciale datorită calităţii de comerciant a reclamantei şi datorită naturii comerciale a contractului 
încheiat între părţi, fiind aplicabile în speţă disp. art.907 şi art.908 Cod comercial. 
          În ceea ce priveşte obiectul sechestrului asigurator, se constată că instanţa a dispus, conform 
disp. art.591 alin.1 Cod pr. civilă, instituirea măsurii asupra bunurilor mobile şi imobile ale 
debitorului. 
          Recurentul nu se poate apăra susţinând că bunurile asupra cărora s-a instituit sechestrul sunt 
bunuri personale, nefiind afectate unei activităţi comerciale, în condiţiile în care contractul de execuţie 
de lucrări nu a fost încheiat de recurent în considerarea calităţii acestuia de comerciant, ci în calitate 
de persoană fizică de drept civil. 
          De asemenea, individualizarea bunurilor supuse sechestrului, precum şi un eventual drept de 
proprietate în codevălmăşie asupra bunurilor sunt chestiuni ce ţin de punerea în executare a măsurii 
dispuse.  
           Potrivit art.593 Cod pr.civilă,  măsura sechestrului asigurător se aduce la îndeplinire de către 
executorul judecătoresc, potrivit regulilor privitoare la executarea silită, care se aplică în mod 
corespunzător; în cazul bunurilor mobile, executorul va aplica sechestrul asupra bunurilor 
urmăribile numai în măsura necesară realizării creanţei; împotriva modului de aducere la 
îndeplinire a măsurii sechestrului cel interesat va putea face contestaţie. 
          Faţă de aceste dispoziţii, susţinerea recurentului privind prejudicierea sa prin instituirea 
sechestrului asupra unor bunuri de o valoare mult mai mare este evident nefondată, măsura fiind 
limitată la valoarea creanţei de 239.863 lei, conform celor dispuse de instanţă prin hotărâre. 
          Referitor la criticile ce vizează lipsa caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei invocate de 
creditoare, Curtea reţine că cerinţele impuse de art.591 Cod pr.civilă, se referă strict la existenţa unei 
creanţe exigibile, constatate printr-un act scris, condiţii ce au fost dovedite în cauză de societatea 
reclamantă cu contractul de execuţie de lucrări nr.015/31.08.2009 în care se prevede obligaţia 
beneficiarului de plată a preţului lucrărilor în termen de 7 zile de la data emiterii facturilor şi cu 
facturile fiscale GV 172/19.05.2010 şi GV  074/4.06.2010.  
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          Instanţa de recurs constată că, prin clauzele contractuale nu s-a impus, ca şi condiţie pentru 
plata lucrărilor, acceptarea facturii de către beneficiar, iar o eventuală excepţie de neexecutare a 
contractului nu poate fi reţinută în procedura sechestrului asigurator, fiind o problemă de fond, ce 
poate fi apreciată în cadrul acţiunii intentate de reclamantă pentru realizarea creanţei. 
          Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurent sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 
 

7. Litigiu cu profesioniştii. Cerere înregistrare menţiuni în registrul Oficiului Registrului 
Comerţului.  

 
                                         Art.7, art.21, art.22 – Legea nr.26/1990 

                                                                                                    Art.1 – OUG nr.116/2009 
                                                                                        Art.335 – art.338 – Cod pr.civilă 

       
       Decizia civilă nr.807/25.05.2011 

                      Dosar nr.12522/118/2010 
 
Prin Sentinţa civilă nr.48/COM/19.01.2011 pronunţată în dosarul nr.12522/118/2010, 

Tribunalul Constanţa a admis cererile de intervenţie formulate de către intervenienţii SC A.E SRL şi 
SC O. SRL şi a respins ca nefondată cererea principală formulată de către petenta SC Y.C.I  SRL. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că, prin cererea înregistrată la ORC de 
pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr.52498 din 22.09.2010 în dosarul nr.2055/2005, SC Y.C.I SRL, a 
solicitat înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor efectuate în baza hotărârii Adunării Generale a 
Asociaţilor societăţii nr. 2/17.09.2010, referitoare la cesiunea unor părţi sociale, repartizarea 
capitalului social şi desemnarea administratorilor sociali. 
 Petenta a arătat în susţinere că, la baza înscrierii acestor menţiuni se află manifestarea de 
voinţă a asociaţilor, exprimată în hotărârea deja amintită; s-a anexat hotărârea nr. 2/2010. 
 La 28.09.2010, s-a formulat o cerere de intervenţie în interes propriu de către SC A.E SRL, 
prin care s-a solicitat respingerea ca nefondată a cererii, titularul cererii de intervenţie învederând că 
manifestarea de voinţă a asociaţilor este lovită de nulitate absolută întrucât a fost exprimată în vederea 
fraudării intereselor patrimoniale ale creditorilor, cedentul părţilor sociale fiind vinovat de înşelăciune 
cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală, fiind 
sesizate organele de urmărire penală cu plângere împotriva lui F.R.I . 
 Prin rezoluţia din 30.09.2010 Directorul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Constanţa a declinat competenţa de soluţionare a pricinii în favoarea Tribunalului 
Constanţa, pe rolul căruia s-a format dosarul 12522/118/2010.  
 La termenul din 03.11.2010, în cauză a formulat o cerere de intervenţie în interes propriu SC 
O. SRL, având obiect considerente asemănătoare cu cele ale primului intervenient ; 
  Cererile au fost încuviinţate, în principiu, la 08.12.2010, motivele acestei dispoziţii regăsindu-
se în încheierea de şedinţă . 

S-a reţinut că, din interpretarea sistematică dispoziţiilor art. 21 lit.a şi art.22 alin. 1din Legea 
nr.26/1990 şi art.22 alin.1 din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului 
şi de efectuare a menţiunilor – aprobate prin OMJ 2594/2008, rezultă concluzia fermă că, judecătorul 
delegat este ţinut să examineze întrunirea cumulativă a condiţiilor cerute de lege pentru efectuarea 
oricărei menţiuni în registrul comerţului . 

Faţă de dispoziţiile art.1 din OUG 116/2009 prin care s-a instituit - cu titlu temporar – o 
derogare de la competenţa funcţională a judecătorului delegat, există o prevedere cu caracter de 
excepţie inserată în art.71  care stabileşte în competenţa tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are 
sediul comerciantul în situaţia în care la cererile de înregistrare sunt depuse cereri de intervenţie. 
 Este de principiu că, examinarea cererilor de înscriere în registrul comerţului a unor menţiuni 
referitoare la persoana comercianţilor se realizează într-o jurisdicţie necontencioasă, plecându-se de la 
premisa că judecătorul delegat, respectiv tribunalul verifică doar condiţiile necesare înscrierii 
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menţiunilor, iar nu condiţiile de legalitate ale manifestării de voinţă aparţinând organelor de conducere 
ale societăţii. 
 Art.338 alin. 1 Cod Pr. Civilă prevede însă că” „procedura prevăzută în articolele de mai sus 
se întregeşte cu dispoziţiile de procedură contencioasă, în măsura în care nu sunt potrivnice naturii 
necontencioase a cererii”, iar potrivit art.335 – „dacă cererea – prin însuşi conţinutul ei ori prin 
obiecţiile ridicate de persoanele citate ori care intervin – prezintă caracter contencios, instanţa o va 
respinge” . 
 Ori, manifestarea de voinţă exprimată în cuprinsul Hotărârii nr.2/2010 de către asociatul F.R.I 
este criticată de către societăţile interveniente pentru motive de nulitate absolută, demonstrându-se 
probatoriu existenţa unor plângeri penale pentru fapte grave săvârşite în legătură cu activitatea 
comercială desfăşurată de chiar SC Y.C.I SRL, prin fapta administratorului său social . 

Este dincolo de orice îndoială că aceste considerente conturează caracterul vădit contencios al 
cererii de menţiuni, astfel încât s-a dispus respingerea cererii principale ca nefondată şi admiterea 
cererii de intervenţie. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs SC Y.C.I SRL, pe care a criticat-o ca fiind 
nelegală, motivat de faptul că, dacă s-ar admite interpretarea dată de instanţa de fond cu motivarea in 
aprecierea caracterului contencios sau necontencios al cererii de înregistrare menţiuni, s-ar ajunge la 
situaţia ca astfel de cereri să fie formulate doar cu caracter şicanator urmărind cu totul al scop decât 
cel declarat. 

Pe de alta parte in ciuda întemeierii cererii de intervenţie pe o simpla plângere si nefiind 
urmată de alte acte întocmite in acest sens, in scop doveditor la cele susţinute, putem uşor sa creăm o 
ipoteză in care doi comercianţi, intre care există un potenţial litigiu, real sau imaginar, in scop 
şicanatoriu introduce o cerere de intervenţie bazată pe o simplă plângere, pentru a urmării rezolvarea 
unei probleme, a cărei rezolvare juridică se axează pe alte temeiuri de drept, pe fondul continuităţii 
existentei persoane juridice, schimbarea intervenind la nivelul celor solicitate prin cererea de 
înregistrare menţiuni. 

Solicită instanţei a avea în vedere înscrisurile depuse la dosarul cauzei şi punctul de vedere al 
recurentei, expus pe larg in cadrul întâmpinării la cererea de intervenţie a celor doua interveniente in 
nume propriu. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă şi care au 
fost încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9, dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 din 
Codul de procedură civilă, Curtea constată că, este nefundat, pentru următoarele considerente: 

Potrivit art.21 lit.a din Legea 26/1990 în registrul comerţului se vor înregistra menţiuni 
referitoare la: 

a) donaţia, vânzarea, locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de 
comerţ, precum şi orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerţului sau 
care face să înceteze firma ori fondul de comerţ; 

Art.22 alin.1 din acelaşi act normativ stabileşte în sarcina comerciantului obligaţia de a 
solicita înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute la art.21, în cel mult 15 zile de 
la data actelor şi faptelor supuse obligaţiei de înregistrare; textul citat este completat de către art.22 
alin. 1 din normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a 
menţiunilor – aprobate prin OMJ 2594/2008 – care stipulează că, cererile de menţiuni se supun 
soluţionării judecătorului delegat. 

Prin art.1 din OUG 116/2009 s-a instituit - cu titlu temporar – o derogare de la competenţa 
funcţională a judecătorului delegat, stipulându-se că prin derogare de la prevederile Legii nr.26/1990 
privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale legii 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi de la prevederile celorlalte acte normative incidente, competenţa de soluţionare a cererilor 
de înregistrare în registrul comerţului şi, după caz, a altor cereri aflate în competenţa de soluţionare 
a judecătorului delegat, până la reglementarea activităţii de înregistrare în registrul comerţului 
efectuată de registratori comerciali, aparţine directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă 
tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului Naţional 
al Registrului Comerţului ;  
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Prin excepţie, art.71 din acelaşi act normativ prevede că în situaţia în care la cererile de 
înregistrare sunt depuse cereri de intervenţie, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă 
tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate va/vor transmite dosarul secţiei comerciale a 
tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul comerciantul, unde vor fi soluţionate de urgenţă şi 
cu precădere . 

Curtea consideră că, în mod corect tribunalul a reţinut că examinarea cererilor de înscriere în 
registrul comerţului a unor menţiuni referitoare la persoana comercianţilor se realizează într-o 
jurisdicţie necontencioasă, reglementată de dispoziţiile art.335-art.338 Cod pr.civilă, plecându-se de la 
premisa că judecătorul delegat, respectiv tribunalul verifică doar condiţiile necesare înscrierii 
menţiunilor, iar nu condiţiile de legalitate ale manifestării de voinţă aparţinând organelor de conducere 
ale societăţii. 

Din coroborarea dispoziţiilor art. art.71  din Legea nr. 26/1990 şi art.335-art.338 din Codul de 
procedură civilă, rezultă admisibilitatea intervenţiei altor persoane într-o procedură necontencioasă 
motiv pentru care critica referitoare la admiterea cererilor formulate de Sc A.E SRL şi SC O. SRL, 
este neîntemeiată. 

Cum textul de lege reglementat de art.335 are caracter imperativ, prevăzând că „dacă cererea, 
prin însuşi conţinutul ei ori prin obiecţiile ridicate de persoanele citate ori care intervin  prezintă 
caracter contencios, instanţa o va respinge” soluţia tribunalului este legală. 

În plus, faţă de reţinerile tribunalului Curtea observă că deşi se aduc modificări sediului 
societăţii se depune în dovedire un contract de locaţiune pe o perioadă de doar 3 luni, contract expirat 
la data de 10.12.2010, fapt ce ridică mari semne de întrebare în legătură cu caracterul real al 
schimbării sediului.  

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus Curtea reţine că, hotărârea 
tribunalului este legală, criticile aduse de recurentă nefiind de natură a atrage 
modificarea acesteia, motiv pentru care în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă 
recursul va fi respins ca nefondat. 

 

8. Litigiu cu profesioniştii. Cerere înregistrare menţiuni în registrul Oficiului Registrului 
Comerţului. 

 
              Art.37, art.46, art.61-62, art.132-133 – Legea nr.31/1990 

                Art.5, art.8, art.21, art.22 – Legea nr.26/1990 
                                                       Art.71 – OUG nr.116/2009 
                                                                   Legea nr.359/2004 

        
       Decizia civilă nr.638/21.04.2011 

                                     Dosar nr.10463/118/2010 
 
Prin cererile înregistrate la ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr. 47467/20.08.2010, 

respectiv nr.48349/26.08.2010 petenta SC R.R SA a solicitat în temeiul dispoziţiilor Legii nr.26/1990 
şi ale Legii nr.359/2004 înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor cuprinse în Decizia nr.1 din 
data de 19.08.2010 a Consiliului de Administraţie al SC R.R SA cu privire la capital social, 
asociaţi/acţionari, participare la profit şi pierderi, act constitutiv actualizat.  

Au fost depuse la dosar înscrisuri respectiv Decizia nr.1 a Consiliului de Administraţie, ordine 
de plată, extrase de cont, actul constitutiv actualizat la 19.08.2010. 

În ambele cereri de înregistrare menţiuni mai sus menţionate a formulat cerere de intervenţie 
Statul Român, reprezentat de Ministerul Finanţelor în temeiul art. 71 alin.1 din OUG 116/2009 
aprobată cu modificări prin Legea nr.84/2010. Prin cererea de intervenţie s-a solicitat neînregistrarea 
cererii SC R.R SA de înscriere în Registrul Comerţului a Deciziei CA nr.1/2010 motivat de faptul că, 
atât prin hotărârile AGEA nr 4-6/30.06.2010, cât şi prin Decizia nr.1/2010 a Consiliului de 
Administraţie, s-au cauzat prejudicii materiale Statului român, creditor obligatar în raporturile juridice 
cu societatea, pe rolul instanţelor judecătoreşti aflându-se două litigii în care s-a solicitat suspendarea 
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Hotărârilor AGEA nr.4-6/30.06.2010, desfiinţarea acestora, cât şi repararea prejudiciului cauzat prin 
respectivele hotărâri. 

Cererea de intervenţie este motivată pe considerentul că, demersul SC R.R  SA de majorare a 
capitalului social în scopul răscumpărării parţiale a obligaţiunilor deţinute de Statul român prin 
Ministerul Finanţelor Publice în conformitate cu prevederile OUG nr.118/2003 privind măsurile 
pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale SC R.R SA este de natură să conducă la un prejudiciu 
iminent, cert şi ireparabil în ceea ce priveşte încasarea creanţelor deţinute de Statul Român în temeiul 
aceluiaşi act normativ şi a convenţiei de emisiune din data de 05.12.2003 semnată cu SC R.R SA. 

Prin adresele nr.R22175/24.08.2010, respectiv nr.R22982/31.08.2010, ORC de pe lângă 
Tribunalul Constanţa a înaintat cererile de înregistrare menţiuni şi cererile de intervenţie Tribunalului 
Constanţa, cauzele fiind înregistrate pe rolul acestei instanţe sub nr. 10463/118/2010, respectiv 
nr.10717/118/2010. 

Prin încheierea din 02.09.2010, instanţa a admis excepţia de litispendenţă şi a dispus reunirea 
celor două cauze apreciind îndeplinite cerinţele art. 163 C.pr.civ. La acelaşi termen a fost încuviinţată 
în principiu cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul Statul Român prin 
Ministerul Finanţelor apreciind îndeplinite cerinţele art. 49-art.50 C.pr.civ şi ale art.71 OUG 
nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului. 
 A fost încuviinţată părţilor proba cu înscrisuri, pe lângă înscrisurile depuse la Oficiul 
Registrului Comerţului în susţinerea cererii de înregistrare menţiuni mai fiind depuse convocatorul 
nr.8551/12.08.2010, sentinţa nr.4281/24.08.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar nr. 
9733/118/ 2010, cererea de opoziţie formulată de Statul Român împotriva hotărârilor AGEA SC R.R 
SA  nr.4-6/30.06.2010 în temeiul dispoziţiilor art.61 alin.1 din Legea nr.31/1990, cererea de 
suspendare a efectelor acestor hotărâri formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale de Statul Român în 
temeiul art. 62 alin. 2 şi art.133 din Legea nr. 31/1990, practică judiciară, etc. 
         Prin Sentinţa civilă nr.958 din 10.11.2010, Tribunalul Constanţa-Secţia Comercială, Contencios 
Administrativ şi Fiscal a admis cererile reunite şi a dispus înregistrarea în registrul comerţului a 
menţiunilor cuprinse în Decizia nr. 1 din data de 19.08.2010 a Consiliului de Administraţie al SC R.R 
SA cu privire la capital social, asociaţi/acţionari, participare la profit şi pierderi, act constitutiv 
actualizat şi publicarea deciziei în Monitorul Oficial al României-partea a IV-a; totodată s-a respins 
cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenient Statul Român prin Ministerul 
Finanţelor Publice, ca neîntemeiată. 
         Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond, în baza materialului probator administrat în 
cauză, a reţinut următoarele,  
         Art. 22 din Legea nr. 26/1990, instituie în sarcina comercianţilor obligaţia de a solicita 
înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute la art. 21, în cel mult 15 zile de la data 
actelor şi faptelor supuse obligaţiei de înregistrare. 
 În cazul de faţă petenta SC R.R SA a solicitat prin cererile înregistrate la ORC de pe lângă 
Tribunalul Constanţa sub nr. 47467/20.08.2010, respectiv nr.48349/26.08.2010 înregistrarea în 
registrul comerţului a menţiunilor cuprinse în Decizia nr.1 din data de 19.08.2010 a Consiliului de 
Administraţie. Prin această decizie s-a hotărât majorarea capitalului social al societăţii, anularea 
formală a unui număr de acţiuni, modificarea unor capitole relevante ale actului constitutiv privind 
acţionarii şi capitalul social. Decizia nr. 1/19.08.2010 are la bază hotărârile AGEA nr. 4-6/30.06.2010 
prin care s-a aprobat în esenţă majorarea capitalului social şi decizia Consiliului de Administraţie din 
05.08.2010 prin care a fost prelungită data subscrierii. 
 Împotriva cererii de înregistrare menţiuni a formulat cerere de intervenţie Statul Român 
reprezentat de Ministerul Finanţelor în temeiul art.71 alin. 1 din OUG 116/2009 aprobată cu modificări 
prin Legea nr.84/2010 – astfel cum s-a arătat mai sus – care a invocat în esenţă faptul că, atât prin 
Hotărârile AGEA nr. 4-6/30.06.2010, cât şi prin Decizia nr.1/2010 a Consiliului de Administraţie, s-
au cauzat prejudicii materiale Statului român, creditor obligatar în raporturile juridice cu societatea, şi 
că pe rolul instanţelor judecătoreşti se află litigii în care s-a solicitat suspendarea Hotărârilor AGEA 
nr. 4-6/30.06.2010, desfiinţarea acestora cât şi anularea deciziei nr. 1/2010 a Consiliului de 
Administraţie.  
 Instanţa reţine că, cererea de intervenţie nu este întemeiată şi va fi respinsă ca atare pentru 
următoarele considerente: 
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 Instanţa a respins cererea de intervenţie deoarece, în cazul de faţă prin aceasta se invocă 
motive de nulitate a deciziei Consiliului de Administraţie nr. 1/2010, a Hotărârilor nr.4-6/2010 care au 
stat la baza emiterii deciziei şi prejudiciile suferite de  Statul român ca urmare a adoptării acestor 
hotărâri. Toate aceste aspecte au fost invocate prin acţiunile în constatarea nulităţii acestor acte aflate 
în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Constanţa, acţiunea în constatarea nulităţii deciziei nr. 
1/2010 a Consiliului de Administraţie făcând obiectul dosarului nr. 14404/118/2010. De asemenea, 
intervenienta a formulat cerere de suspendare a executării Hotărârilor AGEA nr. 4-6/30.06.2010 pe 
calea ordonanţei preşedinţiale, acţiune respinsă de instanţă prin Sentinţa nr.4281/24.08.2010 
pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar nr.9733/118/2010 şi cereri de opoziţie împotriva aceloraşi 
hotărâri conform art. 61 alin. 1 din Legea nr. 31/1990. 
 Toate aceste acţiuni reprezintă mijloace pe care intervenienta le are la îndemână pentru a 
obţine constatarea nulităţii hotărârilor societăţii urmând ca instanţa să stabilească pe calea procedurii 
contencioase dacă au respectat dispoziţiile legale la momentul adoptării lor, respectiv pentru a obţine 
repararea unui eventual prejudiciu pe calea opoziţiei reglementate de dispoziţiile art.61 alin.1 din 
Legea nr.31/1990. 
 Dar formularea acestor acţiuni respectiv invocarea nulităţii hotărârilor şi a deciziei consiliului 
de administraţie şi invocarea eventualului prejudiciu nu pot constitui în acelaşi timp temei pentru 
admiterea cererii de intervenţie şi respingerea cererii de efectuare a menţiunilor privind modificarea 
actului constitutiv al societăţii cf Deciziei CA nr.1/2010, atâta vreme cât cererea de efectuare menţiuni 
întruneşte cerinţele Legii nr.26/1990.  
 Controlul judecătoresc al legalităţii actelor ce se înregistrează la registrul comerţului este unul 
de natură preventivă, iar judecătorul care soluţionează cererea de înregistrare menţiuni (cu privire la 
care s-a formulat cererea de intervenţie cf. art.71 OUG nr.116/2009), nu este în măsură să respingă 
cererea de înregistrare menţiuni doar pentru faptul că, s-a formulat cf art. 132 din Legea nr.31/1990 
acţiune în anularea actului a cărui menţiune se solicită. Dacă, ulterior, înregistrării menţiunii se va 
dispune de instanţa legal învestită anularea actului ce a stat la baza menţiunii se va proceda la radierea 
acesteia în condiţiile legii. 
 Ori, operaţiunile de înregistrare în registrul comerţului sunt făcute cu scop de opozabilitate 
având caracter constatator, iar persoana care dispune înregistrarea menţiunii este ţinută să verifice 
existenţa corespondenţei dintre operaţiunea efectuată şi înregistrarea solicitată in registru. În cazul de 
faţă intervenienta nu contestă îndeplinirea condiţiilor formale de înregistrare iar pe calea controlului 
de legalitate exercitat cu ocazia înregistrării nu se poate examina conţinutul, valabilitatea hotărârilor 
sau a deciziei consiliului de administraţie şi nici prejudiciul suferit de intervenientă, aceste aspecte 
urmând a fi analizate de instanţa învestită cu soluţionarea acţiunilor în constatarea nulităţii sau a 
opoziţiei, astfel cum s-a reţinut anterior. 
 Simpla formulare a cererii de intervenţie şi faptul că, în acest fel cererea de înregistrare 
menţiuni ar căpăta caracter contencios şi ar trebui respinsă de plano doar pentru acest considerent 
(nefiind compatibilă cu procedura graţioasă presupusă de înregistrarea în registrul comerţului), 
reprezintă o abordare ce nu poate fi primită. Aceasta deoarece nu trebuie pierdut din vedere că cererea 
de intervenţie este reglementată de art.46 din Legea 31/1990. Deşi textul are în vedere ipoteza 
constituirii societăţilor comerciale el este aplicabil prin analogie şi în cazul efectuării menţiunilor 
cerute de lege ca urmare a modificării actului constitutiv cum este cazul de faţă. Aliniatul 2 al art. 46 
din Legea nr.31/1990, instituie o excepţie de la regula aplicării dispoziţiilor procedurii necontencioase 
de către judecătorul delegat (în prezent instanţa competentă cf art.71 din OUG 116/2009) în sensul că, 
formularea unor cereri de intervenţie care dau caracter contencios cererii de înregistrare menţiuni nu 
duce la respingerea cererii în condiţiile art.335 C.pr.civ., ci la soluţionarea acesteia potrivit regulilor 
procedurii contencioase (aceasta presupunând citarea părţilor şi administrarea de probatorii în 
contradictoriu). Dar soluţionarea cererii de intervenţie (şi a cererii de înregistrare menţiuni) pe calea 
unei proceduri devenite contencioase nu înseamnă că judecătorul învestit cu judecata acestor cereri 
este în măsură să analizeze aspecte ce ţin de soluţionarea acţiunii  în constatarea nulităţii or opoziţiei 
formulate distinct în temeiul art. 132 sau art.61 din Legea nr.31/1990.    
         Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor 
Publice, criticând-o ca nelegală prin prisma motivului de modificare prev. de art.304 pct.9 C.pr.civ, 
hotărârea a fost pronunţată cu aplicarea greşită a legii. 
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         În motivele de recurs se arată faptul că, principalele considerente în baza cărora a fost formulată 
cererea de intervenţie reglementată de art.71 alin.1 din OUG 116/2009 sunt reprezentate de 
nelegalitatea Deciziei nr.1 din 19.08.2010 emisă de CA al SC R.R SA. La rândul lor Hotărârile AGEA 
nr.4-6/30.06.2010 fac obiectul unor alte acţiuni privind desfiinţarea lor şi repararea prejudiciului 
cauzat. 
         Intimata SC R.R SA a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat.    
         Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii primei instanţe din perspectiva criticilor formulate, 
Curtea consideră recursul nefondat, motivat de următoarele considerente,  
         Atribuţia esentială a judecătorului delegat este aceea de a verifica legalitatea actelor sau faptelor 
care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comertului, astfel cum prevad dispozitiile art.5-art.8 din 
Legea nr.26/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si cele ale art.37 din Legea nr.31/1990, 
republicata, cu modificarile ulterioare. Aceste dispoziţii speciale se completeaza cu normele de drept 
comun cuprinse în Codul de procedură civilă, în special Cartea III - "Dispozitii generale privitoare la 
procedurile necontencioase", relevant în acest sens fiind art. 338 din cod, potrivit caruia procedura 
prevazută în articolele de mai sus se întregeste cu dispozitiile de procedura contencioasa, în masura în 
care nu sunt potrivnice naturii necontencioase a cererii. Materiile necontencioase cu privire la care 
legea prevede o procedura specială rămân supuse dispozitiilor speciale, care se vor întregi cu cele 
prevazute în cuprinsul cărţii de faţă.  
         Potrivit art.6 alin.1 din Legea nr.26/1990, republicata, cu modificările ulterioare, înregistrările în 
registrul comerţului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei hotărâri 
judecătoreşti irevocabile, în afară de cazurile în care legea prevede altfel. 
          Pentru a pronunţa o asemenea încheiere procedura este, în principal, una necontencioasa, 
judecătorul delegat fiind ţinut să verifice dacă, din punct de vedere formal, actele care se solicită a fi 
înregistrate în registrul comerţului corespund sau nu normelor legale.  
         În cazul înregistrării menţiunilor, alin.2 al art.7 din Ordinul Ministrului Justitiei nr.2594/2008 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de 
efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, emise în aplicarea art. 12 alin. 4 din Legea nr. 
26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, prevede ca pentru societăţile comerciale, societăţile 
naţionale, companiile naţionale, regiile autonome şi societăţile europene cu sediul în România, în 
registrul comerţului se înscriu următoarele date, precum si modificările acestora: a) actul constitutiv 
si, în cazul regiilor autonome, al companiilor nationale si al societatilor naţionale, actul normativ de 
înfiinţare, emis de autoritatea administraţiei publice centrale sau locale competente; (...) f) datele de 
identificare a asociatilor/actionarilor fondatori si, daca este cazul, a celorlalţi asociaţi; (...) h) dupa caz, 
capitalul social subscris şi vărsat la constituire, cu indicarea structurii aportului şi a investiţiei străine, 
numărul de părţi sociale/acţiuni si valoarea nominală a acestora, iar în cazul acţiunilor, felul acestora, 
nominative sau la purtător; i) modificarea capitalului (...).  
         În acelasi sens, art.17 si art.20 alin.6 din ordin, statuează urmatoarele: comerciantii persoane 
fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale si persoane juridice, precum şi 
persoanele juridice prevăzute expres de lege au obligaţia ca înainte de începerea activitatii să ceara 
înmatricularea în registrul comerţului, iar în cursul exerciării si la încetarea comertului sau, dupa caz, 
a activitatii respective să ceara înscrierea în acelaşi registru a menţiunilor privind actele si faptele a 
căror înregistrare este prevazută de lege. Daca se solicita înregistrarea, menţionarea sau publicarea 
unei hotarâri a adunarii generale a asociatilor/membrilor, a unei decizii a asociatului unic, a unei 
hotarâri a consiliului de administratie, a unei hotarâri a consiliului de supraveghere ori a unui act 
aditional la actul constitutiv, înscrisurile mentionate, întocmite în forma ceruta de lege, vor contine cel 
putin datele de identificare a persoanei juridice, numarul si data adoptarii actului, conditiile formale de 
adoptare a actului, hotarârile adoptate/continutul actului aditional, numele, prenumele, calitatea si 
semnatura persoanelor abilitate sa semneze înscrisul.  
         La rândul său, art.115 din Normele metodologice, modificarea actelor constitutive ale 
societatilor comerciale, ale societatilor cooperative, ale cooperativelor agricole, ale cooperativelor de 
credit, ale caselor centrale si ale grupurilor de interes economic, respectiv ale societatilor europene cu 
sediul în România, ale societatilor cooperative europene cu sediul în România si ale grupurilor 
europene de interes economic cu sediul în România, se face pe baza hotarârii adunarii generale a 
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asociatilor/membrilor ori, dupa caz, a consiliului de administratie sau a directoratului ori a unui act 
aditional la actul constitutiv, respectiv prin hotărârea membrilor grupului de interese economice sau a 
grupului european de interese economice cu sediul în România ori prin hotarâre a instanţei 
judecătoresti, dupa caz.  
         Din cele de mai sus rezultă că, deşi modificările actelor constitutive ale persoanelor juridice 
înmatriculate în registrul comerţului sunt supuse controlului de legalitate al judecătorului delegat, cu 
excepţia celor dispuse prin hotarâri judecătoreşti irevocabile, oficiul teritorial al registrului comerţului, 
prin judecătorul delegat de tribunal, nu face decât sa constate daca hotarârea adunarii generale a 
asociatilor/membrilor ori, dupa caz, a consiliului de administratie sau a directoratului ori actul 
aditional la actul constitutiv respectă cerintele legale de forma.  
         A admite contrariul, aşa cum se solicită prin critica din recurs, în sensul de a extinde competenta 
judecatorului delegat în sensul verificarii valabilitatii hotarârii adunarii generale a asociatilor, ar 
însemna sa se faca o adevarata cercetare judecatoreasca si sa se transeze fondul raporturilor juridice 
născute din actul sau faptul a cărui înregistrare se cere, ocolind astfel procedurile speciale în materie si 
răpind persoanelor interesate posibilitatea de a-si face apărarile si a dezbate în mod efectiv si 
contradictoriu cauza, ceea ce nu poate fi acceptat.  
         În consecinţă, Curtea în baza art.312 alin.1 C.pr.civ., va dispune respingerea recursului 
promovat, menţinând sentinţa primei instanţe ca legală şi temeinică. 

 

9. Litigiu cu profesioniştii. Cerere formulată de creditor în contradictoriu cu debitoarea 
în faliment, pentru constatarea nulităţii absolute a actelor emise în cadrul procedurii de 
lichidare a debitoarei. Inadmisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.13, 
art.14 şi art.117 din Legea nr.85/2006, pentru neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute 
de art.29 din Legea nr.47/1992. 

 
         Art.11, art.13, art.14, art.116, art.117 – Legea nr.85/2006 

                                                                                                  Art.227 – Legea nr.31/1990 
                                                                                                    Art.29 – Legea nr.47/1992 
                                                                                              Art.137, art.158 Cod pr.civilă 

         
   Decizia civilă nr.1019/30.06.2011 

                        Dosar nr.357/36/2007/a2 
 
La data de 07.03.2011, creditorul debitoarei SC S.M SA (în faliment) Ş.I a investit instanţa 

cu acţiunea având ca obiect constatarea nulităţii absolute a următoarelor acte emise în cadrul 
procedurii de lichidare a debitoarei: 

1) Caietul de sarcini cu memorandum de prezentare si regulamentul de vânzare a activelor S.C. 
S.M S.A, prezentat la licitaţia din 10 decembrie 2010 şi următoarele din 13.12.2010, 
15.12.2010, precum şi din 16.02.2011 (2010?) întocmit de lichidatorul judiciar; 

2) Regulamentul de vânzare active întocmit de lichidator şi amendat de SC S.C SRL şi 
prezentat adunării creditorilor din 10.02.2011, care a fost aprobat tot de SC S.C SRL în calitate 
de adunare a creditorilor; 

3) Hotărârile adunării creditorilor din 10.02.2011; 
4) Hotărârea adunării creditorilor din 25.02.2011; 
5) Convocările adunării creditorilor publicate în BPI la 02.02.2011, 08.02.2011 şi 23.02.2011; 
6) Procesele verbale de licitaţie din 10.12.2010, 13.12.2010, 15.12.2010 şi 16.02.2011. 
7) Constatarea dizolvării de drept a SC S.C SRL,  

în dosar nr.408/118/2005, înregistrată separat în dosar nr.4161/118 din 11.03.2011. 
Motivând cererea, creditorul învederează în esenţă că, actele a căror nulitate se solicită, au 

fost efectuate înainte de definitivarea inventarierii bunurilor debitoarei şi evaluarea acestora în bloc, 
cât şi individual.  

Se arată că, în cadrul procedurii de reorganizare a fost efectuată numai evaluarea în bloc a 
activelor, dar lichidatorul este obligat prin art.116(2) din Legea nr.85/2006 să efectueze evaluarea, 
atât în bloc, cât şi individual.  
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Deşi raportul de evaluare în bloc a prevăzut un preţ de 23,6 milioane euro, primul anunţ a 
apărut cu 13,9 milioane euro, iar următoarele fără preţ.  

Anunţurile pentru convocarea creditorilor, au apărut în BPI pe data de 08.02.2011 şi 
23.02.2011, astfel încât, între data publicării şi data ţinerii şedinţei, a existat doar o zi, manevră menită 
ca la adunarea creditorilor să participe numai S.C. S.C  S.A.  

Susţine creditorul că, un alt motiv de nulitate îl constituie faptul că, în anunţul în presă pentru 
ţinerea licitaţiei a apărut un anunţ publicitar pentru vânzare de active ale debitoarei pentru data de 
16.02.2010 (probabil 2011).  

În ce priveşte ultimul capăt de cerere s-a arătat că, societatea este dizolvată de drept, întrucât 
activitatea concretă a acesteia, a devenit contrară obiectului său de activitate declarat, respectiv 
activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv asigurări şi pensii, pe de o parte şi pe de altă 
parte, urmăreşte alt scop, decât cel pentru care s-a constituit, realizându-şi scopul prin mijloace ilicite 
si chiar contrare ordinii publice.  

În drept a indicat dispoziţiile art.116 alin.2 din Legea nr 85/2006. 
La termenul de judecată din data de 21.03.2011, reclamantul a renunţat la capetele de 

cerere 3, 4, 5 şi parţial 6 arătând că, mai solicită doar următoarele: 
1) constatarea nulităţii absolute a Caietului de sarcini cu memorandumul de prezentare şi 

Regulamentul de vânzare a activelor S.C. S.M S.A, prezentat la licitaţia din 10.12.2010, 
precum şi din 16.02.2011 întocmit de lichidatorul judiciar; 

2) constatarea nulităţii absolute a Regulamentului de vânzare în bloc întocmit de lichidator şi 
amendat de S.C. S.C S.R.L. 

3) constatarea nulităţii absolute a procesului verbal de licitaţie din 16.02.2011; 
4) constatarea dizolvării de drept a S.C. S.C S.R.L,  

înţelegând a invoca excepţia necompetentei funcţionale faţă de capătul de cerere nr.4. 
La termenul de judecată din 28.03.2011, creditoarea SC S.C SRL a invocat excepţia 

tardivităţii şi excepţia inadmisibilităţii faţă de primele trei capete de cerere, cu motivaţia în esenţă 
că: 

În referire la excepţia tardivităţii s-a arătat că, această contestaţie a actelor întocmite în 
cadrul procedurii trebuie făcută, conform art. 14 alin 8 din legea insolvenţei, in 5 zile de la data 
Adunării creditorilor, care a aprobat Regulamentul de vânzare şi în baza căruia a fost întocmit Caietul 
de sarcini.  

În ce priveşte excepţia inadmisibilităţii se arată că, nu se poate pune în discuţie existenta 
nulităţii absolute, atâta vreme cât, legiuitorul a instituit faptul că scopul legii este recuperarea 
creanţelor creditorilor recunoscute la masa credală şi, deci, vizează un interes particular; personal şi nu 
unul general.  

Pe de alta parte, aspectele invocate de reclamant nu sunt motive de nulitate absolută, ci ţin de 
oportunitate . 

Faţă de cele trei excepţii invocate, în temeiul art.137 Cod proc.civ, raportat la art. 158 Cod 
proc.civ., judecătorul sindic s-a pronunţat cu prioritate asupra excepţiei necompetentei 
funcţionale şi apoi asupra excepţiei inadmisibilităţii, pentru a verifica dacă există o cale de atac 
împotriva acestor acte şi ulterior, termenul în care, se poate exercita această cale, soluţionând excepţia 
tardivităţii. 

Prin Sentinţa civilă nr.2590/COM din 05.04.2011, Tribunalul Constanţa –Secţia 
comercială – judecător sindic admite excepţia necompetenţei funcţionale a judecătorului sindic 
invocată din oficiu faţă de capătul de cerere privind constatarea dizolvării de drept a S.C. S.C S.A, 
precum şi excepţia inadmisibilităţii primelor două capete de cerere, invocată de creditoarea S.C. 
S.C S.R.L., admiţând în parte acţiunea formulată de creditorul Ş.I, cu consecinţa respingerii 
capetelor de cerere din acţiune privind constatarea nulităţii absolute a Caietului de sarcini cu 
memorandumul de prezentare şi Regulamentul de vânzare în bloc a activelor SC S.M SA, 
prezentat la licitaţia din 10.12.2010 şi următoarele din 13.12.2010, 15.12.2010 precum şi din 
16.02.2011 întocmit de lichidatorul judiciar, precum şi constatarea nulităţii absolute a 
Regulamentului de vânzare active în bloc întocmit de lichidatorul judiciar şi amendat de SC S.C 
SRL şi prezentat Adunării creditorilor din 10.02.2011, ca inadmisibile. 
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Prin aceeaşi hotărâre s-a constatat nulitatea absolută a procesului verbal de licitaţie din 
data de 16.02.2011, respingându-se excepţia inadmisibilităţii şi excepţia tardivităţii capătului de 
cerere privind constatarea nulităţii absolute a procesului verbal de licitaţie din 16.02.2011, 
excepţii invocate de creditoarea S.C. S.C S.R.L. ca nefondate. 
 Totodată, instanţa respinge excepţia tardivităţii formulării primelor două capete de cerere, 
ca rămasă fără obiect, dispunând disjungerea capătului de cerere privind constatarea dizolvării 
de drept a S.C. S.C S.A. şi  înregistrarea separată a acestuia, precum şi repartizarea aleatorie 
completelor specializate în materie comercială. 
 Pentru a pronunţa sus-menţionata hotărâre, instanţa de fond reţine, în esenţă, următoarele: 

In ce priveşte excepţia necompetentei funcţionale a judecătorului sindic faţă de capătul 4 
din cerere, se reţine că, din dispoziţiile art.11 din Legea nr.85/2006 rezultă, care sunt atribuţiile 
judecătorului sindic, acestea se referă la procesele verbale şi cererile de natură judiciară, aferente 
procedurii insolvenţei şi sunt limitate numai la controlul judecătoresc al activităţii administratorului 
judiciar şi/sau al lichidatorului (art. 11 alin.2). 

Capătul de cerere privind constatarea dizolvării de drept a S.C. S.C S.R.L, nu este aferent 
procedurii insolvenţei debitoarei S.C. S.M S.A. (în faliment), nereferindu-se la activitatea 
administratorului, lichidatorului judiciar, astfel încât, s-a constatat că, nu intră în competenţa 
funcţională a judecătorului sindic, ci se soluţionează potrivit dreptului comun (art.227 şi următoarele 
din Legea nr.31/1990). 

Faţă de aceste considerente s-a admis excepţia necompetentei funcţionale a judecătorului 
sindic şi s-a dispus disjungerea acestui capăt de cerere şi înregistrarea separată cu repartizarea 
aleatorie completelor specializate în materie comercială. 

In ce priveşte excepţia inadmisibilităţii, judecătorul sindic a constatat că, primele capete de 
cerere se referă la Caietul de sarcini, Regulamentul de vânzare şi Procesul verbal de licitaţie din 
16.02.2011.  

Caietul de sarcini şi Regulamentul de vânzare din 10.12.2010 sunt documente care au fost 
aprobate în şedinţa Adunării creditorilor din 08.12.2010, astfel încât, sunt integrate în această hotărâre 
şi singura modalitate de atacare a acestora, o reprezintă calea acţiunii în anulare a hotărârii Adunării 
creditorilor prin care, s-a stabilit metoda de vânzare din data de 08.12.2010 sau, pentru Regulamentul 
de vânzare din 16.02.2011, hotărârea din data de 10.12.2011. 

Prin urmare, reţine instanţa de fond că, în situaţiile în care, anterior, ţinerii şedinţei adunării 
creditorilor, se propune de către lichidator, un caiet de sarcini şi un regulament de vânzare considerat 
nelegal, modalitatea de atacare a acestora o constituie art.21 alin.2 din Legea nr. 85/2006, respectiv 
contestaţia împotriva măsurii administratorului judiciar/ lichidator. 

Ulterior aprobării acestora (caietului de sarcini şi regulamentului de vânzare) de către creditori 
în şedinţă, calea de atac o reprezintă acţiunea in anulare a hotărârii Adunării creditorilor, pentru că, 
aceasta a fost modalitatea prin care, au adoptat modalitatea de vânzare a bunurilor debitoarei, iar 
conform art.11 alin.2 din Legea 85/2006, deciziile manageriale ale administratorului 
judiciar/lichidatorului, pot fi controlate, sub aspectul oportunităţii, numai de către creditori. 

Faţă aceste considerente, atât primul capăt de cerere, cât şi cel de-al doilea capăt de cerere, este 
apreciat de către instanţa de fond ca fiind inadmisibil, astfel încât, a fost admisă excepţia 
inadmisibilităţii invocată de creditoarea S.C. S.C S.R.L. 

In ce priveşte cel de–al treilea capăt de cerere - procesul verbal de licitaţie din 16.02.2011, s-a 
constatat că, excepţia inadmisibilităţii este neîntemeiată, întrucât, acest act, nu reprezintă un act 
integrat în hotărârea adunării creditorilor, care să poată fi contestat pe calea art.14 alin.8 din Legea 
nr.85/2006.  

Creditorii sau orice persoană interesată, pot contesta măsurile dispuse de administratorul 
judiciar /lichidator, pe calea contestaţiei prevăzută de art.2 alin.2-alin.4 din Legea nr.85/2006, cu 
indicarea motivelor de nulitate a acestor măsuri. 

Prin urmare, constatarea nulităţii absolute a procesului verbal de licitaţie, este admisibilă pe 
calea acţiunii separate, astfel încât, excepţia inadmisibilităţii pentru acest capăt de cerere, a fost 
respinsă. 

In ce priveşte excepţia tardivităţii pentru primele două capete de cerere, faţă de admiterea 
excepţiei inadmisibilităţii acestor capete de cerere, ea a rămas fără obiect astfel încât a fost respinsă. 
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Excepţia tardivităţii formulării celui de–al treilea capăt de cerere a fost respinsă ca 
nefondată, întrucât, în cauză, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 14 alin. 8 şi ale art. 21 alin. 3 din 
Legea nr. 85, astfel încât, în raport de data depunerii prezentei acţiunii (07.03.2011) şi data depunerii 
raportului lichidatorului pentru perioada 01.02.2011-28.02.2011, contestaţia de faţă este formulată în 
termen. 

Pe fondul cererii, în ce priveşte cel de-al treilea capăt de cerere, instanţa de fond constată 
că, în şedinţa Adunării creditorilor din 10.02.2011, creditorii au aprobat metoda de vânzare în bloc a 
activelor S.C. S.M S.A, prin modalitatea licitaţiei publice, conform dispoziţiilor art.116 şi următoarele 
din Legea nr.85/2006, vânzarea urmând a se face potrivit Regulamentului de vânzare propus de 
lichidator şi amendat de către SC S.C SRL, potrivit procesului verbal al comitetului creditorilor din 
10.02.2011. 

Aşa fiind, reţine instanţa de fond că, la data de 16.02.2011 s-a organizat licitaţia publică de 
vânzare a activelor debitoarei, la care singurul participant, S.C. S.C S.R.L. a adjudecat activele S.C. 
S.M S.A. la preţul de 2.500.000 euro, în contul creanţei sale. 

Ulterior, prin Sentinţa nr.335/28.03.2011 pronunţată în dosarul nr. 3199/118/2011 al 
Tribunalului Constanţa, s-a constatat nulitatea hotărârii adunării creditorilor din data de 10.02.2011. 

Motivele de nulitate invocate de creditorul contestator Ş.I, nu au putut fi reţinute, întrucât nu s-
a constatat încălcarea dispoziţiilor art. 116-art.117 din Legea nr. 85/2006. 

Astfel, inventarierea bunurilor debitoarei a fost realizată în perioada 04-05 octombrie 2010, 
iar procesul verbal de inventariere a fost depus în dosarul de fond nr. 408/118/2005 şi menţionat în 
raportul de activitate depus tot în dosarul de fond la data de 15.11.2010 pentru perioada 01.09.2010-
31.10.2010. 

De asemenea şi evaluarea bunurilor a fost efectuată în cauză, la data de 20.02.2009 de către 
DTZ E. pe fiecare imobil în parte şi anume: B. I (D.)- 7.200.000 euro, B. II (M.) - 4200000 euro, S.M-
1.300.000 euro, B. -  666.000euro, C. – 534.000 euro, totalul fiind de 13.900.000 euro. 

Faptul că, se impune sau nu, o nouă evaluare a imobilelor, reprezintă o atribuţie managerială a 
lichidatorului care, poate fi controlată conform art. 11 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, numai de către 
creditori, iar aceştia în şedinţa din data de 08.12.2010, nu au considerat că, este necesară o nouă 
evaluare, atâta timp cât, au aprobat metoda de vânzare a activelor pe baza raportului de evaluare al 
acestora întocmit în perioada de reorganizare. 

Atâta timp cât, în cauză, a fost efectuată o evaluare, judecătorul sindic a constatat că, au fost 
respectate dispoziţiile art. 116 alin. 2 şi art. 117 din Legea nr. 85/2006, aspectele de oportunitate 
legate, de necesitatea întocmirii unui nou raport de evaluare, neintrând în atribuţiile judecătorului 
sindic. 

Procesul verbal de licitaţie din data de 16.02.2011 este, însă, lovit de nulitate, pentru alte 
motive, pe care judecătorul sindic nu poate să le ignore, atâta timp cât, a soluţionat toate procesele şi 
cererile aferente procedurii insolvenţei faţă de debitoarea S.C. S.M S.A. 

Astfel, în cadrul acţiunii în anulare, ce a făcut obiectul dosarului nr. 3199/118/2011 s-a 
constatat nulitatea absoluta a hotărârii Adunării creditorilor din data de 10.02.2011, care a avut ca 
obiect aprobarea metodei de vânzare a activelor debitoarei S.C. S.M S.A. 

Întrucât Regulamentul de vânzare aprobat în cadrul acestei hotărâri, ce includea şi posibilitatea 
de scădere a preţului de vânzare până la preţul de 2.500.000 euro şi posibilitatea de adjudecare în 
contul creanţei a fost anulat de către judecătorul sindic şi actele subsecvente acesteia, sunt lovite de 
nulitate. 

Astfel, unul din principiile efectelor nulităţii, îl constituie principiul anulării actului 
subsecvent, ca urmare a anulării actului iniţial, potrivit căruia anularea actului iniţial atrage anularea şi 
a actului subsecvent următor, datorită legăturii sale cu primul. 

Faţă de constatarea nulităţii hotărârii Adunării creditorilor din 10.02.2011, prin care s-a 
aprobat metoda de vânzare a activelor debitoarei şi implicit Regulamentul de vânzare, evident şi 
procesul verbal de licitaţie din 16.02.2011, ca act subsecvent, chiar accesoriu, (fiind aplicabilă şi 
regula accesorium sequitur principale), este nul absolut. 

Prin urmare, s-a admis cel de –al treilea capăt de cerere şi s-a constatat nulitatea absolută a 
procesului verbal de licitaţie din 16.02.2011. 
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Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs creditorii SC S.C SRL şi Ş.I, criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

Recursul formulat de creditorul SC S.C SRL, cu  indicarea temeiului de drept prev.de 
art.304 pct.9, cu referire la art.3041 Cod pr.civilă, coroborat cu disp.art.8 şi art.149 din Legea 
nr.85/2006, se referă la: 

- instanţa de fond pronunţând hotărârea recurată, a interpretat greşit dispoziţiile legale privind 
aplicabilitatea prevederilor Legii nr.85/2006, aspect ce a dus la soluţionarea greşită a 
excepţiilor deduse judecăţii, atât timp cât, nu există temei legal pentru contestarea procesului 
verbal de licitaţie, în baza Legii nr.85/2006; 

- pe fond, instanţa a pronunţat o hotărâre cu aplicarea greşită a legii, deoarece a avut în vedere o 
hotărâre judecătorească care nu era irevocabilă, aceasta fiind recurată de către recurentă, 
pentru motive de aplicare greşită a dispoziţiilor legale; 

- instanţa de fond a admis contestaţia în constatarea nulităţii absolute a procesului verbal de 
licitaţie din 16.02.2011, pe baza unui înscris – hotărâre judecătorească definitivă şi nu 
irevocabilă, care nu există la dosarul cauzei. 
Solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, modificarea hotărârii recurate, în 

sensul admiterii excepţiei de inadmisibilitate a cererii de constatare a nulităţii absolute a procesului 
verbal de licitaţie din 16.02.2011 introdus de creditorul Ş.I în principal, iar în subsidiar în cazul 
respingerii excepţiei, respingerea contestaţiei formulate ca nefondată, având în vedere că hotărârea 
pronunţată este lipsită de temei legal şi a fost dată cu aplicarea greşită a legii. 

Recursul formulat de intimatul contestator Ş.I., fără indicarea temeiurilor de drept 
aplicabile, se referă la: 

- hotărârea instanţei de fond cuprinde motive contradictorii, astfel greşit s-a reţinut a fi fost 
efectuată inventarierea şi evaluarea averii debitoarei, chiar dacă există raport de evaluare 
din 2009, ce conţine o evaluare a bunurilor în mod individual. Se susţine că, evaluarea 
presupune stabilirea preţului în detaliu, pentru toate bunurile, întrucât acestea se pot vinde în 
mod individual pe timp de criză mondială; 

- judecătorul sindic a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, apreciind că „motivul 
anulării Adunării generale a creditorilor ar fi de natură a atrage nulitatea acestor 
regulamente şi mai ales a amendamentelor aduse de un creditor neavenit din punct de vedere 
legal”; 

- invocă neconstituţionalitatea art.13, art.14, art.117 (1), (3), (4), (5) din Legea nr.85/2006. 
Solicită admiterea recursului, cu consecinţa modificării sentinţei recurate, în sensul admiterii 

acţiunii astfel cum a fost formulată. 
Prin întâmpinare, intimatul Ş.I solicită respingerea recursului formulat de SC S.C SRL, ca 

nefondat, arătând în esenţă că, creditoarea manifestă curaj „de a ataca cu recurs anularea acestui act 
fraudulos”, fiind „inexplicabil din punct de vedere al unui stat de drept” , fapt ce face dovada că, 
„mai există persoane care mai cred că pot obţine bunuri ori alte valori fără o muncă cinstită şi fără 
să fie convinsă că această epocă s-a încheiat definitiv şi irevocabil”. 

Prin întâmpinare, P.B.R. IPURL, lichidator judiciar al SC S.M SA solicită respingerea 
recursului formulat de SC S.C SA ca neîntemeiat, pentru că, în conformitate cu disp.art.116 – art.117 
din legea insolvenţei, în discuţie este procedura de vânzare a activelor debitoarei şi nicidecum, calea 
prin care, se poate ataca procesul verbal de licitaţie din 16.02.2011, astfel că, instanţa de fond a 
respins temeinic excepţia inadmisibilităţii privind anularea procesului verbal aferent licitaţiei din 
16.02.2011. 

Referitor la critica recurentei conform căreia, procesul verbal de licitaţie din 16.02.2011 nu 
este un act accesoriu al Hotărârii Adunării creditorilor din 10.02.2011, ci cel mult subsecvent acesteia, 
este neîntemeiată, deoarece termenul de „act subsecvent”, cât şi termenul de „act accesoriu” au 
acelaşi înţeles în cauză, reprezentând un act care însoţeşte un element principal, sau urmează unui act 
principal, şi astfel, critica este nefondată. 

Pe cale de consecinţă, Procesul verbal de licitaţie din 16.02.2011 reprezintă un act subsecvent 
şi accesoriu Hotărârii Adunării creditorilor din 10.02.2011, care urmând calea acestuia, este lovit de 
nulitate absolută. 
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La termenul de judecată din data de 16 iunie 2011, Curtea a reţinut că, lichidatorul judiciar 
P.B.R IPURL a formulat cerere de strămutare a cauzei la ICCJ Bucureşti, prezentând în acest sens 
copie xerox. 

La termenul de judecată din data de 23 iunie 2011, recurenta SC S.C SRL prin apărător, 
depune la dosar certificat emis de ICCJ – Secţia comercială, în dosar nr.5003/1/22.06.2011, din care 
rezultă că, cererea de strămutare formulată de P.B.R. IPURL a primit termen de soluţionare la 
data de 11.10.2011, respingându-se cererea de suspendare a judecăţii. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor aduse hotărârii recurate şi 
a probatoriului administrat, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea admite recursul 
formulat de SC S.C SRL, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Referitor la situaţia de fapt: 
Pe rolul Tribunalului Constanţa – Secţia comercială – judecător sindic se înregistrează sub 

nr.4161/118/11.03.2011 cererea adresată judecătorului sindic în dosar nr.408/118/2005, formulată de 
creditorul Ş.I la data de 07.03.2011, având ca obiect constatarea nulităţii absolute a Caietului de 
sarcini cu memorandum, precum şi a Regulamentului de vânzare în bloc a activelor SC S.M. SA, 
prezentate la licitaţia din 10.12.2010, precum şi la cele din 13.12.2010, 15.12.2010 şi 16.02.2011, 
întocmite de lichidatorul judiciar. 

Prin aceeaşi cerere, creditorul solicită a se constata nulitatea absolută a Regulamentului de 
vânzare în bloc a activelor debitoarei, întocmit de lichidator şi amendat de SC S.C SRL, prezentat 
în Adunarea creditorilor din 10.02.2011, care a fost aprobat tot de SC S.C SRL, precum şi a 
Hotărârilor Adunării Creditorilor din 10.02.2011, precum şi ale Hotărârii Adunării creditorilor 
din 25.02.2011, însoţite de convocările Adunărilor creditorilor publicate în BPI din datele de 
02.02.2011, 08.02.2011 şi 23.02.2011. 

Solicită creditorul a se constata nulitatea absolută şi a proceselor verbale de licitaţie din 
10.12.2010; 13.12.2010; 15.12.2010 şi 16.02.2011, urmând ca, judecătorul sindic să se pronunţe 
asupra constatării dizolvării de drept a SC S.C SRL. 

La termenul de judecată din 21.03.2011,  astfel cum rezultă din Încheierea pronunţată de 
judecătorul sindic, la acel termen (fila 43 dos.fond), în temeiul art.246 Cod pr.civilă, s-a luat act 
de renunţarea contestatorului la judecarea capetelor de cerere din acţiune privind:  

- constatarea nulităţii absolute a Hotărârii Adunării creditorilor din 10.02.2011, a 
Hotărârii Adunării creditorilor din 25.02.2011, precum şi a convocărilor privind ţinerea 
Adunării creditorilor publicate în BPI din 02.02.2011, 08.02.2011 şi 23.02.2011 şi la, 

- capătul de cerere privind constatarea nulităţii absolute a proceselor verbale de licitaţie 
din 10.12.2010, 13.12.2010 şi 15.12.2010. 
Prin aceeaşi încheiere, instanţa – judecătorul sindic, consemnează poziţia procesuală a 

creditorului, în sensul că, acesta solicită ca instanţa să se pronunţe asupra următoarelor capete de 
cerere: 

1) constatarea nulităţii absolute a Caietului de sarcini cu memorandum şi a Regulamentului 
de vânzare active în bloc prezentat la licitaţia din 10.12.2010 şi următoarele din 
13.12.2010, 15.12.2010, precum şi 16.02.2011, întocmit de lichidatorul judiciar; 

2) constatarea nulităţii absolute a Regulamentului de vânzare în bloc a activelor, întocmit 
de lichidatorul judiciar şi amendat de SC S.C SRL, ce a fost prezentat Adunării 
creditorilor din 10.02.2011; 

3) constatarea nulităţii absolute a procesului verbal de licitaţie din 16.02.2011, precum şi,  
4) constatarea dizolvării de drept  SC S.C SRL. 

Acesta este contextul în care, judecătorul sindic pronunţă Sentinţa civilă 
nr.2590/COM/05.04.2011, recurată în prezenta cauză, de către recurenţii creditori SC S.C SRL şi 
Ş.I cu motivaţiile sus-expuse. 

Recursul SC S.C. SRL: 
A. În referire la primul motiv de recurs privind „greşita soluţionare a excepţiilor deduse 

judecăţii”, Curtea reţine în esenţă următoarele: 
La termenul de judecată din 28.03.2011, creditoarea SC S.C SRL a invocat excepţia 

tardivităţii şi excepţia inadmisibilităţii primelor 3 capete de cerere din contestaţia promovată de Ş.I, 
aceasta, în condiţiile în care, la termenul de judecată din 21.03.2011, judecătorul sindic a invocat 
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din oficiu, excepţia necompetenţei funcţionale faţă de capătul de cerere din contestaţie (4), având 
ca obiect constatarea dizolvării de drept a SC S.C SRL. 

Procedând la examinarea modului de soluţionare a excepţiilor, Curtea reţine: 
1. În mod legal şi temeinic, instanţa de fond a admis excepţia necompetenţei funcţionale a 

judecătorului sindic, în referire la soluţionarea capătului de cerere privind constatarea dizolvării de 
drept a SC S.C SRL, ce într-adevăr, nu este aferent procedurii insolvenţei debitoarei SC S.M SA, nu 
se referă la activitatea administratorului, lichidatorului judiciar, astfel încât, nu intră în competenţa 
funcţională a judecătorului sindic, ci, se soluţionează, potrivit dreptului comun – art.227 şi urm. din 
Legea nr.31/1990. 

Faţă de incidenţa în cauză a textului de lege sus-citat, prin coroborare cu dispoziţiile art.11 din 
Legea nr.85/2006, în care sunt enunţate expres, atribuţiile judecătorului sindic, Curtea apreciază că, în 
mod corect, urmare admiterii excepţiei invocate din oficiu, judecătorul sindic a dispus disjungerea 
acestui capăt de cerere şi înregistrarea separată prin repartizare aleatorie, către completele 
specializate în materie comercială, în vederea soluţionării. 

2. În ce priveşte modul de soluţionare a excepţiei inadmisibilităţii, Curtea apreciază că, legal şi 
temeinic instanţa de fond, a procedat la admiterea excepţiei faţă de capătul 1 şi 2 de cerere, 
deoarece, primele 2 capete de cerere se referă la: 

- constatarea nulităţii absolute a Caietului de sarcini cu memorandumul de prezentare şi 
Regulamentul de vânzare a activelor în bloc  SC S.M SA,  prezentat la licitaţia din 10.12.2010, 
precum şi 16.02.2011, întocmite de lichidatorul judiciar; 

- constatarea nulităţii absolute a Regulamentului de vânzare întocmit de lichidator şi amendat 
de SC S.C SRL, prezentat în cadrul Adunării creditorilor din 10.02.2011, 
odată ce, Caietul de sarcini şi Regulamentul de vânzare din 10.12.2010, sunt documente care au fost 
aprobate în şedinţa Adunării creditorilor din data de 08.12.2010, când s-a stabilit metoda de 
vânzare în bloc. 
 În ce priveşte cel de-al treilea capăt de cerere – constatarea nulităţii absolute a procesului 
verbal de licitaţie din 16.02.2011, Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic judecătorul sindic, a 
dispus, respingerea ca neîntemeiată a excepţiei, atât timp cât, acest act nu reprezintă un act integrat 
în Hotărârea Adunării creditorilor, care, poate fi contestat pe calea dispoziţiilor cuprinse în art.14 
alin.8 din Legea nr.85/2006. 
 Aşa fiind, legal s-a reţinut de către instanţă că, împotriva măsurilor luate de administratorul 
judiciar/lichidator, debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, 
oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană interesată, pot formula contestaţie potrivit art.21 
alin.2 şi alin.4 din Legea nr.85/2006, cu indicarea motivelor de nulitate a acestor măsuri. 
 3. În ce priveşte modul de soluţionare a excepţiei tardivităţii pentru primele două capete de 
cerere, faţă de admiterea excepţiei inadmisibilităţii acestor capete de cerere, în mod legal judecătorul 
sindic a apreciat că, soluţionarea acestei excepţii a rămas fără obiect, atât timp cât, s-a admis 
excepţia inadmisibilităţii şi pe cale de consecinţă, s-a dispus respingerea excepţiei. 
 Referitor la cel de-al treilea capăt de cerere, reţine Curtea că, legal şi temeinic instanţa de 
fond, a dispus, respingerea ca nefondată a acesteia, întrucât, în cauză, nu sunt aplicabile dispoziţiile 
art.14 alin.8 şi ale art.21 alin.3 din Legea nr.85/2006, astfel încât, în raport cu data depunerii 
acţiunii – 07.03.2011 şi data depunerii raportului lichidatorului pentru perioada 01.02.2011 – 
28.02.2011, contestaţia este formulată în termen. 
 Concluzionând, apreciază Curtea că, excepţiile deduse judecăţii au fost soluţionate în mod 
corespunzător de către instanţa de fond, neexistând motive pentru reformarea hotărârii, sub acest 
aspect. 
 B. În referire la cel de-al doilea motiv de recurs, privind fondul cauzei, Curtea reţine: 
 Prin acest motiv de recurs, recurenta susţine în esenţă faptul că „Instanţa de judecată admite 
contestaţia în constatarea nulităţii absolute a procesului verbal de licitaţie din 16.02.2011, pe baza 
unui înscris, hotărâre judecătorească, care nu era irevocabilă”, aceasta fiind atacată cu recurs. 
 Examinând această susţinere, Curtea reţine că, într-adevăr, Sentinţa civilă 
nr.335/COM/28.03.2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar nr.3199/118/2011, nu 
devenise irevocabilă, pentru a putea reprezenta o justificare a soluţiei, pronunţată în speţă. 
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 Astfel, sus-menţionata hotărâre, a devenit irevocabilă prin Decizia civilă nr.1021/COM din 
30 iunie 2011 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosar nr.357/36/2007/a4,  prin care, cu 
majoritate de voturi, s-a admis recursul creditoarei SC S.C SRL, dispunându-se modificarea în 
parte a hotărârii atacate, în sensul admiterii excepţiei inadmisibilităţii acţiunilor conexe, cu 
consecinţa respingerii contestaţiilor formulate de S.C.V şi DGFP CONSTANŢA, ca inadmisibile. 
 Urmează a se reţine că, contestaţiile formulate de creditoare, vizau Hotărârea Adunării 
creditorilor SC S.M. SA (în faliment), adoptată în şedinţa din 10.02.2011, ce a aprobat vânzarea 
în bloc a activelor SC S.M. SA (în faliment), prin modalitatea licitaţiei publice, conform 
dispoziţiilor art.116 şi urm. din Legea nr.85/2006, vânzarea urmând a se face, potrivit 
Regulamentului de vânzare propus de lichidator, amendat de către SC S.C  SRL, potrivit 
procesului verbal al Comitetului creditorilor din 10.02.2011. 
 De altfel, Regulamentul de vânzare propus de lichidator şi prin care s-a aprobat vânzarea în 
bloc a activelor SC S.M. SA, a fost aprobat în şedinţa din 08.12.2010, iar, urmare ţinerii şedinţei 
Adunării creditorilor din data de 10.02.2011, la data de 16.02.2011, s-a organizat licitaţia publică 
de vânzare a activelor debitoarei, la care, singurul participant a fost SC S.C SRL, ce a adjudecat 
activele SC S.M SA la preţul de 2.500.000 Euro, în contul creanţei sale. 
 Atât timp cât hotărârea pronunţată de instanţa de fond privind Adunarea creditorilor din data 
de 10.02.2011, care a avut ca obiect aprobarea metodei de vânzare a activelor debitoarei SC S.M SA, 
a fost modificată prin hotărârea Curţii de Apel Constanţa, instanţa de control reţine că, sus-
menţionatul motiv de recurs apare ca fiind fondat. 

Aşa fiind, şi văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, se va admite recursul, 
modificându-se  în parte hotărârea recurată, în sensul că se va respinge capătul de cerere din 
acţiune privind constatarea nulităţii absolute a procesului verbal de licitaţie din 16.02.2011, ca 
nefondat. 

C. Deoarece, Curtea urmează a examina motivele de nulitate reţinute de judecătorul 
sindic prin hotărârea recurată şi care au fost invocate de creditorul contestator Ş.I, se apreciază că, 
acestea pot fi dezlegate, deopotrivă, atât cu referire la recursul SC S.C SRL, cât şi cu referire la 
recursul promovat de creditorul Ş.I. 

Astfel, susţinerile recurentului Ş.I privind „inventarierea activelor debitoarei” prin 
încălcarea dispoziţiilor art.116 alin.2 din Legea nr.85/2006, sunt nefondate, urmând a fi respinse, 
deoarece: 

Potrivit art.116 alin.2 din legea insolvenţei „Lichidarea va începe îndată după finalizarea de 
către lichidator a inventarierii şi depunerea raportului de evaluare. Bunurile vor putea fi vândute în 
bloc – ca ansamblu în stare de funcţionare – sau individual. Metoda de vânzare a bunurilor, 
respectiv licitaţia publică, negociere directă sau o combinaţie a celor două, va fi aprobată de 
Adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului. Lichidatorul prezintă Adunării generale a 
creditorilor şi Regulamentul de vânzare, corespunzător modalităţii de vânzare pentru care optează”. 

Urmează a se reţine că, inventarierea bunurilor debitoarei a fost realizată în perioada 4 - 5 
octombrie 2010, iar procesul verbal de inventariere a fost depus la dosarul de fond nr.408/118/2005 
şi menţionat în raportul de activitate pentru perioada 01.09.2010 – 31.10.2010, depus la data de 
15.11.2010, de lichidator. 

Totodată, evaluarea bunurilor a fost efectuată la data de 20.02.2009 de către DTZ E., pe 
fiecare imobil în parte, iar, atât timp cât lichidatorul, chiar şi provizoriu, cum este P.W.B.R IPURL, 
nu a solicitat o nouă evaluare a bunurilor, în condiţiile în care acesta era atributul său managerial, 
susţinerile recurentului Ş.I sunt nefondate. 

Dintr-o altă perspectivă, atât timp cât atribuţiunea managerială a lichidatorului poate fi 
controlată, conform art.11 alin.2 din Legea nr.85/2006, numai de creditori, iar aceştia, în şedinţa 
din data de 08.12.2010, nu au considerat că, este necesară o nouă evaluare, şi, mai mult, au aprobat 
metoda de vânzare a activelor pe baza raportului de evaluare, întocmit în perioada de reorganizare, 
Curtea apreciază că, susţinerile recurentului Ş.I sunt nefondate. 

În atare condiţii, coroborând sus-menţionatele reţineri, cu dispoziţiile cuprinse în art.116 
alin.2, din legea insolvenţei, cu referire la art.117, din aceeaşi lege, potrivit cu care: „Lichidatorul 
va prezenta comitetului creditorilor un raport care va cuprinde evaluarea bunurilor şi metoda de 
valorificare a acestora şi în care se va preciza dacă vânzarea se va face în bloc sau individual, ori o 



 38

combinaţie a acestora, prin licitaţie publică sau negociere directă sau prin ambele metode”, Curtea 
reţine că, toate afirmaţiile făcute de recurent prin contestaţie şi, ulterior prin motivele de recurs, sunt 
nefondate, urmând a fi respinse. 

Probatoriul administrat în cauză, conform art.1169 Cod civil, face dovada că, în speţă, prin 
Regulamentul privind procedura de valorificare a activelor aflate în patrimoniul SC S.M SA (în 
faliment), aprobat în decembrie 2010, existent la dosarul de fond, s-a apreciat asupra „organizării 
unei licitaţii publice, deschisă cu strigare, după regula licitaţiei competitive, respectiv la un preţ în 
urcare sau în scădere, în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă”, astfel că, apar ca fiind 
nefondate şi susţinerile recurentului Ş.I privind cuantumul sumei obţinute, urmare licitaţiei. 

De altfel, prin Regulament, s-a stipulat de lichidator, situaţia ofertei în scădere, menţionându-
se: „Dacă nici în urma acestei licitaţii nu se oferă cel puţin 4.500.000 Euro, sau nu s-a înscris nici un 
potenţial cumpărător la licitaţie, Lichidatorul Judiciar va închide licitaţia şi va convoca Adunarea 
creditorilor pentru revizuirea şi/sau schimbarea metodei de vânzare”. 

În atare condiţii, apreciază Curtea că, aserţiunea instanţei privind „Regulamentul de vânzare 
aprobat în cadrul acestei hotărâri ce include posibilitatea de scădere a preţului de vânzare până la 
preţul de 2.500.000 Euro şi posibilitatea de adjudecare în contul creanţei, a fost anulat de către 
judecătorul sindic”, nu poate fi apreciată ca argument al dispoziţiei referitoare la constatarea nulităţii 
absolute a procesului verbal al licitaţiei din 16.02.2011, pe de o parte, pentru că s-au organizat mai 
multe licitaţii (10.12.2010, 13.12.2010, 15.12.2010), la care nu au existat participanţi, iar pe de altă 
parte, pentru că, acesta nu a fost anulat, faţă de hotărârea irevocabilă pronunţată de Curte. 

Cu alte cuvinte, în speţă, nu poate fi aplicată regula „accesorium sequitur principale”, astfel 
încât să se poată reţine că motivul de nulitate al procesului verbal de licitaţie din 16.02.2011 ar fi acela 
potrivit căruia actul subsecvent, chiar accesoriu, este nul absolut. 

Aprecierea recurentului potrivit căreia „indiferent dacă Adunarea generală a creditorilor ar fi 
legală”, nulitatea procesului verbal de licitaţie derivă din imposibilitatea Adunării generale de a 
„aproba un act întocmit cu fraudarea legii”, nu poate fi primită de Curte, atât timp cât nu au fost 
produse dovezi în sensul art.1169 Cod civil, cu privire la fraudarea legii. 

În referire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.13 şi art.14, precum şi 
art.117 alin.1, alin.3, alin.4 şi alin.5 din Legea nr.85/2006 , invocată de recurentul Ş.I, Curtea reţine 
că, prin criticile formulate s-a făcut referire la „lacuna de a stabili un termen minim de convocare a 
Adunării creditorilor ce încalcă dreptul constituţional privind dreptul de apărare”, precum şi la 
„dreptul de proprietate a persoanelor care deţin majoritatea capitalului social…respectiv al 
acţionarilor”. 

Aşa dar, recurentul înţelege să invoce neconstituţionalitatea dispoziţiilor legale, referitoare la 
termenul minim pentru care poate fi convocată Adunarea creditorilor, respectiv, cele prin care, 
legiuitorul instituie procedura şi modalitatea de vânzare a activelor debitoarei. 

În atare situaţie, excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece, în 
conformitate cu disp.art.29 alin.1 din Legea nr.47/1992 modificată şi completată, Curtea poate fi 
sesizată cu o excepţie de neconstituţionalitate în cazul în care, sunt îndeplinite, cumulativ, 
următoarele condiţii: 

- excepţia să privească o dispoziţie sau o ordonanţă în vigoare; 
- excepţia să fie invocată în cadrul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţe de judecată; 
- textele de lege a căror neconstituţionalitate se invocă, să aibă legătură cu soluţionarea 

cauzei. 
Apreciază Curtea că, articolele a căror neconstituţionalitate se invocă, nu au legătură cu 

obiectul recursului, aceasta, cu atât mai mult cu cât, nu se află spre dezbateri nelegalitatea vreunei 
Adunări a creditorilor, pentru a se putea pune în discuţie aspecte legate de convocarea acesteia. 

Pentru considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii 
recurate, sub aspectele invocate de recurentul Ş.I, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea 
respinge recursul, ca nefondat. 

Opinie separată 
         În opinia separată judecătorul a considerat faptul că recursul promovat de SC S.C SRL trebuia 
respins ca nefondat, cu consecinţa menţinerii Sentinţei civile nr.2590/com din 05.04.2011 pronunţată 
de Tribunalul Constanţa – judecătorul sindic în dosar nr. 4161/118/2011, ca temeinică şi legală. 
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          Prin Sentinţa civilă nr.335/com din 28.03.2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia 
Comercială în dosar nr.3199/118/2011, judecătorul sindic a constatat nulitatea absolută a Hotărârii 
Adunării Creditorilor debitoarei SC S.M  SA din data de 10.02.201, având ca obiect aprobarea 
metodei de vânzare în bloc a activelor debitoarei. 
          Această sentinţă a fost modificată, cu majoritate de voturi, de Curtea de Apel Constanţa – 
Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal prin Decizia civilă nr.1021/COM din 
30.06.2011. 
          Potrivit acestei decizii, cu majoritate de voturi, s-a admis recursul declarat de recurentul 
creditor SC S.C SRL, s-a modificat, în parte hotărârea atacată, în sensul că s-a admis excepţia 
inadmisibilităţii acţiunilor conexe, cu consecinţa respingerii contestaţiilor formulate de S.C şi DGFP 
Constanţa. S-a menţinut dispoziţia instanţei privind respingerea excepţiei tardivităţii formulării 
contestaţiilor. 
          În cadrul acestei decizii, membrul completului de judecată care redactează această opinie 
separată, a redactat tot o opinie separată, considerând că, din punctul său de vedere sentinţa instanţei 
de fond era legală şi temeinică, urmând ca recursul să fie respins ca nefondat, soluţie pe care o expune 
şi în cauza de faţă. 
          Întrucât capătul de cerere privind constatarea nulităţii absolute a procesului-verbal de licitaţie 
din 16.02.2011, este lovit de nulitate absolută, urmare a soluţiei pronunţată în dosarul 
nr.3199/118/2011, implicit regulamentul de vânzare şi procesul-verbal de licitaţie din 16.02.2011, ca 
act subsecvent, chiar accesoriu, este nul absolut, respectând regula accesorium sequitur principale. 
          Redă astfel considerentele pe care le-a avut în vedere în motivarea opiniei separate din dosarul 
nr.357/36/2007/a4, considerente care duc la susţinerea şi acestei opinii separate. 
          Astfel: 

3. Excepţia tardivităţii a fost corect soluţionată, ţinându-se seama, atât de dispoziţiile legale, 
art.14 alin.7-alin.8 din Legea 85/2006, precum şi dovezile depunerii contestaţiei de către 
creditorii S.C şi DGFP Constanţa. 

         Potrivit acestor texte legale, (7) hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de 
judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii 
respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum şi la cererea 
creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţa 
adunării creditorilor. 
     (8) Cererea prevăzută la alin. (7) va fi depusă la dosarul cauzei în termen de 5 zile de la data 
adunării creditorilor şi va fi soluţionată în camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, 
a administratorului judiciar sau, după caz, a lichidatorului şi a creditorilor. În cazul în care a fost 
constituit comitetul creditorilor, va fi citat şi preşedintele acestuia. 
          În condiţiile în care hotărârea a cărei nulitate se solicită s-a ţinut la data de 10.02.2011, iar 
contestatoarea S.C a depus prezenta contestaţie prin poştă, plicul fiind ştampilat cu data depunerii, 
respectiv 15.02.2011, în mod corect s-a apreciat că ultima zi de depunere era ziua de 16.02.2011. 
          Astfel, atât cererea creditorului S.C (depusă la O.P Constanţa la data de 15.02.2011), cât şi cea 
a creditorului DGFP Constanţa (depusă direct la instanţă la data de 16.02.2011), sunt depuse în 
termenul legal.  
          Întrucât legea specială în materie Legea 85/2006, nu conţine dispoziţii speciale privind calculul 
termenelor, acest termen de 5 zile a fost calculat potrivit reglementărilor generale prevăzute de art.101 
alin.1 C.pr.civ, pe unităţi libere de timp. 
          2. Excepţia inadmisibilităţii celor două cereri de chemare în judecată formulată de 
reprezentantul SC S.C SRL, preşedinte la comitetului creditorilor, a fost şi ea respinsă în mod corect. 
          2.1 În ce priveşte creditorul DGFP Constanţa, cererea acestuia este admisibilă în temeiul art.14 
alin.7, prezentat mai sus, deoarece acesta este un creditor care a votat împotriva luării hotărârii 
respective şi a făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării. 
         Creditorul DGFP Constanţa se încadrează în această teză, deoarece din cuprinsul procesului-
verbal al şedinţei adunării creditorilor din 10.02.2011, acesta a fost lipsă, însă a votat prin 
corespondenţă, în baza adresei nr.24257/10.02.2011; această adresă nu se regăseşte la dosarul cauzei, 
însă din modalitatea de soluţionare a votului acestui creditor în şedinţă, respectiv anularea lui, acesta a 
fost contrar hotărârii luate.   
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         La capitolul „Consemnarea Constatărilor şi Votului Privind Chestiunile Înscrise pe Ordinea de 
Zi” la poz.2 figurează creditorul DGFP Constanţa cu VOT NUL, deoarece acesta şi-a dat acordul de 
vânzare pentru regulamentul aprobat în adunarea anterioară a creditorilor, cu condiţia acoperii 
integrale a creanţei sale. 

Deşi acest vot a fost declarat nul, în finalul tabelului la „Total pondere în masa credală a 
creditorilor prezenţi” a rezultat un procent de 65,44, rezultând astfel faptul că, a fost însumată şi 
ponderea de 18,10 % a acestui creditor, deşi acesta a precizat expres condiţiile sale de vot. 
         Întrucât votul din 10.02.2011 a fost pentru un alt regulament de aprobare a metodei de vânzare 
în bloc a activelor SC S.M SA, rezultă că, votul favorabil al titularilor majorităţii, prin valoare, a 
creanţelor prezente, prevăzut de art.15 alin.1, a fost în realitate de 46,82 % şi nu 65,44 %, cum greşit 
s-a indicat. 
         Avându-se în vedere acest raţionament, consideră că, în cazul de faţă nu se poate vorbi de o 
simplă eroare materială, ci de o rea-credinţă. 
         Atitudinea este cu atât mai justificată din moment ce, votul creditorului DGFP Constanţa este 
considerat NUL, însă nu se motivează în nici un fel această nulitate, nu se indică textul de lege 
încălcat. 
         În aceste condiţii, votul din 10.02.2011 a fost luat împotriva voinţei creditorului DGFP 
Constanţa, şi, întrucât acesta a recurs la modalitatea de votare prin corespondenţă, în mod logic nu s-a 
putut solicita consemnarea votului în procesul verbal al adunării. Această condiţie este îndeplinită 
totuşi, din moment ce creditorul a menţionat în mod expres că votează doar pentru regulamentul 
aprobat în şedinţa anterioară a creditorilor, cu condiţia acoperirii integrale a creanţei sale. 
          Cum aceste condiţii nu au fost îndeplinite, rezultă că, votul a fost în realitate „împotrivă” şi nu 
„pentru”, iar adresa nr.24257/10.02.2011, despre care se face vorbire, reprezintă însăşi motivaţia 
pentru consemnarea acestei menţiuni în procesul-verbal al şedinţei. 
          Faptul că, lichidatorul judiciar a omis a consemna acest lucru, nu este de natură a-i înlătura 
vocaţia acestui creditor la anularea hotărârii. 
          2.2 În ce priveşte celălalt creditor, S.C, acesta face parte din categoria creditorilor-persoane 
fizice în număr de 272, cererea sa fiind, de asemenea, admisibilă în temeiul art.14 alin.7, prezentat mai 
sus, deoarece acesta este un creditor îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei, deoarece a lipsit 
motivat de la şedinţa adunării creditorilor. 
          Acest creditor, ca de altfel toţi ceilalţi 272, au fost induşi în eroare prin convocatorul Adunării 
Creditorilor publicat în BPI nr.1.497/08.02.2011, convocare care a fost făcută de Preşedintele 
Comitetului Creditorilor – SC S.C SRL – acesta prevalându-se de dispoziţiile art.13 alin.3 din Legea 
85/2006. 
          În cuprinsul procesului-verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din 10.02.2011 la capitolul 
„Cvorum şi Alte Considerente Legale” lichidatorul judiciar a sesizat că, în convocare este o eroare în 
sensul că, se menţionează ca loc al ţinerii şedinţei „sediul lichidatorului din B., str.L. nr.18-20, sediul 
BCR-Sucursala L., sector 3”, în realitate sediul lichidatorului este în Bucureşti, Clădirea L., str.B.V, 
sector 2. 
          Încă o dată acest preşedinte al Comitetului Creditorilor dă dovadă de rea-credinţă, deoarece, 
deşi cunoştea sediul corect al lichidatorului, nu l-a indicat în mod expres, ca fiind B., Clădirea L. 
str.B.V, et.8, sector 2, ci a creat confuzie prin indicarea unui alt sediu al unei alte societăţi, respectiv 
BCR-Sucursala L., sector 3. 
          Întrucât secretariatul şedinţei a fost în sarcina lichidatorului judiciar, acesta face menţiunea 
expresă a faptului că, în opinia sa procedura de convocare este viciată, nefiind clar unde urmează a se 
ţine şedinţa, împiedicând astfel accesul creditorilor la aceasta. 
          Însăşi lichidatorul judiciar constată că în cauză s-a creat confuzie, aspect pe care judecătorul 
minoritar îl consideră întru-totul justificat, din moment ce:  

1. se indică ca loc al şedinţei sediul lichidatorului din B., fără a se indica adresa, ca fiind 
Clădirea L. str.B.V, sector 2,  

2. se indică şi un al doilea loc de desfăşurare a şedinţei ca fiind, sediul BCR-Sucursala L., 
str.L., sector 3. Şi în acest al doilea loc confuzia este amplificată indicându-se atât noţiunea de „sediu” 
(cel central din B. fiind pe B.R.E, sect.3), cât şi pe cea de „sucursală”, în condiţiile în care se putea 
exprima BCR-Sucursala L. 
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         În aceste condiţii, cei 272 de creditori persoane fizice, îndreptăţiţi să participe la procedura 
insolvenţei, nu puteau ajunge în mod fizic la data de 10.02.2011, ora 12:00 în două sau trei (ţinându-se 
seama de distincţia sediu-sucursală), locuri diferite din B., pentru a participa la şedinţă, în condiţiile în 
care una din adrese nu a fost indicată, respectiv sediul lichidatorului. 
          Astfel, în mod corect judecătorul sindic a apreciat că lipsa creditorului S.C.  de la şedinţa din 
10.02.2011 este motivată, calitate care îi permite atacarea hotărârii. 
         3. Referitor la fondul cauzei, privind nulitatea absolută a Hotărârii Adunării Creditorilor 
debitoarei SC S.M SA din data de 10.02.2011, având ca obiect aprobarea metodei de vânzare în bloc a 
activelor debitoarei, consideră că, argumentele prezentate în soluţionarea excepţiilor de mai sus, 
reprezintă tot atâtea motive de nelegalitate a acesteia.    
          Plecând tot de la votul declarat nul şi exprimat prin corespondenţă de către DGFP Constanţa, 
rezultă că, acest creditor a fost de acord numai cu vânzarea prin regulamentul aprobat în adunarea 
anterioară a creditorilor, cu condiţia acoperirii integrale a creanţei sale.  
          Rezultă astfel faptul că, anterior şedinţei creditorilor din 10.02.2011, a mai avut loc o şedinţă 
în care s-a aprobat un alt regulament de vânzare a activelor debitoarei SC S.M SA în faliment, acest 
regulament fiind preferat de creditorul DGFP Constanţa. 
          La rândul său lichidatorul judiciar în cuprinsul procesului-verbal al şedinţei din 10.02.2011 
face menţiunea la capitolul „Cvorul şi Alte Considente legale” despre faptul că, Regulamentul asupra 
căruia se exprimă votul în şedinţă preşedintele S.C a prezentat un regulament modificat faţă de cel 
anterior propus de lichidator. Lichidatorul nu îşi asumă conţinutul acestui nou regulament deoarece 
modificările nu sunt realizate cu acordul său, creând astfel premizele inducerii în eroare a creditorilor. 
          Potrivit art.14 alin.2 din Legea 85/2006, orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în 
convocare este nulă, cu excepţia cazului în care la şedinţă participă titularii tuturor creanţelor. 
          În condiţiile în care, aşa cum s-a arătat anterior, convocarea pentru şedinţa din 10.02.2011 este 
nulă, modificarea regulamentului de vânzare a activelor propusă de lichidator şi însuşită expres de 
creditorul DGFP Constanţa nu putea face obiectul deliberării în şedinţa din 10.02.2011, deoarece la 
aceasta nu au participat direct sau prin reprezentare titularii tuturor creanţelor. 
          Din cele prezentate mai sus consideră că, în şedinţa din 10.02.2011 s-a procedat la votarea unui 
regulament de vânzare a activelor modificat, faţă de cel anterior propus de lichidator şi însuşit de 
adunarea creditorilor, fapt pentru care hotărârea astfel luată este nulă absolut. 
          În consecinţă, în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ, recursul trebuia respins ca nefondat, cu 
consecinţa menţinerii sentinţei primei instanţe ca legală şi temeinică.  
         În aceste condiţii constatându-se nulitatea absolută a Hotărârii Adunării Creditorilor din 
10.02.2011 privind modalitatea de vânzare a activelor debitorului SC S.M SA, pe cale de consecinţă la 
data de 16.02.2011 nu se mai putea trece la vânzarea activelor prin licitaţie publică. 
         Rezultă, aşadar, că din punctul său de vedere, licitaţia astfel organizată este la rândul ei nulă 
absolut, deoarece lipseşte un element esenţial al său, respectiv manifestarea de voinţă în acest sens a 
tuturor creditorilor. 
          Din cele prezentate mai sus, consideră că în temeiul art.312 C.pr.civ, recursul SC S.C SRL 
trebuia respins ca nefondat.    

 

10. Litigiu cu profesioniştii. Cerere opoziţie împotriva Hotărârii asociaţilor. Natura 
juridică a cererii. 

                                                                        
 Art.61, art.62, art.202 – Legea nr.31/1990 

         
      Decizia civilă nr.956/22.06.2011 

                             Dosar nr.4503/88/2010 
 
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr.4503/88/2010 ORC  Tulcea a înaintat spre 

soluţionare cererea de opoziţie nr.19786 din 30.11.2010 formulată de D.G.F.P. Tulcea, împotriva 
hotărârii asociaţilor din data de 20.10.2010 privind cesiunea de părţi sociale emisă de S.C. G. S.R.L., 
cu sediul în sat S., comuna B., jud. Tulcea. 
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În motivarea cererii s-a arătat că, ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea a avizat spre publicare în 
M.O – Partea a IV-a, hotărârea asociaţilor din data de 20.10.2010 emisă de S.C. G. S.R.L. privind 
cesiunea de părţi sociale. 

A mai arătat că, în M.O Partea a IV-a nr.4621/11.11.2010, s-a publicat hotărârea asociaţilor din 
data de 20.10.2010 privind cesiunea de părţi sociale ale S.C. G. S.R.L., respectiv că, asociatul G.N.F 
se retrage din societate şi cesionează cele 19 părţi sociale a câte 10 lei în valoare totală de 190 lei 
asociatului D.I , şi de asemenea, asociatul G.M se retrage din societate şi cesionează o parte socială în 
valoare de 10 lei asociatului D.I. 

La data cesiunii, S.C. G.S.R.L. figura în evidenţele fiscale cu o creanţă fiscală certă, lichidă şi 
exigibilă neachitată la bugetul general consolidat al statului în cuantum total de 129.688 lei, iar prin 
hotărârea asociaţilor din 20.10.2010 privind cesiunea de părţi sociale obligaţia fiscală neachitată 
constituie un prejudiciu direct, material şi personal, respectiv este o daună adusă bugetului de stat. 

Fiind avută în vedere obligaţia fiscală datorată de S.C. G.S.R.L. la bugetul general consolidat 
al statului, reclamanta a solicitat neînregistrarea la ORC a Hotărârii asociaţilor din data de 20.10.2010 
privind cesiunea de părţi sociale emisă de S.C. G.S.R.L. şi obligarea acesteia la achitarea creanţei 
fiscale în cuantum de 129.688 lei. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.202 alin.23), art.61 – art.62 din Legea nr. 31/1990 
completată prin O.U.G. nr. 54/2010. 

În dovedirea acţiunii, reclamanta D.G.F.P. Tulcea a depus la dosar, cerere de 
depunere/menţionare acte, adresa nr.29416/14.12.2010 a ORC Tulcea, rezoluţie nr.4833/13.12.2010, 
certificat de înregistrare menţiuni, rezoluţia nr.4250 din 21.10.2010, hotărârea asociaţilor din data de 
20.10.2010, actul constitutiv al societăţii, alte înscrisuri. 

Prin întâmpinare, pârâta, a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată arătând că, Legea 
nr.31/1990 permite comercianţilor să cesioneze părţile sociale asociaţilor din cadrul societăţii cu 
răspundere limitată, fără a îndeplini alte formalităţi. În ce priveşte datoriile societăţii, se arată că 
acestea sunt evidenţiate în contabilitatea societăţii, iar ministerul finanţelor avea posibilitatea să-şi 
recupereze datoriile alte instrumente legala iar nu prin opoziţia formulată. 

Prin Sentinţa civilă nr.268 pronunţată în Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 27 ianuarie 
2011, Tribunalul Tulcea a respins ca nefondată cererea de opoziţie formulată de către DGFP Tulcea 
împotriva hotărârii asociaţilor din data de 20.10.2010 privind cesiunea de părţi sociale emisă de S.C. 
G. S.R.L. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că,  prin Hotărârea asociaţilor din data 
de 20.10.2010 privind cesiunea de părţi sociale emisă de S.C. G.S.R.L, s-a hotărât retragerea din 
societate a asociatul G.N.F, care a cesionat cele 19 părţi sociale a câte 10 lei în valoare totală de 190 
lei asociatului D.I, şi de asemenea, retragerea asociatului G.M, care a cesionat o parte socială în 
valoare de 10 lei asociatului D.I. 

S-a hotărât modificarea actului constitutiv al societăţii cuprinzând noua structură a capitalului 
social, sens în care ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea a soluţionat cererea de depunere menţionare 
acte nr.25477 din 20.10.2010, avizând spre publicare în M.O partea IV – hotărârea din 20.10.2010. 

În M.O Partea a IV-a nr.4621 din 11.11.2010 s-a publicat Hotărârea asociaţilor din data de 
20.10.2010 privind cesiunea părţilor sociale ale S.C. G. S.R.L. 

Împotriva Hotărârii asociaţilor din data de 20.10.2010 privind cesiunea părţilor sociale ale S.C. 
G.S.R.L. a formulat opoziţie D.G.F.P. Tulcea, care a invocat faptul că, această societate figurează în 
evidenţele fiscale cu obligaţii fiscale neachitate la bugetul general consolidat al statului, în cuantum 
total de 129.688 lei. 
 Pe fond, instanţa a reţinut că, reclamanta nu face dovada că, prin cesionarea părţilor sociale 
conform contractului de cesiune, se produce un prejudiciu în patrimoniul său doar pentru că deţine o 
creanţă împotriva pârâtei, singurul motiv că se cesionează părţi sociale către unul dintre asociaţi 
nefiind întemeiat atât timp cât societatea este în fiinţă, şi creditoarea poate oricând să solicite obligarea 
pârâtei la plata creanţei datorate. 
 Având în vedere că, dispoziţiile legale invocate în opoziţie sunt aplicabile în situaţia în care se 
produce un prejudiciu în dauna creditoarei, că această condiţie a prejudiciului nu este îndeplinită, 
dovedită, instanţa a respins acţiunea ca nefondată. 
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Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs reclamanta DGFP Tulcea, în 
temeiul art.3041 Cod de procedură civilă, criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică, motivat de 
faptul că instanţa de fond a apreciat in mod greşit că nu se impune obligarea societăţii la plata sumei 
menţionate, din următoarele considerente: 

La data cesiunii părţilor sociale SC G.SRL figurează in evidentele fiscale cu o creanţă fiscala 
certă, lichidă si exigibilă neachitata la bugetul general consolidat al statului în cuantum total de 
129.688 lei. 

Prin aceste dispoziţii legiuitorul a avut în vedere limitarea abuzului în legătura cu exercitarea, 
de către asociaţi, a dreptului de dispoziţie asupra bunurilor mobile necorporale ce sunt reprezentate de 
părţile sociale deţinute, în sensul în care prevalându-se de dreptul de înstrăinare, aceste persoane nu 
urmăresc altceva decât zădărnicirea oricăror acţiuni, prezente ori viitoare, întreprinse de organele 
fiscale competente în vederea realizării creanţelor deţinute fata de respectivele societăţi comerciale, 
inclusiv asupra propriului patrimoniu, în eventualitatea unei angajări răspunderii solidare. 

In acest context, prin Hotărârea asociaţilor din data de 20.10.2010 a S.C. G. S.R.L. asociaţii 
G.F.N si G.M, se retrag din societate si cesionează toate părţile sociale lui D.I, astfel că, obligaţia 
fiscală in cuantum total de 129.688 lei, certă, lichidă si exigibilă, neachitată la bugetul general 
consolidat al statului, constituie un prejudiciu direct, material si personal, respectiv este o daună adusă 
bugetului de stat. 

Pe cale de consecinţa, solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei civile recurate in 
sensul admiterii cererii de opoziţie formulata de DGFP Tulcea si neînregistrării la ORC a Hotărârii 
asociaţilor din data de 20.10.2010 privind cesiunea de părţi sociale emisa de SC G. SRL si obligarea 
acesteia la achitarea creanţei fiscale in cuantum de 129.688 lei, invocând dispoziţiile art.3041 din Cod 
proc.civ 

Prin concluzii scrise, intimata pârâtă a solicitat respingerea recursului ca nefondat, arătând în 
acest sens că: 

- potrivit art.202 alin.1 din Legea nr.31/1990 „părţile sociale pot fi transmise între asociaţi” 
- recurenta-reclamanta nu a făcut si nu face dovada că, prin cesionarea părţilor sociale, se 

produce in patrimoniul sau un prejudiciu, eventuala existenta a creanţei invocata de aceasta 
neechivalând cu producerea unui prejudiciu urmare a cesionarii părţilor  sociale, nefiind rezultatul 
cesiunii; 

-  recurenta-reclamantă, ce invoca existenta unei creanţe fiscale, certe, lichide si exigibile, are 
la dispoziţie alte mijloace procedurale in vederea recuperării acesteia, cum de altfel a considerat in 
mod legal si instanţa de fond; 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă şi care au 
fost încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9,  dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 din 
Codul de procedură civilă Curtea constată că este nefondat pentru următoarele considerente: 

Potrivit art.61 alin.1 din Legea nr.31/1990 cu modificările ulterioare, creditorii sociali şi orice 
alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot 
formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, 
societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat. 

De asemenea, potrivit art.202 alin.23 din Legea nr.31/1990 – creditorii sociali şi orice alte 
persoane prejudiciate prin hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale pot 
formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, 
societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat precum şi dacă este cazul, atragerea 
răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze părţile sociale. 

În ceea  ce priveşte natura juridică a cererii de opoziţie reglementată de art.61 din Legea nr. 
31/1990 aceasta nu este o cale de atac întrucât nu vizează desfiinţarea sau modificarea unei hotărâri 
judecătoreşti ci doar obligarea la acoperirea prejudiciului produs unor categorii speciale de persoane, 
prin luarea unei hotărâri de către organele statutare ale societăţii comerciale de modificare a 
prevederilor actului constitutiv.  

Ceea ce se poate ataca prin această acţiune de tip special sunt doar hotărârile de modificare a 
prevederilor actelor constitutive, hotărâri care , prin efectele lor, produc prejudicii fie creditorilor 
societăţii care au anumite creanţe certe, lichide şi exigibile asupra acesteia, fie altor categorii de 
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persoane, care nu sunt creditori sociali şi nici asociaţi ori acţionari, dar sunt afectate patrimonial prin 
astfel de măsuri. 

Rezultă deci că, cererea de opoziţie reglementată de art.61 din Legea nr. 31/1990 este o acţiune 
în răspundere patrimonială şi va putea fi utilizată doar de către categoriile de persoane prejudiciate 
exclusiv ca o consecinţă directă a unei hotărâri de modificare a actului constitutiv şi nicidecum care 
pretind o creanţă certă, lichidă şi exigibilă faţă de societate, născută anterior adoptării hotărârii 
contestate cum este situaţia din speţa în cauză. 

Mai mult, recurenta deşi nu are calitatea de creditor personal al numiţilor  G.F.N si G.M se 
opune cesionării părţilor sociale asociatului D.I, fără a demonstra care este prejudiciul direct care i se 
produce printr-o astfel de operaţiune juridică. 

Concluzionând, cât timp Legea nr. 31/1990, nu condiţionează transmiterea părţilor sociale de 
existenta creanţelor terţilor faţă de societate iar creanţa invocată nu reprezintă prejudiciul produs in 
patrimoniul recurentei, urmare a cesiunii, recurenta având la dispoziţie alte mijloace procesuale in 
vederea recuperării eventualei creanţe invocate împotriva societăţii, Curtea reţine că hotărârea 
tribunalului este legală, criticile aduse de recurentă nefiind de natură a atrage modificarea acesteia 
motiv pentru care în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 

 

11. Litigiu cu profesioniştii. Contestaţie la executare. Constatarea nulităţii absolute a 
vânzării la licitaţie a imobilului, prin act de adjudecare. Excepţia inadmisibilităţii contestaţiei. 
Excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatorului. Excepţia lipsei de interes în 
promovarea contestaţiei. 

 
Art.177 – Legea nr.109/1996 

     Art.21 – Constituţia României 
    Art. 111, art.137, art.399, art.401,  

art.515, art.516 – Cod pr.civilă 
     Art.5, art.480, art.1169 – Cod civil 

     Art.6 - CEDO 
 

                        Decizia civilă nr.1457/03.11.2011 
                                                                                                                 Dosar nr. 15579/212/2009 

 
Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub 

nr.15579/212/05.06.2009, contestatoarea F.CONSTANŢA a solicitat în contradictoriu  cu intimaţii SC 
D.COOP, S.C. C. S.R.L, şi B.E.J. R.A, ca prin hotărâre judecătorească, să se dispună anularea actului 
de adjudecare a imobilului F. situat în mun. Constanţa, …, jud.Constanţa, respectiv constatarea 
nulităţii absolute a vânzării la licitaţie a imobilului, prin actul de adjudecare nr.34/920/2006 din 
31.12.2007. 

Motivând contestaţia, se învederează în esenţă că, imobilul menţionat face parte din fondul 
indivizibil al contestatoarei F. CONSTANŢA, până la data de 14.02.1980 contestatoarea având drept 
de proprietate, iar după această dată, fiind atribuit spre administrare către Cooperativa de Consum 
Oraş Constanţa, potrivit adresei nr. 2331/14.02.1980.  

Se arată că, la data de 17.02.2002, fosta CPADM Constanţa (actuala [...] Constanţa) s-a 
dezafiliat, iar imobilul a rămas de drept la F., neputând fi însuşit de organizaţiile cooperatiste asociate 
la aceasta.  

Se susţine că, urmare a reorganizării Federalei Teritoriale F. în societate cooperativă de gradul 
II F., cea din urmă a preluat pe bază de protocol imobilul şi l-a predat în administrare către C.T., 
încheindu-se contracte de închiriere, cu excepţia apartamentului nr.5, astfel că, adjudecatarul 
imobilului este de rea-credinţă, cunoscând calitatea de proprietar a imobilului a societăţii F. Constanţa. 

Se precizează că, în ceea ce priveşte parterul imobilului şi terenul aferent, contestatoarea a 
depus notificare în procedura instituită de Legea nr.10/2001, nesoluţionată până la data introducerii 
cererii de chemare în judecată. 
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Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art.399 şi art.401 C.pr.civ, art.177 din Legea 
nr.109/1996, art.5 C.civ, art.480 C.civ, art.111 C.pr.civ.  

Prin întâmpinare, intimata S.C. C.S.R.L. a invocat excepţia tardivităţi formulării acţiunii, 
excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei, excepţia lipsei de interes  iar pe fondul 
cauzei, a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

Cu privire la excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, intimata a arătat că, 
termenul în care trebuia introdusă cererea de chemare în judecată era de 15 zile de la data vânzării sau 
de la data predării silite a bunului, contestatoarea formulând contestaţia, cu nerespectarea termenului 
prevăzut de lege. 

În motivarea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii contestatoarei, intimata a arătat că 
F.CONSTANŢA nu are drept de proprietate asupra imobilului adjudecat în procedura executării silite, 
neputând formula astfel contestaţie la executare, având în vedere şi că, nu a participat la executarea 
silită a imobilului.  

În sensul celor menţionate, intimata a subliniat faptul că, întreg patrimoniul contestatoarei a 
fost preluat de Uniunea Judeţeană a Cooperativelor de Consum Constanţa, actuala F. CONSTANŢA 
nepreluând niciun bun din patrimoniul fostei cooperative. 

În ceea ce priveşte excepţia lipsei de interes, se arată că, neavând drept de proprietate asupra 
imobilului contestatoarea, nu are interes în formularea acţiunii, întrucât nu a suferit nicio vătămare în 
procedura execuţională. 

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active  a  contestatoarei, intimata a arătat că, 
lipsind calitatea de proprietar a imobilului şi având în vedere că, nu a luat parte la procedura executării 
silite, cererea de chemare în judecată a fost formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. 

Pe fondul cauzei, intimata a arătat că, contestaţia este şi neîntemeiată, imobilul adjudecat 
aflându-se la data adjudecării în proprietatea D.COOP CONSTANŢA (fostă C.Coop), executarea 
silită fiind îndeplinită cu respectarea prevederilor legale. 

Prin răspunsul la întâmpinare depus la dosarul cauzei la termenul de judecată din 
18.03.2010, contestatoarea a solicitat respingerea excepţiilor invocate prin întâmpinare, cu următoarea 
motivaţie, în esenţă: 

Referitor la excepţia tardivităţii formulării acţiunii, s-a susţinut că, nu a avut loc până la data 
respectivă, predarea silită a imobilului către intimata S.C. C. S.R.L., sens în care, termenul de 15 zile 
curge de la data îndeplinirii acestui ultim act de executare. 

De asemenea, apreciază  neîntemeiată şi excepţia inadmisibilităţii cererii, arătând că, urmare a 
reorganizării, întreg activul şi pasivul fostei F., a fost preluat de contestatoare şi face parte din fondul 
indivizibil, neputând fi preluat de intimata D.COOP (fostă Cooperativa de Consum Constanţa) ca 
urmare a dezafilierii, întrucât aceasta avea drept de administrare. 

Contestatoarea îşi justifică interesul în formularea cererii, arătând că, în calitate de locator a 
încheiat contracte de închiriere a spaţiului din imobilul adjudecat, iar referitor la calitatea procesual 
activă, menţionează că, aceasta este dată, de calitatea de proprietar al imobilului. 

În probatoriu, contestatoarea a depus contractul de închiriere nr.3/2002, contractul de 
închiriere dintre C.Coop Constanţa şi S.C. C. S.R.L., certificat constatator emis de ORC şi Protocolul 
de predare şi raport de expertiză privind imobilul Casa Prahova. 

 Ulterior, prin precizările depuse la dosar la data de 13.04.2010, contestatoarea a arătat, că 
UJCC (F.) este proprietarul imobilului ”F.” şi a fost dat în administrare către Cooperativa de Consum 
D.COOP CONSTANŢA, iar din adresele nr.87/19.01.1993 a F. şi nr.62/20.01.1993 a Centrocoop, 
care nu mai există în original, rezultă că, patrimoniul fostelor bănci populare a aparţinut organizaţiilor 
judeţene ale cooperaţiei, iar proprietatea F. asupra patrimoniului moştenit de băncile populare, este 
confirmată şi de copiile acestor înscrisuri. 

S-a mai menţionat că, urmare a reorganizării în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2005, 
contestatoarea, este succesoare a Federalei teritoriale F. care, la rândul său, conform prevederilor 
Legii nr.109/1996, este succesoare de drept a UJCC, proprietara imobilului F., relevându-se că, 
urmare retragerii Cooperativei de Consum C.Coop din F., partea indivizibilă a acesteia, a fost 
repartizată Cooperativei de Consum O., pentru ca, în anul 2002 C.Coop Constanţa să fi încheiat 
contract de închiriere a imobilului „F.” cu F. 
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În ceea ce priveşte titlul executoriu, contestatoarea, fără a motiva, a invocat prescripţia, 
perimarea de drept şi inopozabilitatea titlului. 

Acestea sunt condiţiile în care, la termenul de judecată din data de 10.06.2010, instanţa a 
admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a intimatului BEJ R.A , urmând a fi 
respinsă acţiunea în contradictoriu cu acest intimat pentru lipsa capacitaţii procesuale de folosinţă 
a acestuia. 

Urmare solicitării instanţei de la termenul de judecată din data de 26.08.2010, a fost ataşat 
dosarul de executare nr.34/1920/2006 al BEJ R.A , iar intimata S.C. C. S.R.L. a depus la dosarul 
cauzei, procesul-verbal de predare primire a spaţiului, încheiat la data de 31.12.2007 cu Societatea 
Cooperativă D.COOP CONSTANŢA, precum şi actul de adjudecare, procesul verbal de îndreptare a 
erorii materiale şi încheierea, prin care a fost intabulat în cartea funciară dreptul de proprietate al S.C. 
C. S.R.L. 

Contestatoarea a depus note scrise, prin care a detaliat motivele pentru care apreciază că, 
executarea s-a perimat de drept şi a menţionat noi motive de anulare a executării, respectiv: 
neîntocmirea procesului-verbal de situaţie potrivit dispoziţiilor art.496 C.proc civ, lipsa menţiunilor 
din actul de adjudecare privitoare la persoanele care deţin în fapt imobilul, invocând reaua-credinţă a 
preşedintelui C.Coop Constanţa, care este asociat al adjudecatarei imobilului, fiind depuse înscrisuri, 
în susţinerea afirmaţiilor. 

La termenul de judecată din data de 30.09.2010, instanţa a respins ca neîntemeiată 
excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, iar la termenul de judecată din data de 
04.11.2010, a unit cu fondul cauzei excepţia lipsei calităţii procesuale active, excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii şi excepţia lipsei de interes. 

Contestatoarea a depus precizări, prin care a solicitat instanţei respingerea excepţiilor invocate 
de către pârâţi.  
 Prin Sentinţa civilă nr.4417/03.03.2011 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosar 
nr.15579/212/2009, s-au respins, ca neîntemeiate, excepţia lipsei calităţii active a contestatoarei, 
excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare şi excepţia lipsei de interes a contestatoarei 
invocate de către intimata S.C. C.S.R.L, precum şi contestaţia la executare formulată de 
contestatoarea F. – Societate Cooperativă de Consum, pentru următoarele considerente, în esenţă: 
 În temeiul titlului executoriu, reprezentat de Sentinţa civilă nr.59/COM din 16.01.2001, s-a 
pornit executarea silită de către creditoarea S.C. C. S.R.L. împotriva debitoarei C.Coop Constanţa, în 
referire la imobilul situat în Constanţa, bdul T. nr.63, compus din teren având suprafaţa de 163 m.p. şi 
construcţie (subsol, etaje 1,2,3 şi mansardă) ce a fost adjudecat, chiar de către creditoare, în urma 
vânzării silite la data de 31.12.2007. 
 Contestatoarea a solicitat în contradictoriu cu intimatele D.COOP şi S.C. C. S.R.L, anularea 
actului de adjudecare a imobilului F. situat în mun. Constanţa, b-dul T.nr.63, jud. Constanţa, respectiv 
constatarea nulităţii absolute a vânzării la licitaţie a imobilului, prin actul de adjudecare 
nr.34/920/2006/31.12.2007, arătând că, are calitate de proprietar a imobilului adjudecat. 

Faţă de excepţiile invocate, instanţa de fond reţine următoarele: 
Asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei, se arată că, calitatea 

procesuală semnifică titlul care conferă unei persoane, puterea de a aduce în justiţie dreptul a cărui 
sancţiune o cere. Excepţia lipsei calităţii active este o excepţie de fond cu caracter absolut, putând fi 
invocată de oricare dintre părţi sau de instanţă din oficiu. De asemenea, în caz de admitere, excepţia 
lipsei calităţii active are ca efect respingerea acţiunii ca fiind formulată de o persoană lipsită de 
calitate activă, făcând de prisos judecata pe fond a cauzei, astfel că, în conformitate cu art.137 Cod 
proc. civ., analiza ei se impune a fi făcută cu prioritate.  

Calitatea procesuală activă a contestatoarei este dată, în primul rând, de prevederile art.401 
alin.2  Cod proc civ. potrivit căruia „Contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un drept 
de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă în termen de 15 zile de 
la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului. Neintroducerea contestaţiei în termenul 
prevăzut de alin.2 nu-l împiedică pe cel de-al treilea să-şi realizeze dreptul pe calea unei cereri 
separate, în condiţiile legii.” 

Faţă de dispoziţia legală sus-citată, instanţa de fond reţine că, F. CONSTANŢA are calitate 
procesuală activă, deoarece a dovedit interesul său la promovarea acţiunii, în sensul că, art.401 alin.2 



 47

Cod pr. civilă condiţionează prezenţa terţului în cadrul contestaţiei doar, de pretinderea unui drept de 
proprietate, sau un alt drept real asupra bunului urmărit, sens în care, excepţia invocată a fost 
respinsă ca neîntemeiată. 

În referire la excepţai inadmisibilităţii contestaţiei la executare, instanţa de fond constată că, 
în considerentele expuse, ambele intimate invocă această excepţie pe motivul că, în speţă, 
contestatoarea ar fi avut la îndemână o altă acţiune, respectiv o acţiune în revendicare, având în vedere 
nerespectarea termenului de 15 zile, stabilit de prevederile art.401 alin.2 C.pr.civ. 
 În plus intimata S.C. C.S.R.L. apreciază că, neavând calitate de proprietar, contestatoarea nu 
are deschisă în justiţie, calea unei contestaţii la executare. 
 Aceste condiţii, referitoare la calitatea de proprietar, sunt apreciate de instanţa de fond ca 
nereprezentând un obstacol în promovarea contestaţiei la executare, un fine de neprimire, în raport de 
care, cererea formulată să fie declarată inadmisibilă, astfel că, cerinţele amintite au fost analizate prin 
prisma probelor administrate în cauză, iar această analiză a dus implicit la soluţionarea cererii pe 
fond. În această ordine de idei, instanţa de fond, califică motivele arătate drept apărări de fond, care 
nu pot constitui cauze de inadmisibilitate a acţiunii.  
 Totodată, în ceea ce priveşte celălalt motiv de inadmisibilitate invocat, respectiv posibilitatea 
intentării unei acţiuni în revendicare, instanţa îl apreciază ca fiind neîntemeiat, ca urmare a 
soluţionării excepţiei tardivităţii formulării contestaţiei la executare, în sensul respingerii acesteia, 
reţinând că, a fost formulată cu respectarea termenului prevăzut de lege, fapt pentru care, instanţa de 
fond  găseşte motivele invocate de pârâte în susţinerea excepţiei neîntemeiate şi, în consecinţă, 
respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii. 
 Asupra excepţiei lipsei de interes a acţiunii promovate de  contestatoare, reţine instanţa de 
fond că, şi această excepţie este, o excepţie de fond, absolută şi peremptorie, care, în caz de admitere, 
face de prisos cercetarea pe fond a cererii, motiv pentru care, având în vedere dispoziţiile art.137 Cod 
proc. civilă, instanţa are obligaţia să se pronunţe cu prioritate şi asupra acesteia. 
 Aşa fiind, arată instanţa de fond că, interesul, ca şi condiţie de exerciţiu a acţiunii civile, 
reprezintă folosul pe care îl are o persoană, pentru a justifica punerea în mişcare a procedurii 
judiciare, iar în cvasitotalitatea doctrinei, s-a statuat că, condiţiile pe care interesul trebuie să le 
îndeplinească, sunt acelea de a fi legitim (corespunzător cerinţelor legii materiale şi procesuale), 
născut şi actual (să existe la momentul la care a fost formulată cererea), direct şi personal (să aparţină 
celui care a formulat cererea). 

Faţă de precizările sus-expuse, reţine instanţa de fond că, intimata S.C. C. S.R.L. a invocat 
excepţia lipsei de interes a contestatoarei în formularea acţiunii, arătând că, acesta nu justifică un 
interes legitim, personal şi direct. 

Aşadar, cel care este terţ faţă de executarea silită, poate formula contestaţie asupra oricărui act 
de executare, sau contestaţie la titlu în temeiul art. 399 Cod proc. civilă., cu condiţia să dovedească un 
interes şi o vătămare prin actul de executare, iar în situaţia în care pretinde că, asupra bunului urmărit 
are un anumit drept real, contestaţia sa trebuie introdusă în termenul prevăzut de art. 401 alin.2 Cod 
proc. civilă.  

Concluzia care se impune, apreciază instanţa de fond, este aceea că, terţul poate promova o 
contestaţie la executare, atunci când, sunt elemente ce se cer a fi lămurite şi când, actele de executare 
aduc atingere unor drepturi, sau interese legitime ale terţului, aspecte ce se coroborează cu dispoziţiile 
art.21 din Constituţia României şi art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, potrivit 
cărora, orice persoană care se consideră vătămată are posibilitatea de a cere instanţei ca drepturile sale 
să fie recunoscute. 

Prin  urmare, apreciază instanţa de fond că, terţul nu poate să invoce, pe calea contestaţiei la 
executare, neregularităţi execuţionale, care nu-i produc lui nicio vătămare, dar sunt de natură să-l 
prejudicieze pe debitor, terţii au însă, la îndemână şi calea unei  acţiuni  principale  în  revendicare sau 
calea unei acţiuni posesorii, în situaţia în care, invocă un drept de proprietate asupra bunurilor 
urmărite, sau exercită posesia asupra acestora, în condiţiile art.1846 şi art.1847 Cod civil. 

Aşadar, terţul care promovează o contestaţie la executare, solicitând anularea actelor de 
executare, deoarece se aduce atingere unor drepturi sau interese legitime ale sale, justifică întotdeauna 
un drept, însă aceasta se analizează ca interes - condiţie a promovării oricărei acţiuni în justiţie, ori, în 
cauză, contestatorul nu solicită în cadrul contestaţiei la executare, compararea titlului său cu cel 
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obţinut prin executare, pentru a constata care este mai preferabil, aspect specific acţiunii în 
revendicare, ci lămurirea dreptului dobândit de către intimată, în urma executării silite. 
 Analizând cererea formulată, instanţa reţine că, în cauză, interesul juridic în promovarea 
acţiunii există, deoarece, atâta timp cât, contestatoarea apreciază că, este titulara unui drept de 
proprietate în ceea ce priveşte imobilul adjudecat, pentru aceste motive, excepţia lipsei de interes a 
fost respinsă, ca neîntemeiată. 
 Pe fondul cauzei, analizând contestaţia la executare prin prisma materialului probator 
administrat, şi prin raportare la dispoziţiile normative apreciate ca fiind incidente, instanţa de fond 
apreciază că, contestaţia dedusă judecăţii este neîntemeiată, pentru considerentele care succed: 

Din înscrisurile depuse de părţi la dosarul cauzei şi în lumina prevederilor Legii nr.1/2005, nu 
rezultă că, la data încheierii actului de adjudecare, contestatoarea ar fi avut calitatea de proprietar a 
imobilului. 

Deşi a invocat că, urmare a reorganizării, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2005, 
contestatoarea a preluat activul şi pasivul fostei Federale F.CONSTANŢA şi conform dispoziţiilor 
Legii nr.109/1996, urmare a dezafilierii Cooperativei de Consum Constanţa, bunul a rămas în 
proprietatea contestatoarei, fiind parte a fondului indivizibil, instanţa constată că, aceasta nu a probat 
susţinerile, din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, neputându-se stabili că, urmare a reorganizării, 
urmate de dezafilirea Cooperativei de Consum Constanţa, imobilul se află în proprietatea acesteia. 

În acest sens, reţine instanţa de fond că, astfel cum rezultă din evidenţele S.P.I.T.V.B.L. 
Constanţa, S.C. D. COOP (fostă C.Coop Constanţa) a deţinut imobilul, în baza Protocolului din data 
de 20.10.1994, încheiat ca urmare a fuzionării Cooperativei de Consum S.V. cu C.Coop Constanţa şi a 
Încheierii de înscriere menţiuni din data de 05.01.1995 a judecătoriului delegat la ORC 
Constanţa. 
 Având în vedere că, nu a fost dovedită în cauză, calitatea de proprietar a contestatoarei la data 
adjudecării imobilului, instanţa de fond dispune respingerea ca neîntemeiată contestaţia la 
executare. 

În referire la excepţia prescrierii dreptului de a cere executarea şi perimarea executării 
silite invocate de contestatoare, reţine instanţa de fond că, din economia prevederilor art.399 Cod 
pr.civ. reiese că, pot contesta o executare părţile direct interesate (creditorul şi debitorul), dar această 
cale procesuală poate fi folosită şi de persoanele străine raportului juridic dintre părţi – terţii vătămaţi, 
printr-o măsură greşită sau ilegală de executare. 

Astfel, un terţ nu poate avea, ca un motiv de contestaţie la executare, decât pe acela că, se 
urmăreşte averea sa, când executarea se face împotriva debitorului, fapt pentru care, pentru a justifica 
un interes şi un drept de imixtiune într-o executare a unui titlu, care pentru el este „inter alios acta”, el 
trebuie să dovedească un prejudiciu suferit prin această executare. 

În situaţia în care, nu justifică un asemenea interes, terţul nu poate arăta el, pentru debitor, 
neregularitatea sau nelegalitatea urmăririi, interesul său apărând abia, după ce se dovedeşte că, se 
urmăreşte bunul său, orice situaţie contrară, deschizând calea unei contestaţii la executare unei 
persoane ce nu justifică o vătămare şi un interes, conform cerinţelor impuse de art.399 Cod 
proc.civilă.  

Din perspectiva celor reţinute anterior, având în vedere că, F.C. CONSTANŢA nu a justificat 
calitatea de proprietar şi niciun alt drept real asupra bunului imobil, instanţa de fond a apreciat în 
sensul, de a nu mai fi necesar a analiza celelalte motive invocate de către contestatoare, referitoare la 
prescrierea dreptului de a cere executarea silită şi perimarea executării silite, ca urmare a lipsei 
interesului acesteia. 

Împotriva sus-menţionatei hotărâri, contestatoarea F.C. CONSTANŢA a înţeles a promovat 
apel, prin care a solicitat schimbarea în tot a hotărârii, în sensul admiterii contestaţiei la executare şi a 
anulării integrale a actelor de executare emise de BEJ R.A. în dosarul de executare nr.34/920/2006, 
inclusiv a actului de adjudecare emis la data de 31.12.2007, asupra bunului imobil situat în Constanţa, 
bd. T., judeţ Constanţa, precum şi evacuarea intimaţilor din imobilul în litigiu. 

Motivând apelul, contestatorul a învederat în esenţă că, soluţia primei instanţe este criticabilă, 
întrucât a fost pronunţată cu aplicarea greşită a dispoziţiilor art.371, art.389, art.496, art.498, art.504 
alin.6 Cod pr.civilă, reţinându-se eronat că, au fost respectate dispoziţiile legale imperative din 
materia executării silite, în realitate, s-a demonstrat probatoriu că, vânzarea prin licitaţie publică a 
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bunului imobil este lovită de nulitate, având în vedere că, executorul judecătoresc a urmărit silit un 
bun, care nu era proprietatea debitorului D.C. – Societate Cooperativă, ci a F.C. CONSTANŢA. 

Din punct de vedere al regimului juridic al bunului, apelanta arată că,   l-a atribuit în folosinţă 
debitorului urmărit, în baza contractului de închiriere nr.3/2002, iar dreptul de a folosi imobilul a 
încetat, de drept – în condiţiile art. 177 din Legea nr.109/1996, în momentul retragerii D.C. – 
Societate Cooperativă din cadrul F.C. CONSTANŢA, astfel încât proprietarul contestator a cedat 
folosinţa bunului unei alte cooperative de consum – T. Constanţa, care a încheiat la rândul său, alte 
contracte de închiriere cu terţi. 

Se arată că, executorul a omis a întocmi procesul verbal de situaţie şi nu a solicitat şi verificat 
titlul de proprietate asupra bunului urmărit, mulţumindu-se a obţine un certificat de rol fiscal, iar 
adjudecatarul a procedat la înscrierea frauduloasă în cartea funciară a bunului adjudecat, abia după 1 
an de la adjudecare. 

Se mai susţine că, actele de executare sunt nelegale şi pentru faptul că, dreptul societăţii C. 
SRL de a cere executarea silită a Sentinţei civile nr.59/2001 a Tribunalului Constanţa era prescris, iar 
executarea se perimase de drept; în drept au fost invocate dispoziţiile art.3041 Cod Procedură Civilă. 

La rândul lor, creditorul adjudecatar SC C. SRL şi debitorul urmărit D.C. – Societate 
Cooperativă, au înţeles a promova apel, la datele de 15 aprilie, respectiv 18 aprilie 2011, 
împotriva Încheierii interlocutorii din data de 30.09.2010 pronunţate de către Judecătoria Constanţa 
în dosarul cu acelaşi număr, solicitând schimbarea hotărârii, în sensul admiterii excepţiei tardivităţii 
contestaţiei la executare formulate de către F.C. CONSTANŢA şi al respingerii acţiunii. 

Prin motivele de apel, s-a susţinut de către apelanţi că, unitatea federativă are calitatea de terţ, 
faţă de procedura de urmărire silită imobiliară, fiind ţinută a o contesta în termenul prevăzut de art.401 
alin.2 Cod pr.civilă, de 15 zile de la efectuarea vânzării prin licitaţie publică, astfel că, având în vedere 
că, în cauză demersul judiciar s-a realizat la 02.06.2009 - după 1 an şi jumătate de la dresarea actului 
de adjudecare -, terţul, care se pretinde proprietar, are la îndemână  numai calea acţiunii de drept 
comun a revendicării. 

Prin Note scrise depuse la data de 05.05.2011 şi 10.05.2011, apelantele şi-au completat 
motivele de apel şi apărările, învederând că: 

- terţul contestator nu are calitatea de proprietar al bunului, astfel încât, nu se legitimează 
procesual activ în cauză;  

- în dosarul de executare nr.34/920/2006, nu a operat prescripţia dreptului de a cere 
executarea silită, întrucât termenul de prescripţie a fost întrerupt, prin recunoaşterea de datorie, fiind 
deci, incidente dispoziţiile art. 16 lit. a şi b din Decretul 167/1958;  

- prin procesul verbal  de predare primire din 31.12.2007 imobilul a intrat în posesia 
creditorului urmăritor, care l-a adjudecat în contul creanţei;  

- contractul de închiriere nr.3/2002, nu a produs niciodată efecte juridice, astfel cum s-a 
constatat, cu putere de lucru judecat, prin Decizia 2042/ 10.06.2008 pronunţată de Înalta Curte de 
Casaţie şi de Justiţie, iar dezafilierea de la unitatea federativă nu a avut loc;  

- dispoziţiile legale nu interzic vânzarea la licitaţie a unui imobil care nu este intabulat în 
cartea funciară, adjudecatarul preluând proprietatea  bunului cu toate sarcinile care îl grevau, 
inclusiv în ce priveşte contractele de închiriere încheiate cu terţii;  

- perimarea executării nu a operat şi nici nu putea fi valorificată, decât de către părţile 
angrenate în executarea silită;  

- în final, apelantele subliniază că, au fost respectate toate cerinţele imperative ale Codului 
de Procedură Civilă din materia executării silite, motiv de respingere a apelului formulat de către 
F.C. CONSTANŢA. 

Prin Decizia civilă nr.22/COM/12.05.2011, pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul nr.15579/212/2009, s-a admis apelul declarat de către apelantul contestator F.C. 
CONSTANŢA, dispunându-se schimbarea în tot a hotărârii apelate, în sensul admiterii 
contestaţiei la executare, cu consecinţa anulării tuturor actelor de executare emise de BEJ R.A. 
în dosarul de executare nr.34/920/2006, precum şi a actului de adjudecare emis la data de 
31.12.2007 de BEJ R.A. în dosarul de executare nr. 34/920/2006. 

Prin aceeaşi hotărâre, s-a dispus respingerea ca nefondată a cererii reclamantei privind 
evacuarea pârâţilor din imobilul adjudecat, precum şi respingerea apelurilor promovate de SC 
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C. SRL şi D.C. – Societate Cooperativă, împotriva Încheierii interlocutorie din data de 
30.09.2010 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosar nr.55579/212/2009, luându-se act că, 
nu se solicită cheltuieli de judecată de către apelanta F.C. 

Pentru a pronunţa sus-menţionata hotărâre, instanţa de apel a reţinut în esenţă, următoarele: 
Apelurile declarate de SC C. SRL şi de D.C. – SOCIETATE COOPERATIVĂ împotriva 

Încheierii interlocutorii din data de 30.09.2010, sunt nefondate, deoarece: 
În baza principiului disponibilităţii, F.C. CONSTANŢA a învestit Judecătoria Constanţa cu o 

contestaţie îndreptată, atât împotriva actelor de executare emise de BEJ R.A. în dosarul de executare 
nr. 34/920/2006, cât şi împotriva actului de adjudecare emis la data de 31.12.2007 în acelaşi dosar. 

Potrivit art. 516 Cod Procedură Civilă, „după plata integrală a preţului sau a avansului 
prevăzut la art. 515 şi după expirarea termenului de 15 zile prevăzut la art. 401 alin. 1 lit. a), 
executorul, pe baza procesului-verbal de licitaţie, va întocmi actul de adjudecare, care va cuprinde 
următoarele menţiuni (…)”; în baza art. 401 lit. a, Cod pr.civilă: „contestaţia se poate face în termen 
de 15 zile de la data când (…) contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă 
sau de refuzul de a îndeplini un act de executare” şi astfel, reţine instanţa de apel că, legea leagă 
momentul începerii termenului de decădere din dreptul de a formula contestaţie, de data luării la 
cunoştinţă a actului de executare. 

Apreciază instanţa de apel că, astfel cum judicios a statuat şi prima instanţă, data de la care 
începe să curgă – împotriva contestatorului – acest termen, coincide cu data de 29.05.2009 - la care, a 
primit o copie a încheierii de înscriere în cartea funciară nr. 286/29.01.2009, luând astfel în cunoştinţă, 
pentru prima dată, de existenţa unei executări silite, desăvârşite prin adjudecarea bunului în contul 
creanţei SC CHIVU SRL. 

Apelul declarat de F.C. CONSTANŢA împotriva Sentinţei civile nr. 4417/3.03.2011 este 
fondat, apreciază instanţa de apel, pentru că: 

Astfel cum reiese din cuprinsul materialului documentar al pricinii, debitorul urmărit D.C. – 
Societate Cooperativă, nu a beneficiat niciodată de dreptul de proprietate asupra bunului imobil situat 
în Constanţa, bd. T., judeţ Constanţa, compus din teren în suprafaţă de 163 m.p. şi construcţie formată 
din subsol, etajele 1, 2 şi 3 şi mansardă. 

Dimpotrivă, arată instanţa, debitorul a fost titular al unui drept de folosinţă asupra bunului, 
conferit prin contractul de închiriere nr.3/04.01.2002, astfel că, apărarea conform căreia, operaţiunea 
juridică nu a produs efecte, nu poate fi reţinută, atât timp cât, prin hotărârea judecătorească la care se 
face trimitere de către SC C. SRL, s-a dispus respingerea cererii de constatare a nulităţii absolute a 
actului. 

S-a remarcat în schimb faptul că, executarea silită declanşată în dosar nr.34/1920/2006 
împotriva debitorului D.C. – Societate Cooperativă (avându-l ca preşedinte pe numitul C.N.), la 
cererea SC C. SRL (al cărei asociat este C.N., care deţine 56,25 % din capitalul social) a vizat iniţial, 
un imobil diferit – Casa P., fiind emisă somaţie în acest sens, doar în urma primirii notei de constatare 
nr.R-B 47140/9.08.2006 a SPITVB a C.L CONSTANŢA, executorul judecătoresc a întocmit procesul 
verbal de situaţie din 19.07.2007, fără a verifica titlul în baza căruia debitorul deţine bunul, fără a cere 
şi a obţine actele care legitimau debitorul drept proprietar al acestuia. 

Se învederează că, deşi OCPI – Biroul de Carte Funciară Constanţa a comunicat BEJ R.A. 
faptul că nu s-a deschis carte funciară pentru imobil (caz în care art.30 alin.1 din Legea nr.7/1996 
instituie o prezumţie de existenţă a dreptului până la proba relei credinţe a titularului său), în dosarul 
de executare şi în dosarul nr.15579/212/2009, debitorul urmărit nu a fost în măsură să prezinte un 
titlul de proprietate valabil, înscris în registrul de inscripţiuni şi transcripţiuni asupra bunului adjudecat 
ulterior. 

Din acest punct de vedere, s-a observat de către instanţa de apel că, singurele înscrisuri de care 
se prevalează debitorul în acest scop – descrise la fila 56 din volumul 1 al dosarului de fond – 
reprezintă doar adrese ale unor instituţii terţe, care nu valorează titlu de proprietate, astfel că, 
documentele ar putea avea această semnificaţie doar coroborate cu alte acte administrative 
(autorizaţiile de construire, însoţite de dovada înscrierii în rolul fiscal), înregistrate în evidenţa 
contabilă ca mijloace fixe şi bunuri de inventar, urmate de dovedirea succesiunii legale a deţinătorilor 
şi a transmiterii succesive a bunului în patrimoniul D.C. – Societate Cooperativă, în condiţiile în care, 
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debitorul nu a prezentat - iar executorul nu a solicitat – titlul de proprietate asupra bunului urmărit şi 
adjudecat ulterior în contul creanţei. 

Prin urmare, s-a constatat că, pe tot parcursul executării silite au fost nesocotite dispoziţiile 
imperative ale art.3713 Cod pr.civilă, potrivit cărora: „veniturile şi bunurile debitorului pot fi supuse 
executării silite dacă, potrivit legii, sunt urmăribile şi numai în măsura necesară pentru realizarea 
drepturilor creditorilor”. 

Odată statuat că, urmărirea silită s-a realizat în lipsa unui titlu de proprietate al debitorului 
asupra bunului urmărit, s-a constatat că, se impune anularea actelor de executare, inclusiv a actului de 
adjudecare, devenind fără relevanţă celelalte motive ale contestaţiei, legate de prescripţia dreptului de 
a cere executarea silită şi perimarea executării. 

S-a remarcat de către instanţa de apel faptul că, imobilul în litigiu a format obiect al mai multor 
contracte de închiriere semnate de F.C. CONSTANŢA (în calitate de locator) şi Societatea 
Cooperativă de Consum T. Constanţa (locatar), fiind înscris pe rolul fiscal în cursul anilor 2007-2008, 
ca fiind, în administrarea contestatorului (filele 36-43 din dosarul Tribunalului Constanţa); în aceste 
condiţii, se reţine că, deşi nu se poate determina cu certitudine dacă imobilul se regăseşte în 
proprietatea F.C. CONSTANŢA, aceasta se legitimează cel puţin ca titular al unui drept de 
administrare asupra bunului; ori, potrivit art.401 alin.2 Cod pr.civilă, poate formula contestaţie, nu 
numai terţul proprietar al bunului urmărit, ci şi titularul unui alt drept real.  

În ce priveşte cererea de evacuare, s-a constatat – din înscrisurile depuse la filele 211-242 din 
volumul 1 al dosarul de fond – că, imobilul este folosit de către terţi faţă de proces, astfel încât, 
folosinţa lui nu aparţine intimaţilor. 

Arată instanţa de apel că, întrucât prima instanţă a interpretat şi aplicat eronat dispoziţiile 
legale amintite, se impune schimbarea în tot a soluţiei primei instanţe, luându-se act că, partea care a 
câştigat procesul nu solicită cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs SC C. SRL şi  D.C. CONSTANŢA, 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiurilor de drept prev. de art.304 
pct.6, pct.7, pct. 8 şi pct. 9, art. 401, cu referire la art. 515 şi art. 516 Cod pr. civilă, ambele 
recurente învederând în esenţă, următoarele: 
 A. Instanţa de apel a aplicat greşit legea la speţa de faţă, întrucât,  deşi s-au menţionat 
art.515 şi art.516 Cod pr.civilă, aceste texte de lege nu sunt de natură să dezlege problema juridică 
în discuţie, esenţiale în cauză, fiind dispoziţiile art.401 Cod pr.civilă, referitoare la „termenul în care 
se poate face contestaţia”. 

Astfel, potrivit cu art.129 alin.6 Cod pr.civilă: „în toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai 
asupra obiectului cererii deduse judecăţii”. 

Se arată că, în cauza de faţă, instanţa de fond a fost investită cu contestaţia la executare a unui 
terţ care se pretinde proprietar asupra bunului urmărit, situaţie în care, nu erau aplicabile 
disp.art.401 alin.1 lit.a din Cod pr.civilă , cum greşit a fost aplicat la speţă, ci dispoziţiile speciale 
prevăzute de art.401 alin.2 Cod pr.civilă, în sensul că: „termenul de 15 zile pentru terţul pretins 
proprietar curge sau de la data vânzării sau de la data predării silite a bunului, după natura 
executării….” 
 Ori, recurentele arată că, au demonstrat, atât la fond, cât şi în apel că, funcţie de cele două 
variante (altele neexistând pentru terţ), la speţă, se aplică varianta începutului termenului „de la 
efectuarea vânzării”, în situaţia de faţă fiind vorba despre o executare silită indirectă, iar nu una 
directă. 
 Cum în cauza de faţă, terţul contestator a introdus contestaţia după 1,6 ani de la vânzarea 
imobilului, în cauză devin aplicabile disp.art.401 alin.3 Cod pr.civilă şi ca urmare, contestatorul 
este decăzut din dreptul de contestaţie, având la dispoziţie numai posibilitatea realizării dreptului, pe 
calea dreptului comun, alin.3 al art.401 Cod pr.civilă fiind legat, în mod logic, de alin.2, ambele 
texte speciale fiind diferite de art.401 alin.1 Cod pr.civilă, acest din urmă text, neaplicându-se 
„terţilor contestatori care se pretind proprietari”. 
 B. În referire la greşita admitere a apelului contestatoarei F.C. CONSTANŢA: 

a) Cu privire la temeiul de modificare prevăzut de art.304 pct.6 Cod pr. civilă, instanţa de 
apel a acordat ceea ce nu s-a cerut. 
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 În fazele de fond şi de apel, contestatoarea a justificat introducerea acţiunii, atât ca legitimare 
procesual activă, cât şi pe fondul dreptului, pe un pretins drept de proprietate şi nicidecum pe un alt 
drept real. Deducând un alt drept din înscrisuri, în mod eronat de altfel, instanţa de apel a acordat 
apelantei F.C. CONSTANŢA, un drept care nu s-a cerut. 

b) Cu privire la temeiul de modificare prevăzut de art.304 pct.7 Cod pr.civilă, instanţa de 
apel a reţinut motive contradictorii, dar şi străine de natura pricinii, astfel: 

1. În referire la motivele contradictorii, pe de o parte, instanţa a reţinut „că este vorba de 
contractul de închiriere nr.3/2002, încheiat între F.C Constanţa, în calitate de proprietar-
locator şi D.C  Constanţa, în calitate de locatar”, (ceea ce ar contrazice calitatea de 
proprietar al debitorului urmărit), iar pe de altă parte, se reţine că „reclamanta are alt drept 
real – de locaţiune”. 

2. Este străin de natura pricinii şi considerentul instanţei de apel, că „reclamanta a dovedit 
un drept „de administrare” asupra bunului, conform înscrisurilor din dosar”, întrucât 
reclamanta, într-o contestaţie întemeiată pe art.401 alin.2 Cod pr.civilă, trebuie să 
dovedească o altfel de calitate, iar nu un drept de administrare. 
c) Instanţa de apel a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii (art.304 pct.8 Cod 

pr.civilă) 
Arată recurentele că, aflându-se într-o contestaţie la executare formulată de un terţ, care se 

pretinde proprietar, pe parcursul fazelor procesuale fond-apel, acesta trebuia să dovedească mai 
întâi dreptul pretins (fiind o contestaţie specială), după care, în contraprobă, recurentele să-şi 
dovedească dreptul. 

Ori, consideră recurentele că, reclamanta nu a dovedit cu nimic dreptul pretins, şi contrar 
dispoziţiilor legale în materie, instanţa a inversat rolurile, situaţie în care, devine aplicabil în cauză 
temeiul de modificare prevăzut de art.304 pct.8 Cod pr. civilă. 

d) Cu privire la temeiul de modificare prevăzut de art.304 pct.9 Cod pr.civilă: 
- Instanţa de apel a încălcat disp. art.1191 Cod civ., potrivit cu care: „cel ce face o 

propunere înaintea justiţiei trebuie să o şi dovedească". 
Această cerinţă, este cu atât mai mult necesară în cauza întemeiată pe art. 401 alin.2 Cod 

pr.civ., când într-un raport de executare, „un terţ care pretinde că este proprietar”, trebuie să-şi 
dovedească mai întâi calitatea pretinsă, regula în materia contestaţiei la executare fiind că, toate 
căile de atac (cu excepţia acestei situaţii speciale) sunt deschise numai părţilor din raportul juridic 
obligaţional. 

Pe dreptul comun - la care trimite art.401 alin.3 Cod pr.civ., (contestaţia de faţă fiind 
tardivă), reclamantul având un câmp mai larg de probaţiune - instanţa de apel a nesocotit efectul 
pozitiv al lucrului judecat, sub două aspecte. 

Primul se referă la Sentinţa Civilă nr.59/COM din 16.01.2001 a Tribunalului Constanţa, 
irevocabilă, intrată în puterea lucrului judecat, prin care, s-a statuat irevocabil că, locatarul S.C. 
C. S.R.L. are un drept de creanţă împotriva proprietarului construcţiei C.C. Constanţa (actuala D.C. 
Constanţa), aspect statuat irevocabil. 

În al doilea rând, prin Sentinţa Civilă nr.1487/09.03.2007 a Tribunalului Constanţa, 
irevocabilă, s-a statuat, în mod clar, faptul că, contractul de închiriere nr.3/2002 (pe care îşi 
întemeiază susţinerile contestatoarea, dezvoltând argumentul că, ar fi proprietar, iar D.C. locatar), nu 
este valabil şi nu a produs niciodată consecinţe juridice, acest aspect fiind argumentat în sentinţa 
sus-menţionată, irevocabilă. 

Ori, arată recurentele, instanţa de apel a nesocotit si a trecut foarte uşor peste aceste 
aspecte. 

Practica I.C.C.J. este clară, în sensul că, „şi în situaţia în care condiţiile impuse de art.1201 
Cod Civil, nu ar fi întrunite într-o cauză, peste ceea ce s-a judecat irevocabil”, nu se poate trece, 
„efectul pozitiv al lucrului judecat împiedicând instanţa de a statua diferit, faţă de cele stabilite în 
procesul anterior, soluţionat irevocabil”. 

Sub acest aspect, arată recurentele că, instanţa de fond trebuia să respecte cele două 
hotărâri şi nu să reţină fără temei că, D.C. avea un drept de folosinţă şi nu un drept de proprietate 
asupra bunului urmărit. 
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În plus, în mod greşit, instanţa de apel a reţinut că, „debitorul urmărit nu ar fi proprietar, 
încălcând astfel prevederile art.480 Cod civ., şi principiile ce stau la baza dreptului de proprietate”. 

Astfel, dreptul de proprietate nu trebuie transcris ca să existe, acest aspect fiind legat 
numai de opozabilitatea lui faţă de terţi. 

Pe de altă parte, D.C. CONSTANŢA, care este succesoarea C.C. Constanţa, şi-a dovedit cu 
prisosinţă dreptul de proprietate asupra bunului urmărit, aspecte probate cu înscrisurile depuse în 
cauză. 

 În acest sens, susţin recurenţii că, s-a dovedit că bunul se afla în patrimoniul debitorului 
urmărit. 

 Astfel, potrivit: adresei nr. 2331/14.02.1980 a U.J.C.C. Constanţa; adresei 
nr.2401/1.02.1980 a U.J.C.C.C Constanţa; adresa nr.2975 din 15.09.1980 a U.J.C.C Constanţa; 
adresa nr.87/19.01.1993 a U.J.C.C. Constanţa; adresa nr.62/ 20.01.1993 a U.J.C.C. Constanţa; 
adresa nr. 1011/04.10.1991 a Administraţiei Financiare Constanţa; certificatul nr. 
15376/29.01.1997 al D.G.F.P. Constanţa şi certificatul nr.1660/12.01.2004 emis de S.P.I.T.V.B.L. 
Constanţa, înscrisuri depuse în probaţiune la dosarul de fond, rezultă fără dubii că, D.C. 
CONSTANŢA era proprietarul bunului urmărit. 

Din conţinutul acestor înscrisuri, a reieşit următoarea situaţie: 
- la data de 14.02.1980, U.J.C.C. a predat Cooperativei de Consum a oraşului Constanţa 

(autorul C.C. Constanţa) imobilul în litigiu, cu toate drepturile şi obligaţiile aferente acestuia - 
adresele nr.2331/14.02.1980 şi nr. 2401/14.02.1980 a U.J.C.C. Constanţa. 

Prin această dispoziţie a U.J.C.C. a rezultat transferul bunului urmărit către Cooperativa 
de Consum a oraşului Constanţa, cu obligaţia înregistrării acesteia în patrimoniul cooperativei, 
dispunându-se că, începând cu anul 1980, amortismentele, care se suportă de către proprietar, să fie 
preluate de către Cooperativa de Consum a oraşului Constanţa. 

- din adresa nr. 62/20.01.1993 a Uniunii Generale a Cooperativelor de Consum şi de 
Credit – C.C., a rezultat clar că, în urma măsurilor de reorganizare a cooperaţiei, cu privire la 
Banca Populară M.V. din Constanţa, patrimoniul acesteia a fost divizat şi transmis în proprietate 
cooperativei de consum locale, (autorul C.C. Constanţa), în înscrisul în cauză arătându-se că „ 
imobilul F., situat pe Bd. T. (fostul bulevard M.V.) se regăseşte în patrimoniul Cooperativei de 
Consum C.C. Constanţa şi face parte din capitalul său social". 

- proprietatea asupra acestui imobil, a fost înscrisă în actele contabile -bilanţurile anuale - 
începând cu anul 1981, aspect dovedit cu istoricul de rol fiscal privind  Cooperativa de Consum oraş 
Constanţa, după care, [...] Constanţa, plătind impozitele si taxele aferente acestuia, din acel moment, a 
devenit proprietarul acestui imobil. 

Menţionează recurentele că, actuala D.C. CONSTANŢA a fuzionat cu Cooperativa S.V., în 
baza: Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Cooperativei S.V., din data de 12.09.1994; 
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a C.C. Constanţa, din data de 15.09.1994; Decizia 
nr. 64/ 16.09.1994, iar în baza acestei din urmă decizii, conform bilanţului contabil din data de 
30.09.1994, s-a procedat la predarea patrimoniului Cooperativei S.V. către C.C. Constanţa. 

 În acest sens, au fost întocmite următoarele acte: Protocolul nr.484/ 30.10.1994; Situaţia 
centralizată a clădirilor la data de 30.09.1994 ca urmare a fuziunii, în care, la poziţia nr. 35 se 
regăseşte înregistrat imobilul „blocul F."; Situaţia centralizată a terenurilor la data de 
30.09.1994 rezultată în urma fuziunii; adresa nr. 563/22.11.1994 adresată Administraţiei Financiare 
Constanţa; cererea de înscriere de menţiuni înregistrată la O.R.C. Constanţa sub nr. 
1156/21.02.1995, act prin care fuziunea dintre cele două cooperative a devenit opozabilă terţilor, 
inclusiv F.C. Constanţa. 

- după intrarea în vigoare a Legii nr.109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, 
în temeiul art.160 din acest act normativ „pe baza bilanţurilor contabile de la sfârşitul anului 
anterior intrării în vigoare a legii, - deci, în baza bilanţului contabil al C.C. Constanţa pe anul 
1995, această cooperativă a dobândit dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile înscrise în 
bilanţ". 

În acest sens, s-au depus în probaţiune următoarele acte noi: bilanţul contabil al C.C. 
Constanţa la data de 31.12.1995; balanţa analitică a C.C. Constanţa la data de 31.12.1995; situaţia 
analitică a contului 2121 a C.C. Constanţa, în care la nr.1 este înregistrat imobilul F.; Declaraţia C.C. 
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Constanţa pentru stabilirea impozitului pe clădiri înregistrată la Administraţia Financiară Constanţa cu 
nr.87/1996, în care la nr.1 se regăseşte înregistrat imobilul F. 

Arată recurenţii că, toate aspectele sus-menţionate, sunt confirmate şi probate, prin 
coroborarea înscrisurilor de mai sus cu înscrisurile aflate la filele 41-49 din dosarul de fond, 
reprezentând răspunsul autorităţii fiscale locale la solicitarea instanţei, privind menţiunile şi actele 
care au stat la baza înregistrării în evidenţele fiscale ale imobilului F., respectiv adresa nr. 
190073/17.12.2010 emisă de SPITVBL Constanţa şi actele anexate acesteia. 

Totodată, menţionează recurenţii şi probează cu înscrisuri că, D.C. CONSTANŢA - societate 
cooperativă de grad I, a luat fiinţă prin reorganizarea [...] Constanţa, în baza Legii nr.1/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei şi este înmatriculată la O.R.C. sub nr.C13/26/2005 având CUI 
RO 1892722. 

Astfel, recurenţii consideră că, s-a făcut indubitabil dovada că, C.C. Constanţa (actuala D.C. 
CONSTANŢA) a avut în patrimoniu  imobilul F., bun identificat şi urmărit în faza de executare silită. 

Ori, acest aspect a fost examinat cu efectul pozitiv al lucrului judecat, când proprietarul-
debitor a fost obligat să achite către S.C. C. S.R.L, contravaloarea îmbunătăţirilor făcute de aceasta, la 
bunul proprietatea sa, în schimb, precizează recurentele, contrar celor statuate de instanţa de apel, 
F.C. CONSTANŢA nu a dovedit nici un drept de proprietate asupra bunului în cauză. 

Astfel, solicită a se observa că, înscrisurile aflate la filele 36-43 din dosarul de apel, la care 
face trimitere instanţa, ca reprezentând probele pe baza cărora a constatat că, F.C. CONSTANŢA 
ar avea un drept de administrare asupra bunului supus executării silite, reprezintă: declaraţii de 
impunere a bunurilor impozabile făcută de F.C. CONSTANŢA, Protocolul din 1 septembrie 2005 şi 
adresa nr.1649/2006 a C.C. Bucureşti, ori toate aceste înscrisuri, nu fac nici o dovadă a dreptului 
pretins, întrucât ele reprezintă declaraţii pe proprie răspundere, care pot fi date de către orice 
contribuabil fiscal, şi care, nu sunt verificate de organul fiscal, acesta fiind interesat doar, de a încasa 
taxele şi impozitele aferente bunurilor declarate. 

- Instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a disp. art.401 alin.2 şi  alin.3 Cod pr. civ., în 
prezenta cauză. 

Astfel, recurentele solicită a se observa că, instanţa de apel, dezlegând criticile din apelul 
formulat de D.C. şi de S.C. C. S.R.L. cu privire la respingerea de către prima instanţă a excepţiei 
tardivităţii, ca nefondată, a menţionat că „ în baza art. 401 alin.1 lit.”a”,, contestaţia se poate face în 
termen de 15 zile de la data când....contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l 
contestă.... împotriva contestatorului acest termen coincide cu data de 29.05.2009, luând astfel 
cunoştinţă pentru prima dată, de existenţa unei executări silite desăvârşită prin adjudecare bunului în 
contul creanţei S.C. C. S.R.L." - alin. 3 din hotărârea instanţei de apel. 

Ori, arată recurentele, raportat la situaţia de fapt existentă în cauză, instanţa de apel a 
aplicat greşit acest text de lege la speţă, întrucât în cauză, fiind o contestaţie formulată de către un 
terţ, care se pretinde proprietar al bunului supus executării, în mod evident, sunt aplicabile disp. art 
401 alin 2 Cod pr. civilă potrivit cu care „ contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un 
drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit, poate fi introdusă în termen de 15 
zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului”. 

Ca urmare, acest text de lege se referă la legitimarea procesuală activă a terţului, ca acesta să 
demonstreze „un drept de proprietate, sau un alt drept real asupra bunului urmărit”, ori 
contestatoarea F.C. CONSTANTA nu a dovedit dreptul de proprietate si nici un alt drept real 
recunoscut de legea română, pentru a formula o astfel de contestaţie. 

Contestaţia la executare a terţului nu poate fi confundată cu o acţiune în revendicare, în 
care instanţa să compare, ori să consolideze un titlu, de aceea, alin. 3 al art. 401 Cod pr. civ. 
trimite la dreptul comun pe terţul care nu a introdus contestaţia în termen (cazul de faţă). 

In plus, legiuitorul dispune, în mod imperativ, că această cale de atac poate fi formulată, sub 
sancţiunea decăderii din drept, doar în termenul susmenţionat, care începe să curgă, fie de la 
momentul vânzării, fie de la acel al predării silite a bunului. 

Raţiunea legiuitorului o reprezintă necesitatea respectării principiului de drept al securităţii 
circuitului civil, potrivit cu care actul juridic intrat in circuitul civil, devine un act irevocabil, care nu 
mai poate fi înlăturat, decât strict in condiţiile legii 
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Ori, dacă s-ar fi admis ca terţul, să poată formula contestaţia la executare oricând, peste 
termenul de 15 zile prevăzut de legiuitor, în mod evident, s-ar fi încălcat principiul de drept sus-
menţionat, întrucât s-ar fi pus la îndoială forţa juridică a actelor deja efectuate în cadrul unei executări 
silite. 

Aceasta este şi raţiunea pentru care legiuitorul a introdus alin.3 al art.401 Cod pr.civ., potrivit 
cu care: „ Neintroducerea contestaţiei în termenul prevăzut de alin.3, nu-l împiedică pe cel de-al 
treilea să-si realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, în condiţiile legii". 

In prezenta cauză, instanţa de apel, a aplicat greşit dispoziţiile art.401 alin.1 lit.a Cod 
pr.civilă, stabilind astfel că termenul de 15 zile ar curge de la data când contestatorul a luat la 
cunoştinţă despre actul de executare, pe care-l contestă, respectiv de la data de 29.05.2009. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor alin.2 al art.401 Cod pr.civilă, termenul de prescripţie al acţiunii 
pentru terţul contestator se raportează fie la momentul vânzării bunului, fie de la cel al predării silite a 
acestuia, ori, se arată că în dosarul de executare silită în cauză, executorul judecătoresc a procedat la o 
executare silită imobiliară indirectă, prin vânzarea silită a imobilului sus-menţionat către creditoarea 
S.C. C. S.R.L., în baza Actului de adjudecare nr.34/920/2006/31.12.2007. 

Deci, prin încheierea actului de adjudecare menţionat mai sus, a avut loc de drept, şi 
trecere dreptului de proprietate asupra imobilului în cauză, de la debitorul D.C. CONSTANŢA (fosta 
C.C. Constanţa) către creditorul-cumpărător — S.C. C. S.R.L., situaţie în care, dispoziţiile legale în 
materie, nu mai obligă şi la încheierea vreunui alt act, pentru punerea în posesia imobilului. 

Cu toate acestea, s-a făcut dovada că, s-a procedat şi la punerea în posesie a S.C. C. S.R.L. cu 
privire la acest imobil, în baza procesului-verbal de predare-primire din data de 31.12.2007, încheiat 
între recurentul-debitor şi creditoare şi, mai mult, prin Încheierea din data de 29.01.2009 a O.C.P.I. 
Constanţa „s-a intabulat dreptul de proprietate cu titlu de drept cumpărare în favoarea S.C. – C. 
S.R.L., sub B 1 din cartea funciară nr.133330/Constanta a imobilului cu număr cadastral 16847, în 
baza actului de adjudecare nr. 34/920/31.12.2007 emis de BEJ R.A.”, şi astfel, de la această dată, 
dreptul de proprietate cu privire la imobilul în cauză, a devenit public şi opozabil „erga omnes” şi ca 
urmare, dacă ar fi depus un minim de diligenţă, F. CONSTANŢA ar fi putut să constate aceste 
aspecte. 

Ca urmare, termenul de 15 zile acordat terţului-contestator pentru a formula contestaţie la 
executare, raportat la situaţia de fapt menţionată anterior, a început să curgă de la data de 31 
decembrie 2007 (când a avut loc predarea posesiei imobilului către creditor) şi s-a împlinit la data de 
15 ianuarie 2008, şi nu la data de 29.05.2009, cum greşit a stabilit instanţa de apel. 

Deci, recurentele solicită a se constata faptul că, întrucât F.C. CONSTANŢA a introdus 
contestaţia la executare pe 02.06.2009, dată la care termenul care îi era acordat de lege era de mult 
îndeplinit, contestaţia sa urmează a fi respinsă ca tardiv formulată. 

Totodată, susţin recurentele că, au fost încălcate dispoziţiile Cărţii V Cod   pr.civ. 
referitoare la executarea silită, deoarece instanţa de apel a motivat şi impută executorului 
judecătoresc că: „ mai întâi s-a îndreptat asupra unui bun, apoi asupra altui bun, după ce s-au primit 
relaţiile de la SPITVBL", apreciind că au fost încălcate disp. art.3713 Cod pr. civilă, fără a explica, 
însă, în ce mod au fost acestea nesocotite, în cadrul executării silite. 

Ca urmare, instanţa ignoră faptul că „executarea silită se întinde asupra tuturor bunurilor 
mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale debitorului, până la achitarea creanţei”. 

Astfel, probele administrate în cauză dovedesc că, în dosarul de executare silită 
nr.34/920/2006 al BEJ R.A., actele de executare s-au desfăşurat conform tuturor regulilor de 
procedură civilă prevăzute în Cartea V-a a Codului de procedură civilă, inclusiv cu privire la 
identificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei. 

În cauza de faţă, arată recurentele că, în mod indubitabil ne aflăm în faţa unei executări silite 
imobiliare indirecte, întrucât aceasta porneşte de la o executare a unui drept de creanţă, îndestulat 
indirect prin vânzarea bunului adjudecat şi nu o executare directă, asupra unui bun imobil cuprins în 
titlu pe obligaţia de a da (a preda bunul). 

Ca urmare, printre bunurile din patrimoniul debitoarei, a fost identificat şi imobilul F., 
situat în Constanţa, Bd. T. şi, în plus, la data executării silite, nu a existat nici un impediment la 
executare, în sensul art. 496 Cod pr. civilă. 
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De asemenea, s-a constatat nu numai că, acest bun era înregistrat în patrimoniul debitorului 
urmărit, ci şi faptul că, acesta era proprietarul bunului, aspect confirmat şi de rezultatul verificărilor 
efectuate în evidenţele SPITVBL Constanţa. 

Ca urmare, bunul a fost scos la licitaţie în vederea acoperirii parţiale a creanţei S.C. C. 
S.R.L., vizând vânzarea la licitaţie, procedură în care, deşi publică, nu s-a făcut nicio opoziţie, ori 
contestaţie pe parcursul derulării ei, şi cum, la şedinţele de licitaţie nu s-a prezentat nimeni şi nu s-
au depus contestaţii, ori oferte de cumpărare din partea altor persoane, la cererea creditoarei 
urmăritoare, care şi-a depus creanţa, s-a încheiat actul de adjudecare din data de 31.12.2007, la 
preţul de 342.779 lei plus TVA, imobilul fiind vândut liber de sarcini. 

Potrivit art.561 Cod pr.civilă, „actul de adjudecare este titlu de proprietate”, iar 
cumpărătorul şi-a intabulat dreptul şi titlul său, în cartea funciară, aceasta în condiţiile în care, 
deşi licitaţia a fost publică, F.C. CONSTANŢA, nu a făcut nici un act de întrerupere a acesteia şi 
nici vreo opoziţie, sau contestaţie împotriva intabulării dreptului, şi în plus, în calitate de terţ 
vătămat, nu poate invoca în apărare, interesul chiriaşilor imobilului executat silit. 

Faţă de considerentele de mai sus, recurentele solicită admiterea recursurile, cu 
modificarea în tot hotărârea recurată, în sensul admiterii apelului D.C. CONSTANŢA şi al S.C. 
C. S.R.L. şi respingerii apelului F.C. CONSTANŢA, ca nefondat, iar pe fondul cauzei, a se 
respinge contestaţia F.C. CONSTANŢA ca tardivă, respectiv nefondată, cu cheltuieli de 
judecată, atât pentru apel, cât şi în recurs. 

Prin întâmpinare, F.C. CONSTANŢA solicită respingerea recursurilor, ca nefondate, cu 
următoarea motivaţie, în esenţă: 

În principiu, cele două recurente sunt nemulţumite de faptul că, F.C. dacă ar fi depus un minim 
de diligenţă, ar fi aflat că la 31 decembrie 2007 (în ajunul Revelionului), s-a încheiat actul de 
adjudecare, iar termenul pentru contestare, care s-ar fi împlinit la 15 ianuarie 2008, nu ar mai fi fost 
depăşit cu un an şi 6 luni. 

Ori, recurentele trec sub tăcere actele de viclenie ale numitului C.N. care, în acel moment, era 
şi preşedintele „debitoarei" D.C. COOP şi asociat majoritar (56,25%) la „creditoarea" S.C. C. S.R.L., 
şi care, nu a intabulat decât în anul 2009, prin Încheierea OCPI Constanţa, intabulare de care, F.C. 
CONSTANŢA a luat la cunoştinţă la 29.05.2009, dată la care, a primit o copie a Încheierii 
nr.286/29.01.2009. 

a) Referitor la motivul prevăzut de art.304 pct.6 Cod pr.civilă, solicită să fie respins ca 
nefondat, deoarece, prin cererea introductivă, intimata F.C. CONSTANŢA a formulat contestaţie la 
executare, având ca obiect anularea integrală a actelor de executare, inclusiv a actului de executare. 

Se învederează că, prin decizia recurată, tocmai această cerere a fost admisă, fără să acorde 
mai mult decât s-a cerut, ori ceva ce nu s-a cerut. 

b) Referitor la critica în baza art.304 pct.7 Cod pr.civilă, solicită intimata recurentă a se 
dispune respingerea, ca neîntemeiată a acesteia, pentru că, cele două recurente invocă motive de 
netemeinicie şi nu de nelegalitate. 

1. În contractul de închiriere nr.3/2002, în care imobilul F. se află înscris la poziţia nr.31 din 
anexă, C.C. semnează şi ştampilează la rubrica chiriaş (locatar), iar F.C. la rubrica PROPRIETAR. 

Ori, calitatea de proprietar menţionată şi în acest contract, nu vine în contradicţie cu motivarea 
instanţei conform căreia: „F.C. se legitimează cel puţin ca titular al unui drept de administrare asupra 
bunului”, întrucât dreptul de proprietate are ca dezmembrăminte, dreptul la dispoziţie, folosinţă 
(dreptul de administrare), posesie şi dreptul de a culege fructele. 

2. Considerentul instanţei de apel conform căruia, s-a demonstrat cel puţin un drept de 
administrare, nu este în contradicţie cu dreptul intimatei de proprietate asupra imobilului Furnica, 
pentru că, intimata a demonstrat faptul că, imobilul F. a fost în proprietatea sa în anul 1980, dată la 
care, prin adresa nr.2331/1980, a fost predat în GESTIUNE (nu în proprietate) către C.C., în virtutea 
faptului că aceasta era asociată la U.J.C.C.  

Astfel, se arată că, în momentul retragerii C.C. din F.C. din 17.12.2002, în temeiul art.177, 
gestiunea C.C. asupra acestui imobil din fondul indivizibil a încetat de drept, imobilul fiind predat prin 
Protocol altei cooperative de consum asociate la F.C., T. Constanţa, solicitând a se avea în vedere şi 
adresa nr.1649/2006 a C.C. 
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Adresele SPITVBL nr.432/2008 şi declaraţia de impunere nr.5/2007, fac dovada deplină a 
înscrierii F.C. la organele fiscale. 

3. Recurentele critică soluţia instanţei de apel, care trebuia să o oblige pe intimată, să 
dovedească dreptul de proprietate al F.C., fără a avea în vedere dispoziţiile art.160 alin.3 din Legea 
nr.109/1996 şi art.6 lit.j din Legea nr.1/2005, potrivit cărora, fondul indivizibil (din care face parte şi 
imobilul F.), cuprinde patrimoniul acumulat de organizaţiile cooperatiste de consum în decursul 
întregii lor activităţi. 

În atare condiţii, arată intimata că, aşa cum rezultă şi din actele dosarului, imobilul F. a fost 
cumpărat de Banca Populară M.V. de la R.B.R. în anul 1937, iar în urma unor fuziuni şi reorganizări, 
imobilul a revenit în anul 1955 în proprietatea Uniunii Regionale a Cooperativelor de Consum 
Constanţa, conform procesului verbal din 30 aprilie 1955. 

În anul 1968, ca urmare a reorganizării teritoriale a României în judeţe, imobilul a revenit 
Uniunii Judeţene a Cooperativelor de Consum Constanţa, ca succesor de drept a Uniunii Regionale a 
Cooperativelor de Consum Constanţa, fiind folosit ca bloc de locuinţe pentru salariaţi şi membri 
cooperatori ai Uniunii Judeţene a Cooperativelor de Consum, locatari care îl ocupă şi în prezent (în 
majoritate), aspectul fiind dovedit cu declaraţia U.J.C.C. 3355/01.02.1980 asupra impozitului pe 
clădiri. 

La data de 14.02.1980, imobilul a fost predat în GESTIUNE (nu în proprietate) către C.C. 
Constanţa, asociată în acel moment la U.J.C.C, care, urma a achita impozitele şi a le gestiona 
corespunzător, gestionare de care se ocupa preşedintele cooperativei de consum. 

Subliniază intimata, Preşedintele C.N. avea obligaţia să gestioneze până în 17.12.2002 (data 
dezafilierii) şi nu să şi-l însuşească prin firma sa privată S.C. C. S.R.L., folosind un executor 
judecătoresc. 

În anul 2002, imobilul este închiriat de proprietarul F.C. către chiriaşul C.C. pentru un an şi nu 
a mai fost prelungit, întrucât la sfârşitul anului 2002, aşa cum a arătat, C.C. s-a retras din calitatea de 
asociat al F.C. şi nu mai avea nici un drept asupra imobilului (adresa nr.1649/2006 a Centrocoop). 

În raport cu aceste probe, intimata arată că, a dovedit calitatea sa de proprietar al imobilului 
Furnica, iar susţinerile recurentelor sunt neîntemeiate. 
 c) Referitor la temeiul de modificare prevăzut de art.304 pct.9 Cod pr.civilă. 

Intimata precizează că, a depus suficiente probe care demonstrează dreptul său de 
proprietate asupra imobilului, parte a fondului indivizibil. 

Recurentele fac trimitere la Sentinţa civilă nr.59/COM din l6.01.2001, irevocabilă, intrată în 
puterea lucrului judecat, peste care instanţa de apel a trecut cu vederea. 

Se susţine în Sentinţa nr.59/COM/2001 că, chiriaşul S.C. C. S.R.L. a efectuat spoieli, zugrăveli 
şi alte îmbunătăţiri (într-un cuantum încât să cumpere cel puţin 2 blocuri de câte 3-4 etaje în centrul 
oraşului C., aproape de C.A), împotriva proprietarului construcţiei C.C. Constanţa. 

Este vorba de construcţia Restaurantul C.P., predată de însuşi preşedintele C.N. către 
adevăratul proprietar, F.C. Prahova, cu Protocolul din 05.06.2002, urmare a Deciziei nr. 43/2001 a 
C.C., construcţie în care chiriaşul S.C. C. S.R.L. executase spoieli, văruieli, zugrăveli şi alte 
îmbunătăţiri. 

In acel protocol, C.N. semnează personal şi nesilit de nimeni la rubrica administrator al 
imobilului Prahova, iar F.C. Prahova semnează la rubrica PROPRIETAR. 

Mai mult, la cap.IV al acestui protocol se menţionează că spoielile, văruielile, zugrăvelile şi 
celelalte îmbunătăţiri, se achită de F.C. Prahova, proprietarul imobilului şi nu se cumpără blocul F. al 
F.C. CONSTANŢA prin executare silită, aşa cum s-a întâmplat. 

Prin urmare, puterea lucrului judecat se referă la imobilul C.P. din Satul de Vacanţă şi nu are 
nici o legătură cu imobilul F., din centrul oraşului Constanta iar, în al doilea rând, contractul de 
închiriere nr.3/2002 a rămas valabil, întrucât prin Sentinţa civilă nr.1487/09.03.2007 a 
Tribunalului Constanţa, irevocabilă, s-a respins acţiunea C.C. Constanţa de constatare a nulităţii 
absolute a contractului de închiriere nr.3/2002, inclusiv semnătura C.C. la rubrica chiriaş şi cea a F.C. 
de proprietar. 

Faptul că, în locul chiriei au fost operate unele compensări, nu este de natură să schimbe rolul 
chiriaşului în proprietar şi viceversa, tot cu autoritate de lucru judecat, aceste aspecte au fost avute în 
vedere în considerentele practicii I.C.C.J. referitoare la art.1201 Cod civil. 
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Ori, arată intimata, recurentele susţin că, în mod greşit instanţa nu a reţinut că, chiriaşul din 
contractul nr.3/2002 nu este proprietar, iar administratorul C.P. al imobilului F.C. Prahova nu este 
proprietarul imobilului F. al F.C. CONSTANŢA. 

Recurentele confundă gestiunea cu proprietatea, arată intimata, atât timp cât susţin că D.C. 
şi-a dovedit pe deplin proprietatea asupra imobilului în litigiu.  

Astfel, adresa nr.2331/1980 a U.J.C.C.Constanţa, nu este un act de vânzare cumpărare, ci 
este o adresă prin care, F.C (U.J.C.C.) predă în gestiune (nu în proprietate), cu dreptul de a încasa 
chiriile locatarilor şi a plăti impozitele şi taxele locale, în temeiul asocierii acesteia la U.J.C.C. 

Prin urmare, recurentele confundă proprietatea cu gestiunea, adresa nr.62/20.01.1993, nu este 
un act de proprietate al C.C. asupra imobilului în litigiu, întrucât, aşa cum a arătat mai sus, patrimoniul 
Băncii Populare „M.V." a fost preluat de o organizaţie locală, dar nu de Cooperativa de Consum 
Constanţa, ci de Cooperativa V. Constanţa, iar în urma aplicării HCM nr.793/1954, Cooperativa R.C. 
M.D., care avea în componenţă ca urmare a fuziunii şi cooperativele fuzionate V., R. CFR şi P. s-a 
lichidat, iar o clădire cu 3 etaje din Constanţa, str. I.V.L. şi alte imobile, au rămas asupra Comisiei de 
Lichidare a Uniunii Regionale a Cooperaţiei de Consum, conform procesului verbal din 30 aprilie 
1955, iar Uniunea Regională a devenit Uniunea Judeţeană a Cooperaţiei de Consum, în urma 
reorganizării teritoriale din 1968. 

Prin urmare, adresa nr.62/20.01.1993 probează dreptul F.C. de proprietate, ca succesor al 
Uniunii Regionale, apoi Uniunii Judeţene a Cooperaţiei de Consum Constanţa, aspect dovedit prin 
declaraţia U.J.C.C. nr.3355/ 01.02.1980 asupra impozitului pe clădiri. 

Din momentul înscrierii în gestiune a imobilului, conform acestei adrese, cu valoare de 
convenţie, impozitul l-a achitat C.C., care avea dreptul să încaseze şi chiria, plătind doar o cotă de 
participare, către proprietarul U.J.C.C. (F.C.), ori, arată intimata, impozitele şi taxele se achită şi de 
concesionari, administratori, chiriaşi şi acest fapt nu poate fi o dovadă a dreptului la proprietate. 

Se arată că, recurentele invocă şi fuziunea din anul 1994 dintre Cooperativa de Consum Oraş 
Constanţa cu Cooperativa S.V., în mod greşit, deoarece, pe de o parte, imobilul Furnica nu se află în 
Satul de Vacanţă, pentru a pretinde că, prin această fuziune, acesta a devenit proprietatea Cooperativei 
de Consum Oraş Constanţa, care deja îl avea în gestiune (administrare, nu în proprietate), iar pe de 
altă parte, şi imobilele din Satul de Vacanţă (exemplu C.P.), aveau ca proprietar F.C.-urile din ţară 
care le-au construit, care de asemenea, au revenit în gestiunea şi nu în proprietatea C.C. Constanţa, 
fapt demonstrat prin predarea acestora de însuşi C.N., ca preşedinte, prin protocoale către F.C.-urile 
din ţară. 

Prin urmare, acea fuziune nu constituie un act de proprietate al C.C. asupra imobilului F., care 
nu avea nici o legătură cu fuziunea respectivă. 

Referitor la bilanţuri, art.160 se referă, atât la bilanţurile C.C., cât şi ale F.C., cu precizarea că, 
în anul 1995, bilanţul contabil era depus numai de F.C., care primea bilanţurile imobilelor predate în 
gestiune, fiind centralizate de la toate unităţile [...] din judeţ şi depuse la ORC şi Direcţia Finanţelor 
Publice.  

În consecinţă, în anul 1995, bilanţul C.C. avea statutul de evidenţă primară, numai cel al F.C. 
avea viza finanţelor publice şi al ORC şi, prin urmare, arată intimata, înscrierea în evidenţe primare de 
gestiune a tuturor imobilelor, inclusiv cele din Satul de Vacanţă, nu poate constitui act de proprietate, 
ci de gestiune. 

De asemenea, faptul că, pe timpul cât a fost asociată la F.C., toate imobilele date în gestiune, 
inclusiv cele din Satul de Vacanţă, au fost înscrise la organele fiscale, nu poate proba dreptul la 
proprietate, întrucât conform legilor fiscale, pot plăti impozite şi taxe concesionarii, administratorii, 
chiriaşii sau titularii altor drepturi de folosinţă a imobilelor (comodat, etc.). 

Potrivit doctrinei juridice, confirmată de Î.C.C.J., norma specială se aplică în mod prioritar, 
potrivit principiului „specialia generalibus derogant”, astfel că, având în vedere dispoziţiile art.161 
din Legea nr.109/1996 şi art.6 lit.j din Legea nr.1/2005, fondul indivizibil nu poate fi însuşit de 
organizaţia cooperatistă asociată. 

Ori, arată intimata, D.C. nici măcar nu mai era asociată la F.C. la data adjudecării, mai ales că, 
nici în situaţia în care era asociată, nu avea acest drept, prin urmare, calitatea de proprietar a F.C. şi 
din acest punct de vedere, nu poate fi pusă la îndoială. 
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Se învederează că, susţinerea recurentelor, conform căreia instanţa de apel a făcut o 
greşită aplicare a legii, este nefondată, deoarece, în mod corect instanţa de apel a reţinut viclenia 
numitului C.N., în dubla sa calitate de preşedinte al D.C., cât şi asociat majoritar al S.C.C. S.R.L., care 
au ascuns peste un an această licitaţie şi adjudecarea din 2007 şi tocmai în 2009 au intabulat imobilul 
la OCPI. 

Este criticată şi F.C., întrucât, conform susţinerilor acestora, ar fi trebuit să depună o minimă 
diligentă, să ia la cunoştinţă despre adjudecarea secretă, probabil să scotocească, în lipsă, arhiva 
executorului judecătoresc, care deja era plecat să efectueze stagiul la locul de maximă protecţie. 

Era probabil, în concepţia recurentelor, singura posibilitate de a afla până la data de 15 
ianuarie 2008, despre actele de executare şi adjudecare, efectuate de executor în ajunul Revelionului, 
moment în care, toată lumea se pregătea de mult aşteptatul eveniment. 

Referitor la încălcarea Cărţii V Cod pr.civilă, solicită să se constate că, susţinerea este 
nefondată. 

Se critică faptul că, instanţa de apel a ignorat că, executarea se întreprinde asupra bunurilor 
mobile şi imobile ale debitorului, până la achitarea creanţei. 

Ori, numitul C.N., care era şi preşedintele debitoarei D.C., cât şi asociatul majoritar al 
creditoarei S.C.C.S.R.L, cunoştea cine este proprietarul imobilului Furnica, fie chiar şi din lectura 
contractului de închiriere nr.3/2002, a hotărârii de retragere din 17.12.2002 iniţiată personal de acesta, 
din art.177 şi art.161 din Legea nr.109/1996, din celelalte acte de dare în administrare. 

Se învederează că, numitul C.N. mai cunoştea şi faptul că semnase un protocol cu F.C. 
Prahova, prin care acesta se obliga să achite spoielile, văruielile şi alte îmbunătăţiri din Sentinţa 
nr.51/COM/2001, întrucât F.C. Prahova era proprietarul C.P., în care executase spoielile, văruielile şi 
alte zugrăveli. 

Şi totuşi, arată intimata, numitul C.N. şi-a adjudecat un imobil cu trei etaje în mod secret şi 
fraudulos, şi mai mult, critică instanţa de apel că a desfiinţat această operaţiune. 

Mai mult, numitul C.N. avea cunoştinţă că imobilul era populat cu chiriaşi, care aveau contract 
de închiriere cu Cooperativa de Consum T. şi nu cu D.C., aspect pe care executorul, nu l-a menţionat 
în actul de executare. 

În raport cu toate aceste concluzii, solicită respingerea recursurilor ca nefondate. 
Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 

probatoriului administrat, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea admite recursurile 
formulate de recurentul debitor D.C. CONSTANŢA, şi recurentul creditor SC C. SRL, pentru 
următoarele considerente, în esenţă: 

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub 
nr.15579/212/05.06.2009, contestatoarea F.C. CONSTANŢA a solicitat în contradictoriu  cu 
intimatele SOC. COOP. D.C. şi S.C. C. S.R.L, ca prin hotărâre judecătorească, să se dispună anularea 
actului de adjudecare a imobilului F. situat în mun. Constanţa, b-dul T., jud.Constanţa, respectiv 
constatarea nulităţii absolute a vânzării la licitaţie a imobilului, prin actul de adjudecare 
nr.34/920/2006/31.12.2007, indicându-se ca temei de drept aplicabil dispoziţiile art.399, cu referire 
la art.401 Cod pr.civilă, precum şi ale art.177 din Legea nr.109/1996 şi art.5, art.480 Cod civil, 
precum şi ale art.111 Cod pr.civilă. 

Motivând contestaţia, intimata reclamantă F.C. CONSTANŢA a susţinut în esenţă că, fostul 
C.C. – actuala D.C. – s-ar fi retras la data de 17.12.2002 din F.C., iar, în baza art.177 din Legea 
nr.109/2006, partea indiviză ar fi trecut la F.C., cu menţiunea că partea indiviză este întreg patrimoniul 
Cooperativei de Consum şi că, imobilul în litigiul a fost proprietatea Cooperativei Regionale de 
Consum „M.D.”, fiind preluată de UJCC, astfel că, până în anul 1980 s-a aflat în proprietatea şi 
administrarea sa, iar din 14.02.1980 a fost dată în administrarea Cooperativei de Consum Constanţa. 

Se mai susţine de către contestatoare că, prin dezafiliere, imobilul a trecut în patrimoniul F.C., 
care este o societate cooperativă de grad II, reorganizată din fosta Federală Judeţeană, fapt pentru care, 
se apreciază că, actul de executare atacat este nelegal, pentru că, executorul judecătoresc nu a solicitat 
actele de proprietate asupra bunului adjudecat. 

Sus-menţionatele susţineri au determinat instanţa de fond – Judecătoria Constanţa, să solicite 
contestatoarei precizări privind obiectul cererii deduse judecăţii, astfel că, urmare precizărilor depuse 
la data de 13.04.2010, prin care contestatoarea a arătat că, alăturat menţiunilor făcute în contestaţie, 
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înţelege a invoca şi faptul, de a fi proprietar al imobilului „F.”, prin Încheierea interlocutorie din 
data de 10.06.2010, instanţa de fond – Judecătoria Constanţa – califică obiectul cererii ca fiind 
contestaţie la executare formulată de un terţ, care pretinde un drept de proprietate asupra bunului 
ce a făcut obiectul executării silite. 

Prin aceeaşi încheiere, instanţa de fond a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
executorului judecătoresc, dispunând scoaterea din cauză a acestui pârât, şi deoarece, prin 
întâmpinări au fost invocate următoarele excepţii:  

- excepţia tardivităţi formulării contestaţiei; 
- excepţia inadmisibilităţii acţiunii; 
- excepţia lipsei de interes a contestatorului în promovarea contestaţiei; 
- excepţiei lipsei calităţii procesuale active a contestatorului,  

prin Încheierea interlocutorie din data de 30.09.2010, instanţa de fond, a înţeles a se pronunţa, 
numai asupra celei dintâi excepţii privind tardivitatea formulării contestaţiei, în sensul 
respingerii sale, celelalte excepţii fiind unite cu fondul cauzei. 
 Aceasta este succesiunea desfăşurării lucrărilor dosarului, până la momentul în care, 
Judecătoria Constanţa pronunţă Sentinţa civilă nr.4417/03.03.2011, în dosarul 
nr.15579/212/2009, respingând ca  neîntemeiate excepţia lipsei calităţii procesual active a 
contestatoarei, excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare, şi excepţia lipsei de interes a 
contestatoarei, iar pe fond, s-a dispus, respingerea ca nefondată contestaţia la executare. 

Pronunţând sus-menţionata hotărâre, reţine Curtea că instanţa de fond a avut în vedere, în 
esenţă, următoarele aspecte: 

- S.C. C.S.R.L., a avut de executat o creanţă împotriva debitoarei C.C. Constanţa (actuala 
D.C. Constanţa), în baza titlului executoriu reprezentat de Sentinţa Civilă nr.59/COM/16.01.2001 
a Tribunalului Constanţa, şi în faza de executare silită, s-a pornit urmărirea asupra imobilului 
situat în Constanţa, Bd. T. (imobil F.), fiind adjudecat de către creditorul urmăritor, în urma vânzării 
silite, la data de 31.12.2007; 

- Contestatoarea F.C CONSTANŢA cere anularea actelor de executare, pretinzând că, este 
proprietar asupra imobilului, dar, din înscrisurile aflate la dosar, nu a rezultat că aceasta este 
proprietar (nepreluând bunul), ci dimpotrivă, din evidenţele SPITVBL, din Protocolul din data de 
20.10.1994 şi din menţiunile de Carte funciară,a rezultat că la data adjudecării, proprietar al 
bunului urmărit era debitorul urmărit – D.C. Constanţa; 

- privitor la susţinerile de fond privind prescripţia ori perimarea, instanţa de fond a reţinut 
că, terţul, nedovedind proprietatea, nu are interesul a invoca probleme de executare în locul 
debitorului, art.399 Cod pr.civ. dispunând că, terţul trebuie să dovedească vătămarea şi interesul, 
ambele izvorâte din calitatea de proprietar. 

Împotriva Încheierii din 30.09.2010, au declarat apel S.C. C. S.R.L. şi D.C. 
CONSTANŢA, iar împotriva Sentinţei civile nr.4417/03.03.2011, a declarat apel F.C. 
CONSTANŢA. 

În aceste condiţii, sintetizând susţinerile părţilor, Curtea reţine că: 
1. In apelul formulat de D.C., ca şi în cel formulat de intimata S.C. C. S.R.L., împotriva 

Încheierii interlocutorie din 30.09.2010, s-a susţinut în esenţă că, respingând excepţia de tardivitate a 
contestaţiei, instanţa de fond a aplicat greşit în speţă, dispoziţiile art. 401 alin. 2 şi alin.3 Cod 
pr.civilă, coroborat cu art. 103 alin.1 Cod pr.civ. 

2. La rândul său, apelanta contestatoare F.C. Constanţa a susţinut în apelul său, în esenţă, 
următoarele aspecte: 

- Executarea silită este lovită de nulitatea absolută deoarece „s-au încălcat prevederile 
referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, constând în faptul că, s-ar fi ignorat contractul 
de închiriere nr. 3/2002 şi s-au încălcat dispoziţiile  art. 177 din Legea nr. 109/1996.” 

Sus-menţionata susţinere a fost argumentată prin: 
- motivul 1, „executorul judecătoresc nu ar fi întocmit Procesul-Verbal de situaţie, încălcând 

drepturile chiriaşilor, că imobilul nu era înscris în Cartea funciară şi că nu se menţionează 
nimic legat de situaţia de fapt”; 
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- motivul 2, „bunul aparţine fondului indivizibil al F.C. Constanţa, a aparţinut cu chirie D.C. 
Constanţa, că Actul de adjudecare s-a intabulat mai târziu (01.08.2009), punând chiriaşii în 
imposibilitate de a cunoaşte această situaţie”; 

- motivul 3, s-a invocat „prescripţia dreptului de a cere executarea silită a creanţei”, 
- motivul 4, a invocat „novaţia”; 
- motivul 5 „executarea silită s-a pornit iniţial (în anul 2002) împotriva F.C. Prahova”; 
- motivul 6, invocă din nou „novaţia”; 
- motivul 7 - argumente punctele a-h - apelanta reia ideea că, „bunul face parte din patrimoniul 

indivizibil al F.C. Constanţa, prezentând un istoric al cooperaţiei şi susţinând că, în 1980, 
bunul a fost predat „în gestiune" şi nu în proprietate către Cooperativa de Consum Constanţa 
(autorul D.C. Constanţa)”, iar, la punctele f-h, se reiau dispoziţiile din legea cooperaţiei. 
Prin Decizia Civilă nr.22/COM/12.05.2011 a Tribunalului Constanţa, ce face obiectul 

prezentului recurs, s-a admis apelul declarat de F.C. CONSTANŢA, dispunându-se schimbarea 
în tot a hotărârii primei instanţe, în sensul că „ S-a admis contestaţia la executare a apelantei şi s-
au anulat toate actele de executare emise de B.E.J. R.A., în dosarul de executare nr.34/920/2006, cu 
consecinţa anulării  actului de adjudecare emis la data de 31.12.2007, emis de acelaşi executor 
judecătoresc, în acelaşi dosar de executare, respingându-se cererea de evacuare a pârâţilor din 
imobil, ca nefondată”. 

Aceasta este situaţia de fapt, urmare căreia Curtea a fost investită la data de 23 iunie 2011, 
cu recursurile formulate de recurentul debitor D.C. CONSTANŢA, şi recurentul creditor SC C. SRL, 
apreciate de Curte ca fiind fondate, şi pe cale de consecinţă admise, pentru următoarele 
considerente, în esenţă: 

Potrivit art.129 alin.6 Cod pr.civilă, „În toate cazurile judecătorii hotărăsc numai asupra 
obiectului cererii deduse judecăţii” în cauza de faţă, astfel după cum sus s-a arătat, instanţa de fond, 
fiind investită cu soluţionarea cauzei având ca obiect contestaţie la executare formulată de un terţ 
care se pretinde proprietar asupra bunului urmărit. 

În acest context, Curtea reţine că, în mod greşit instanţa de apel a apreciat a fi aplicabile în 
cauză, dispoziţiile art.401 alin.1 lit.”a” Cod pr.civilă, ce prevăd că „Contestaţia se poate face în 
termen de 15 zile de la data când: a) contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l 
contestă  sau de refuzul de a îndeplini un act de executare”, pentru că, această dispoziţie legală 
cuprinde o reglementare particulară, cu privire la termenul de exercitare al contestaţiei la 
executare. 

Astfel, textul citat este deosebit de semnificativ în privinţa momentului de când începe să 
curgă termenul de 15 zile, dar şi în privinţa, ipotezelor la care se referă cele 3 situaţii pe care le 
determină, el constituind, sub aspectul momentului de când începe să curgă, dreptul comun în 
materie, însă, în cauză, ne aflăm în faţa unei contestaţii la executare formulată de un terţ în raport 
cu executarea, situaţie de fapt ce rezultă, din întreg materialul probator al cauzei. 

Aşa fiind, apreciază Curtea că, în speţă, sunt aplicabile dispoziţiile art.401 alin.2 Cod 
pr.civilă, potrivit cărora: „Contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un drept de 
proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit, poate fi introdusă în termen de 15 zile de 
la data efectuării vânzării ori de la data predării silite a bunului”, acesta, fiind termenul special 
înlăuntrul căruia, putea fi exercitată calea procedurală a contestaţiei. 

Cu alte cuvinte, potrivit textului de lege citat, contestaţia prin care o terţă persoană 
pretinde că are un drept de proprietate sau, un alt drept real asupra bunului urmărit, poate fi 
introdusă în termen de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului, şi 
nicidecum, aşa cum a reţinut instanţa de apel. 

În atare condiţii, reţine Curtea că, deoarece din probatoriul administrat în cauză, rezultă fără 
putinţă de tăgadă că, în speţă, ne aflăm în situaţia unei executări silite indirecte, şi nicidecum în cea 
a uneia directe, este de necontestat că, sunt aplicabile dispoziţiile art.401 alin.2 Cod pr.civilă şi 
astfel, cum terţul contestator a introdus contestaţia, după trecerea unei perioade de timp de 
aproximativ 1 an şi 6 luni de la vânzarea imobilului, devin aplicabile dispoziţiile art.401 alin.3 Cod 
pr.civilă, potrivit cărora: „Neintroducerea contestaţiei în termenul prevăzut de alin.2 nu-l împiedică 
pe cel de-al treilea să-şi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate în condiţiile legii”. 
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Cu alte cuvinte, contestatorul este decăzut din dreptul de contestaţie, având la dispoziţie 
numai posibilitatea realizării dreptului pe calea dreptului comun, pentru că, alin.3 al art.401 Cod 
pr.civilă, este legat în mod logic de alin.2 al art.401 Cod pr.civilă, ambele texte speciale, fiind 
diferite de cele ale art.401 alin.1 Cod pr.civilă, acest din urmă text, neaplicându-se terţilor 
contestatori care se pretind proprietari. 

Dintr-o altă perspectivă, probatoriul administrat în cauză, în conformitate cu art.1169 Cod 
civil, face dovada că, în mod greşit instanţa de apel a admis apelul contestatoarei F.C., în cauză 
fiind aplicabile dispoziţiile art.304 pct.6 Cod pr.civilă, pentru faptul că „s-a acordat mai mult decât 
s-a cerut”, atât timp cât, în fazele de judecată – fond şi apel – contestatoarea a justificat introducerea 
acţiunii, atât ca legitimare procesuală activă, cât şi pe fondul dreptului, pe un pretins drept de 
proprietate şi nicidecum, pe un alt drept real. 

În atare situaţie, deducând un alt drept din înscrisuri, apreciază Curtea că, în mod eronat 
instanţa de apel a acordat apelantei F.C un drept care nu s-a cerut. 

În acelaşi sens, Curtea apreciază ca fiind aplicabil şi temeiul prevăzut de art.304 pct.7 Cod 
pr.civilă, pentru modificarea hotărârii recurate, atât timp cât hotărârea instanţei de apel, cuprinde 
„motive contradictorii ori străine de natura pricinii”, în sensul că: 

- „motive contradictorii”, pe de o parte instanţa reţine că, ar fi vorba de contractul de închiriere 
nr.3/2002 perfectat de F.C. CONSTANŢA în calitate de proprietar-locator şi D.C. 
CONSTANŢA în calitate de locatar – ceea ce ar contrazice calitatea de proprietar al 
debitorului urmărit - , iar pe de altă parte, se reţine că, „reclamanta are alt drept real – de 
locaţiune”; 

- „străine de natura pricinii” – considerentul instanţei de apel precum că, „reclamanta a 
dovedit un drept de administrare asupra bunului, conform înscrisurilor de la filele 36-43 din 
dosar”, atât timp cât, reclamanta, într-o contestaţie întemeiată pe dispoziţiile art.401 alin.2 
Cod pr.civilă, trebuie să dovedească o astfel de calitate – de proprietar, iar nu un drept 
de administrare. 
Precizările sus-expuse, determină Curtea a reţine că, în speţă, sunt incidente şi dispoziţiile 

art.304 pct.8 Cod pr.civilă, atât timp cât, „instanţa a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii”, 
fiind de necontestat că, ne aflăm într-o contestaţie la executare formulată de un terţ, care se pretinde 
proprietar şi astfel, pe parcursul fazelor procesuale fond-apel, acesta trebuia să dovedească mai întâi 
dreptul pretins – fiind o contestaţie specială – după care, în contraprobă, recurentele pârâte 
trebuiau a-şi dovedi dreptul. 

Modul în care instanţa a soluţionat cauza în apel, apreciază Curtea a fi fost făcut, cu încălcarea 
dispoziţiilor cuprinse în art.1169 Cod civil, potrivit cărora „Cel ce face o propunere înaintea judecăţii 
trebuie să o dovedească”, această cerinţă, fiind cu atât mai necesară în cauzele întemeiate pe 
dispoziţiile art.401 alin.2 Cod pr.civilă, când, în raportul de executare, intervine un terţ care se 
pretinde că este proprietar, şi care, trebuie să-şi dovedească mai întâi calitatea pretinsă, ştiut 
fiind că, regula în materia contestaţiei la executare, este aceea potrivit căreia, toate căile de atac 
(cu excepţia acestei situaţii speciale) sunt deschise numai părţilor din raportul juridic obligaţional. 

Cu alte cuvinte, instanţa de apel a nesocotit efectul pozitiv al lucrului judecat, sub două 
aspecte, după cum urmează: 

- Sentinţa civilă nr. 59/COM/16.01.2001 a Tribunalului Constanţa irevocabilă, intrată în 
puterea lucrului judecat, prin care s-a statuat irevocabil că locatarul SC C. SRL are un drept 
de creanţă împotriva proprietarului construcţiei C.C. Constanţa – actuală D.C. CONSTANŢA; 

- Sentinţa civilă nr.1487/09.03.2007 a Tribunalului Constanţa irevocabilă, prin care s-a 
statuat în mod clar faptul că, contractul de închiriere nr.3/2002 – pe care-şi întemeiază 
susţinerile contestatoarea, dezvoltând argumentul că ar fi proprietar, nu este valabil şi nu a 
produs niciodată consecinţe juridice. 
Aşa fiind, reţine Curtea că, în mod greşit instanţa de apel, nerespectând sus-menţionatele 

hotărâri, irevocabile, a trecut în mod nelegal peste efectul pozitiv al lucrului judecat, reţinând că, D.C. 
avea un drept de folosinţă asupra bunului urmărit şi nicidecum un drept de proprietate, cum greşit s-a 
mai reţinut că debitorul urmărit nu ar fi proprietar, cu atât mai mult cu cât, dreptul de proprietate nu 
trebuie transcris ca să existe, acest aspect fiind legat numai de opozabilitatea lui faţă de terţi. 
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Acelaşi probatoriu administrat în cauză, face dovada că, C.C. Constanţa – actuala D.C. 
CONSTANŢA, a avut în patrimoniu imobilul „F”, bun identificat şi urmărit în faza de executare, 
odată ce, proprietarul-debitor a fost obligat să achite către SC C. SRL, contravaloarea îmbunătăţirilor 
făcute de acesta, la proprietatea sa – efectul pozitiv al lucrului judecat – iar recurenta F.C. 
CONSTANŢA nu a dovedit nici un drept de proprietate asupra bunului în cauză, înscrisurile la 
care face referire instanţa de apel, nefăcând dovada dreptului pretins, ele reprezentând declaraţii 
pe proprie răspundere, care pot fi date de către orice contribuabil fiscal. 

Concluzionând, Curtea apreciază că, dezlegând criticile din apelul formulat de SC C. SRL, cu 
privire la respingerea de către prima instanţă a excepţiei tardivităţii formulării contestaţiei la 
executare, raportat la situaţia de fapt, existentă în cauză, instanţa de apel a aplicat greşit în speţă 
dispoziţiile art.401 alin.1 lit.”a” Cod pr.civilă, întrucât, fiind o contestaţie formulată de un terţ, care 
se pretinde proprietar al bunului supus executării, în mod evident, sunt aplicabile dispoziţiile 
art.401 alin.2 Cod pr.civilă, al cărui conţinut se referă şi la legitimarea procesuală activă a terţului, 
acesta trebuind a demonstra un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit. 

În sprijinul sus-menţionatei reţineri, stă faptul că, contestaţia la executare a terţului nu poate 
fi confundată cu o acţiune în revendicare, în care instanţa să compare ori să consolideze un titlu, 
şi, mai mult, faţă de dispoziţiile art.401 alin.3 Cod pr.civilă, apare ca fiind de netăgăduit că, 
legiuitorul a dispus, în  mod imperativ,asupra faptului că, această cale de atac poate fi formulată 
sub sancţiunea decăderii din drept, pentru depăşirea termenului prevăzut şi care începe să 
curgă fie de la momentul vânzării, fie de la acel al predării silite. 

De altfel, raţiunea legiuitorului reprezintă necesitatea respectării principiului de drept al 
securităţii actului  juridic în circuitul civil, potrivit cu care „Actul juridic intrat în circuitul civil, 
devine un act irevocabil, care nu poate fi înlăturat decât strict în condiţiile legii”, astfel că, dacă s-ar 
fi admis ca terţul, să poată formula contestaţia la executare oricând, cu depăşirea termenului de 15 zile 
prevăzut de legiuitor, în mod evident, s-ar fi încălcat principiul de drept amintit, întrucât s-ar fi pus la 
îndoială forţa juridică a actelor deja efectuate în cadrul unei executări silite. 

În acest sens, reţine Curtea că în dosarul de executare silită, executorul judecătoresc a procedat 
la executarea silită imobiliară indirectă, încuviinţată de Judecătoria Constanţa în dosar 
R34/1920/2006, prin Încheierea nr.2020 din 10.07.2006, prin vânzarea silită a imobilului litigios, 
către creditoarea SC C. SRL, în baza Actului de adjudecare nr.34/920/2006/31.12.2007, situaţie în 
care, prin încheierea actului de adjudecare, a avut loc de drept şi trecerea dreptului de proprietate 
asupra imobilului în cauză către creditorul-cumpărător, dispoziţiile legale în materie, neobligând şi la 
încheierea vreunui alt act pentru punerea în posesie a acestuia. 

Cu toate acestea, reţine Curtea că, în speţă, s-a procedat şi la punerea în posesia a lui SC C. 
SRL cu privire la imobil, în baza procesului verbal de predare primire din 31.12.2007, intervenit 
între părţi şi, mai mult, prin Încheierea din 29.01.2009 a OCPI Constanţa, s-a intabulat dreptul de 
proprietate cu titlu de drept cumpărare în favoarea SC C. SRL sub B1 din Cartea funciară 
nr.133330/Constanţa a imobilului cu nr.cadastral 16847…, în baza actului de adjudecare, astfel că, 
acesta a devenit public şi opozabil „erga omnes” , iar termenul de 15 zile acordat de legiuitor 
terţului-contestator, a început să curgă de la 31 decembrie 2007, împlinindu-se la data de 15 
ianuarie 2008 şi nicidecum, la data de 29.05.2009, cum greşit a stabilit instanţa de apel. 

Nici reţinerile instanţei de fond privitoare la faptul că „executorul judecătoresc, mai întâi s-a 
îndreptat asupra unui bun, apoi asupra altui bun, după ce s-au primit relaţiile de la SPITVBL”, 
apreciind că au fost încălcate dispoziţiile art.3713 Cod pr.civilă, nu pot fi primite de Curte deoarece, 
fără a se explica în ce mod au fost nesocotite aceste dispoziţii în cadrul executării silite, instanţa, a 
ignorat faptul că, executarea silită se întinde asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente 
şi viitoare ale debitorului, până la achitarea creanţei. 

Odată ce, la data executării silite, nu a existat nici un impediment la executare, în sensul 
art.496 Cod pr.civilă, şi în mod indubitabil, ne aflăm în faţa unei executări silite imobiliare 
indirecte, - întrucât aceasta porneşte de la o executare a unui drept de creanţă îndestulat indirect, prin 
vânzarea bunului adjudecat -, iar bunul era înregistrat în patrimoniul debitorului urmărit, - aspect 
confirmat de rezultatul verificărilor efectuate în evidenţele SPITVBL, bunul fiind scos la licitaţie în 
vederea acoperirii creanţei SC C. SRL. Si, odată ce procedura vânzării la licitaţie a fost publică, 
încheindu-se actul de adjudecare din data de 31.12.2007, imobilul fiind vândut liber de sarcini,  
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neînregistrându-se opoziţii ori contestaţii, pe parcursul derulării ei, Curtea apreciază că actele de 
executare s-au desfăşurat conform tuturor regulilor de procedură. 

Pentru considerentele sus-expuse, şi admiţând recursurile formulate de intimatele pârâte 
D.C. CONSTANŢA şi SC C. SRL, în considerarea dispoziţiilor art.312 Cod pr.civilă, Curtea 
dispune modificarea în tot a hotărârii recurate, în sensul că, se va admite excepţia tardivităţii 
formulării contestaţiei la executate invocate de recurentele D.C. şi SC C. SRL, admiţându-se 
apelurile formulate de cele două recurente împotriva Încheierii interlocutorii din 30.09.2010 
pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosar nr.15579/212/2009, cu consecinţa respingerii 
contestaţiei la executare formulată de recurenta reclamantă F.C. CONSTANŢA, ca tardiv 
formulată şi, funcţie de dezlegarea dată excepţiei tardivităţii formulării contestaţiei la executare 
dedusă judecăţii, Curtea respinge apelul formulat de recurenta F.C. CONSTANŢA, ca nefondat. 
 Văzând şi dispoziţiile art.274 Cod pr.civilă, Curtea dispune obligarea intimatei reclamante 
F.C. CONSTANŢA la plata sumei totale de 12.443,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, în 
favoarea recurentelor, din care: suma de 3.737,15 lei către recurenta SC C. SRL şi suma de 
8.706,15 lei către recurenta D.C., reprezentând cheltuielile de judecată efectuate de fiecare dintre 
părţi, cu prilejul judecăţii cauzei, în fond, apel şi recurs. 

 

12. Litigiu cu profesioniştii. Executare silită. Cerere anulare acte executare formulată de 
lichidatorul judiciar, pe baza dispoziţiilor art.80 lit.”c,g” din Legea nr.85/2006. Inadmisibilitate 
acţiune. 

 
                          Art.80 – Legea nr.85/2006 

                                                                                                       Art.137 – Cod pr.civilă 
 

               Decizia civilă nr.736/19.05.2011 
                         Dosar nr.10328/118/2010 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr.10328/118/18.08.2010, 

reclamantul D.IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC CTV M.G SA, în 
contradictoriu cu pârâţii G.M.C, I.I.A, Ţ.P, N.N.B, a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să se 
dispună anularea procesului verbal de executare silită încheiat la data de 10.09.2010 în dosar de 
executare nr.2/2009 al BEJ N.S.I., ca urmare a primului capăt de cerere restituirea în deplină 
proprietate şi posesie a bunurilor ce au făcut obiectul procesului verbal şi plata cheltuielilor de 
judecată ocazionate de acest proces. 
 Motivând acţiunea, reclamantul învederează în esenţă că, executarea silită a avut loc într-o 
perioadă mai scurtă de 2 ani, anterior deschiderii procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC CTV 
M.G SA, cu intenţia directă de a ascunde starea de insolvenţă prin contractarea unui împrumut în 
vederea continuării activităţii societăţii, ca ulterior, să se recurgă la executarea silită a contractului, cu 
consecinţa fraudării creditorilor, în general, şi a creditorului SC E.S.D SRL, în special, având în 
vedere că acesta din urmă, încă deţine dreptul de proprietate asupra unor bunuri aflate în acest 
moment în posesia SC D.M.V. SRL. 
 În cauză, a formulat cerere de intervenţie accesorie în interesul reclamantului intervenienta 
SC E.S.D SRL, arătând că, societatea debitoare SC CTV M.G SA a fost executată fraudulos la 
10.09.2009 de către pârâţi, în colaborare cu conducerea statutară a societăţii debitoare, chiar înainte de 
admiterea de către instanţă a cererii de intrare în insolvenţă (15.10.2009) pentru recuperarea unui 
credit de 2.500.000 lei, care în realitate nu a fost niciodată acordat societăţii.  

Instanţa a încuviinţat în principiu cererea de intervenţie în interes alăturat reclamantei în 
şedinţa din 01.11.2010. 
 Prin întâmpinare, pârâţii au invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, excepţia lipsei 
calităţii procesual active a reclamantei, excepţia lipsei de interes a acţiunii, excepţia prescrierii 
dreptului la acţiune, iar pe fond au solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. 
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 Prin Sentinţa civilă nr.6938 din 06.12.2010, Tribunalul Constanţa a admis excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii, a respins acţiunea formulată de reclamantul D.IPURL, în calitate de 
administrator judiciar al debitoarei SC CTV M.G SA,  ca inadmisibilă. 

Prin aceeaşi hotărâre, instanţa de fond, a respins cererea de intervenţie accesorie în 
interesul reclamantei  formulată de SC E.S.D SRL, ca nefondată. 

Astfel, procedând la analiza cu precădere a excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, instanţa de 
fond reţine în esenţă că, deoarece în susţinerea acestei excepţii, pârâţii au invocat faptul că, 
administratorul judiciar nu avea la îndemână exercitarea acestei acţiuni, în condiţiile în care, un act de 
executare silită nu poate fi atacat decât pe calea contestaţiei la executare.  

Aşadar, este vorba de îndeplinirea unei condiţii pentru însăşi exercitarea dreptului la acţiune, 
iar excepţia inadmisibilităţii acţiunii în cazul de faţă, este o excepţie de fond, ce s-a impus a fi 
analizată cu precădere. 
 Sub acest aspect instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 Procesul verbal întocmit la data de 10.09.2009 în dosar de executare nr 2/2009 al BEJ N.S – a 
cărui anulare se solicită în prezenta cauză - este un act de executare împotriva căruia se putea formula 
contestaţie la executare cf. art. 399 C.pr.civ. „împotriva executării silite, precum şi împotriva 
oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin 
executare”. 
 Actul de executare a fost întocmit împotriva debitoarei SC CTV M.G SA la cererea creditorilor 
pârâţi în prezenta cauză, în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de împrumut cu gaj 
fără deposedare, înregistrat la arhiva electronică sub nr 00014036931051/2009. 

La solicitarea creditorului C.B, prin Sentinţa civilă nr.1606/08.03.2010, Tribunalul Constanţa, 
judecător sindic a deschis procedura insolvenţei reglementată de Legea nr.85/2006, faţă de debitoarea 
SC CTV M.G SA, desemnând în calitate de administrator judiciar pe D.IPURL. 

Administratorul judiciar a formulat prezenta acţiune având ca obiect anularea procesului verbal 
de executare, întemeiată pe dispoziţiile art.80 lit.”c” şi „g” din Legea nr.85/2006 potrivit cărora : 

„ Art. 80. -(1) Administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul poate introduce la 
judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale 
către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii 
executate, realizate de debitor prin următoarele acte: (…) 

   c) acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor 
implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice 
alt fel drepturile;  

   (….)  
   g) actele de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani 

anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenţia de a ascunde/întârzia starea de insolvenţă ori de a 
frauda o persoană fizică sau juridică faţă de care era la data efectuării transferului unor operaţiuni 
cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare 
bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior debitor, 
în sensul prezentei legi”.  

Reţine instanţa de fond că, administratorul judiciar al debitoarei împotriva căreia s-a deschis 
procedura insolvenţei, nu are la îndemână calea formulării unei acţiuni în anularea unui act de 
executare silită, întemeiată pe dispoziţiile art.80 lit.”c” şi „g” din Legea nr.85/2006. 

În primul rând, deoarece singura cale era contestaţia la executare, ce trebuia formulată în 
termenul prevăzut la art.401 Cod pr.civilă, termen de mult expirat.  

În al doilea rând, art.80 din Legea nr.85/2006, face vorbire de acte de înstrăinare efectuate de 
debitor în anumite condiţii, ori, în cazul de faţă, ne aflăm în situaţia unui act de executare împotriva 
debitorului, ca urmare a executării silite a acestuia, la iniţiativa creditorilor. 

Ori, inadmisibilitatea, reprezintă tocmai impedimentul procedural care împiedică cercetarea 
fondului cauzei, ca urmare a faptului că, reclamantul în mod greşit şi-a ales o cale procesuală pentru 
apărarea drepturilor sale. 

În cazul de faţă, reclamantul-administrator judiciar, nu are la îndemână acţiunea prevăzută de 
art.80 mai sus citat, pentru a solicita anularea actului de executare contestat. 
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Pentru aceste considerente, instanţa de fond a admis excepţia inadmisibilităţii şi a respins 
acţiunea ca inadmisibilă, fără a mai fi necesară analizarea restului excepţiilor invocate.  

Cum capătul de cerere privind restituirea bunurilor ce au făcut obiectul actului de executare, 
are caracter accesoriu primului capăt (privind de fapt repunerea părţilor în situaţia anterioară 
executării), instanţa de fond a respins în totalitate acţiunea ca inadmisibilă. 

Faţă de soluţia ce a fost pronunţată în cererea principală şi faţă de caracterul de apărare al 
cererii de intervenţie în interesul reclamantului, cererea de intervenţie a fost respinsă ca nefondată. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs D.IPURL, criticând-o pentru nelegalitate şi 
netemeinicie, cu indicarea temeiurilor de drept prev.de dispoziţiile Legii nr.85/2006, Cod civil, 
Cod comercial, Cod pr.civilă şi următoarea motivaţie, în esenţă: 

- în mod greşit instanţa de fond a respins acţiunea de solicitare a anulării PV de executare din 
10.09.2009 în dosar executare nr.2/2009 al BEJ N.S.I, prin admiterea excepţiei 
inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâţii intimaţi, deoarece: 

o instanţa eronat a reţinut că, executarea gajului constituit în garantarea contractului de 
împrumut încheiat la data de 15.07.2009 în sumă de 2.500.000 lei, a fost un act de 
executare silită, aflat sub imperiul disp.art.399 şi art.401 Cod pr.civilă, împotriva căruia 
se putea face de cei interesaţi numai contestaţie la executare, într-un interval limitat de 
timp; 

o instanţa în luarea deciziei de admitere a excepţiei inadmisibilităţii, nu a luat în 
considerare nici apărările invocate de apelantă şi nici apărările invocate de intervenient. 

- în mod greşit instanţa de fond – judecătorul sindic, a decis ordinea de soluţionare a excepţiilor 
invocate de către părţi: excepţia lipsei calităţii procesual active, excepţia inadmisibilităţii, 
excepţia prescripţiei, excepţia lipsei de interes, trebuind să soluţioneze mai întâi excepţia lipsei 
calităţii procesuale active, fiind prioritară pentru stabilirea cadrului procesual. 
Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor aduse hotărârii recurate şi a 

probatoriului administrat, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul 
respingerii recursului, ca nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 
 Între intimaţii pârâţi şi debitoarea SC CTV M.G SA, la data de 15.07.2009 a intervenit 
contractul de împrumut cu gaj fără deposedare FN, prin care societatea era împrumutată cu suma 
de 2.500.000 RON pentru o perioadă de 30 de zile, iar pentru garantarea restituirii împrumutului 
societatea a înţeles a constitui gajul fără deposedare asupra bunurilor din patrimoniul său, gaj înscris 
la Arhiva E.G.R.M nr.2009-00014036931051-CIV/17.07.2009. 
 Ulterior, ca urmare a nerestituirii împrumutului la termenul convenit, s-a procedat la 
executarea silită a bunurilor constituite drept gaj, care, au trecut în proprietatea intimaţilor, formându-
se dosar de executare nr.2/2009 al BEJ N.S, în care s-a întocmit procesul verbal din 10.09.2009, a 
cărui anulare se solicită în prezenta cauză. 
 Reţine Curtea că, la solicitarea creditorului C.B., prin Sentinţa civilă nr.1606/08.03.2010, 
judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr.85/2006, faţă 
de debitoarea SC CTV M.G SA, desemnând în calitate de administrator judiciar pe D.IPURL. 
 În aceste condiţii, uzitând şi indicând ca temeiuri de drept aplicabile în cauză, dispoziţiile 
art.80 lit.”c” şi lit.”g” din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a 
formulat acţiunea dedusă judecăţii, având ca obiect:  

- să se dispună anularea procesului verbal de executare silită încheiat la 10.09.2010 în 
dosarul de executare nr.2/2009 al BEJ N.S.I., ce atestă ridicarea şi predarea în posesia şi 
proprietatea creditorilor a bunurilor gajate, conform contractului intervenit între părţi; 

- să se dispună restituirea în deplină proprietate şi posesia bunurilor ce au făcut obiectul 
procesului verbal din 10.09.2009 încheiat de executorul judecătoresc N.S.I  către firma SC 
CTV M.G SA, iar în cazul în care nu se mai pot restitui în natură bunurilor sau acestea sunt 
inutilizabile, obligarea în solidar a pârâţilor la plata sumei de 2.500.000 RON, 
reprezentând contravaloarea lor. 
Deoarece, prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei la termenul de judecată din data de 

01.11.2010 de către intimaţii pârâţi GCM, M.G, I.I.A, Ţ.P , N.N.R, care au înţeles a invoca mai 
multe excepţii, după cum urmează: excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei; excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii; excepţia lipsei de interes a lichidatorului în promovarea acţiunii şi excepţia 



 67

privind prescrierea dreptului la acţiune, apreciază Curtea că, în mod legal şi temeinic, in aplicarea 
art.137 Cod pr.civilă, potrivit căruia: „Instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de 
procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în tot sau în parte, cercetarea în fond a 
pricinii” , instanţa de fond a examinat cu precădere excepţia inadmisibilităţii acţiunii, atât timp cât, 
administratorul judiciar nu avea la îndemână exercitarea acestei acţiuni, folosind temeiul de 
drept indicat. 

Cu alte cuvinte, sunt nefondate susţinerile recurentei privind „neexaminarea cu prioritate a 
excepţiei lipsei calităţii procesuale active a administratorului judiciar”, atât timp cât, excepţia 
examinată de instanţă este o excepţie de fond care, face de prisos în tot cercetarea pe excepţii sau 
în fond a cauzei, şi pe cale de consecinţă, urmează a fi respinse. 

Curtea reţine că, administratorul judiciar a formulat acţiunea dedusă judecăţii uzitând de 
dispoziţiile art.80 lit.”c” şi „g” din Legea nr.85/2006, potrivit cărora: 

„ Art. 80. -(1) Administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul poate introduce la 
judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale 
către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii 
executate, realizate de debitor prin următoarele acte: (…) 

   c) acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor 
implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice 
alt fel drepturile;  

   (….)  
   g) actele de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani 

anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenţia de a ascunde/întârzia starea de insolvenţă ori de a 
frauda o persoană fizică sau juridică faţă de care era la data efectuării transferului unor operaţiuni 
cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare 
bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior debitor, 
în sensul prezentei legi”, 
ştiut fiind că, natura juridică a acţiunii în anulare prevăzută de acest text de lege, face ca aceasta să 
fie, o acţiune specifică procedurii insolvenţei. 
 În contextul dat, reţine Curtea că, administratorul judiciar al debitoarei aflate în stare de 
insolvenţă, nu are la îndemână calea formulării unei acţiuni în anularea unui act de executare 
silită, uzitând de dispoziţiile textului de lege sus-citat, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut şi 
instanţa de fond, tocmai pentru faptul că, singura cale ce poate atrage anularea actului de 
executare este contestaţia la executare şi nicidecum o astfel de acţiune. 
 Aşa fiind, urmează a se reţine că, în speţă, se solicita anularea unui act de executare împotriva 
debitorului, ca urmare a executării silite a acestuia, la iniţiativa creditorilor, pe când, dispoziţiile 
cuprinse în art.80 din Legea nr.85/2006, se referă la acte de înstrăinare efectuate de debitor în 
anumite condiţii, iar astfel de acţiuni, pe lângă faptul că, sunt specifice procedurii insolvenţei, cu un 
regim juridic stabilit de legea specială, nu pot fi asimilate celor dintâi. 
 Imposibilitatea asimilării celor două situaţii, derivă şi din împrejurarea că, executarea silită 
reprezintă o procedură reglementată de lege, prin intermediul căreia titularul unui drept subiectiv, 
recunoscut printr-un titlu executoriu, constrânge, cu ajutorul organelor competente, pe cel care 
nesocoteşte dreptul respectiv, să aducă la îndeplinire prestaţia specificată în titlu, asigurându-se 
astfel respectarea dreptului iniţial încălcat şi, totodată, restabilirea ordinii de drept. 
 Cum în speţă, avem de a face cu o excepţie de fond – excepţia inadmisibilităţii acţiunii – care 
face referire la lipsuri privitoare la exerciţiul dreptului la acţiune, fiind o excepţie de procedură, 
ce este definită ca mijloc procedural de apărare, pe care orice parte interesată, fără să angajeze 
fondul litigios al cauzei, o poate invoca, urmărind să împiedice judecata, Curtea apreciază că, în mod 
legal şi temeinic instanţa de fond a procedat la admiterea excepţiei inadmisibilităţii şi, pe cale de 
consecinţă, a dispus respingerea acţiunii, ca nefondată, fără a mai fi fost necesară analizarea restului 
excepţiilor invocate. 
 Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca 
nefondat. 
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13. Litigiu cu profesioniştii. Ordonanţă preşedinţială. Contract credit – legalitate clauză 
privind dobânda – Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive. Condiţii de admisibilitate. 

 
                                                                                                   Art.6 – Legea nr.193/2000 

                                                                                           Art.581, art.582 – Cod pr.civilă 
         

                 Decizia civilă nr.936/16.06.2011 
                      Dosar nr.43886/212/2010 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanta, sub nr.43886/212/ 2010, reclamanţii 

P.E si P.M.G au solicitat, in contradictoriu cu pârâta O.B.R SA, ca pe calea ordonanţei preşedinţiale, 
instanţa sa dispună, în principal, suspendarea obligaţiei de plată a ratei dobânzii curente, aflate în 
sarcina reclamanţilor, ce a fost stabilită prin clauza abuzivă 5.2 a convenţiei de credit 
nr.C2204/1200/7952 din 20.03.2008, încheiată între părţi, până la soluţionarea cererii pe fond, având 
ca obiect constatarea nulităţii absolute, acţiune înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa, sub nr. 
43762/212/2010, iar in subsidiar, reducerea vremelnică, până la soluţionarea în fond a cauzei, a ratei  
dobânzii curente de la 6,99% la 5,7% cât au convenit iniţial părţile, înainte de modificarea abuzivă a 
dobânzii, prin decizia unilaterală a băncii, cu  obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.  

În motivare, reclamanţii au arătat că, au încheiat cu pârâţii convenţia de credit pentru nevoi 
personale garantat cu ipotecă nr. C2204/1200/7952/22.03.2008, cu o dobândă variabilă, în 
considerarea valorii dobânzii de referinţă de pe piaţa interbancară pentru valuta în care a fost acordat 
creditul, respectiv francul elveţian. Ulterior, reclamanţii au fost notificaţi de către Bancă cu privire la 
majorarea nivelului ratei de dobândă, motivată de creşterea dobânzilor de referinţă pe piaţa financiar – 
bancară internaţională. 

Reclamanţii au precizat, în continuare, că s-au adresat A.N.P.C, iar reclamaţia formulată a fost 
apreciată ca întemeiată, sens în care instituţia de credit a fost sancţionată. 

S-a considerat, de asemenea, că, sunt întrunite condiţiile de admisibilitate a ordonanţei 
preşedinţiale. Astfel, urgenţa este dată de iminenta intrare a reclamanţilor în imposibilitatea obiectivă 
de achitare a ratelor lunare, vremelnicia de faptul că nu se solicită suspendarea ratelor lunare, ci doar 
suspendarea plăţii dobânzii până la stabilirea pe cale judecătorească a cuantumului just al acesteia. În 
ceea ce priveşte neprejudecarea fondului cauzei, reclamanţii au apreciat că instanţa poate constata, în 
baza materialului probator administrat în cauză, dezechilibrul contractual provocat prin atitudinea 
discreţionară a Băncii în stabilirea cuantumului ratei dobânzii. 
        În drept, au invocat disp. art. 581 si art.582 Cod proc. civ., art. 6 din Legea 193/ 2000.  
         În susţinerea cererii, reclamanţii au depus, în copie, inscrisuri, respectiv contractul de credit 
C2204/1200/7952/20.03.2008, condiţiile generale de afaceri pentru persoane fizice şi entităţi fără 
personalitate juridică, adeverinţele de salariu ale recalmanţilor, notificările adresate băncii, sesizarea 
AN.P.C şi răspunsul acesteia, invitaţia adresată băncii la conciliere directă şi răspunsul pârâtei. 
        Legal citată, pârâta a formulat intâmpinare, solicitând respingerea cererii, întrucât nu sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 581 Cod proc. Civ. 
         Cu privire la vremelnicia măsurii, s-a arătat că suspendarea obligaţiei de plată a ratei dobânzii 
are un caracter definitiv, întrucât plata ratei lunare urmează a fi modificată automat, iar după 
soluţionarea fondului cauzei ar trebui să recupereze sumele neplătite de reclamanţi. 
         Sub aspectul urgenţei măsurii, pârâta a precizat că modificarea dobânzii s-a efectuat în anul 
2008, iar reclamanţii nu au rambursat creditul în termenul de 10 zile conform art. 5.4 din contractul 
C2204/1200/7952/20.03.2008, declarându-se de acord cu această dobândă. Referitor la afectarea 
reclamanţilor de prevederile Legii nr. 118/ 2010 sub aspectul diminuării veniturilor, pârâta a învederat 
că le-a propus o ofertă de scădere a ratei dobânzii, dar aceştia au refuzat. 
          În ceea ce priveşte neprejudecarea fondului dreptului, pârâta a opinat că cererea reclamanţilor 
se referă la suspendarea unor plăţi care sunt percepute în mod legal în baza contractului de credit 
C2204/1200/7952/20.03.2008, semnat şi asumat de ambele părţi, iar reclamanţii au recunoscut că au 
avut posibilitatea să analizeze clauzele contractuale. 
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         Relativ la sancţionarea sa de către CJPC Constanţa, pârâta a precizat că reprezentanţii acestei 
autorităţi au constatat că nu există nici o clauză abuzivă în contractul de credit ; de altfel, procesul – 
verbal de contravenţie a fost contestat, a susţinut pârâta. 
         În apărare, pârâta s-a folosit de proba cu înscrisuri, depunând la dosarul acuzei, în copii Xerox, 
contractul de credit C2204/1200/7952/20.03.2008, actul adiţional nr. 1, propunerea de modificare a 
contractului aparţinând băncii sub aspectul modificării cuantumului dobânzii, plângerea 
contravenţională formulată împotriva procesului – verbal de contravenţie nr. 0000409/07.09.2010. 

Prin Sentinţa civilă  nr.1988/14.03.2011, pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul 
nr.43886/212/2010 s-a respins cererea formulată de reclamanţii P.E şi  P.M.G, în contradictoriu cu 
pârâta O.B.R SA, pentru neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale. 
         Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa de fond a reţinut 
următoarele : 
         Între părţi s-a încheiat contractul de credit nr. C2204/1200/7952/20.03.2008, contestat de către 
reclamanţi sub aspectul legalităţii clauzei privind dobânda prin prisma dispoziţiilor Legii nr. 193/2000 
privind clauzele abuzive. 
         În drept, conform art.581 alin.1 C.pr.civ.”Instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în 
cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei 
pagube iminente şi care nu s-ar putea repara”. 
         Prin urmare, pentru a putea fi primită o cerere formulată pe calea procedurii speciale a 
ordonanţei preşedinţiale trebuie întrunite cumulativ următoarele condiţii: urgenţa, vremelnicia, 
neprejudecarea fondului şi aparenţa dreptului să fie în favoarea reclamanţilor. 
          Instanţa de fond, procedând la examenul sumar al înscrisurilor depuse la dosar, pe care instanţa 
este obligată să-l facă în cadrul procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale, s-a constatat că litigiul 
dintre părţi are la bază legalitatea clauzei privind dobâda din contractul de credit încheiat între părţi. 
Astfel, în opinia reclamantei, clauza este abuzivă, iar poziţia procesuală a pârâtei este în sensul 
valabilităţii acesteia. 
          Pentru a dispune asupra măsurii solicitate de reclamanţi pe acestă cale, respectiv suspendarea 
obligaţiei de plată a ratei dobânzii curente, instanţa trebuie să stabilească, în prealabil, în favoarea 
căreia dintre părţi există aparenţele unei situaţii juridice legale, ceea ce echivalează, în speţă, cu 
analizarea  fondului dreptului, respectiv a condiţiilor cerute pentru a se putea considera o clauză 
contractuală drept abuzivă, - atribut pe care îl are numai instanţa de drept comun. 

Concluzionând asupra celor expuse mai-sus, s-a reţinut că, în speţă, nu este îndeplinită condiţia 
neprejudecării fondului. 
         În ceea ce priveşte condiţia urgenţei, legea prevede două situaţii în care instanţa poate aprecia 
existenţa acesteia: 

1). păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere; 
2).prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara. 
Modificarea cuantumului dobânzii contractuale ce a determinat atitudinea procesuală a 

reclamanţilor a intervenit la data de 21.05.2008, iar prezenta acţiune a fost formulată la data de 
02.12.2010, deci după aproximativ un an şi jumătate. Ori, caracterul abuziv al unei dispoziţii 
contractuale poate fi constatat de la data când acesta îşi produce efectele, independent de diverse 
cauze externe, cum ar fi, în speţă, diminuarea veniturilor reclamanţilor. Prin urmare, reţine instanţa de 
fond, nici condiţia urgenţei nu este întrunită în cauză. 
 Pentru aceste considerente, chiar reţinând caracterul vremelnic al măsurii ce se solicită prin 
cererea de faţă, acţiunea a fost respinsă, atât în ceea ce priveşte capătul principal, cât şi cel subsidiar 
pentru neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale. 
 Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanţii P.E şi P.M.G. 
 În motivarea recursului reclamanţii arată prin primul motiv de recurs că, instanţa de fond a 
analizat neîntemeiat condiţia urgenţei, numai sub aspectul modificării cuantumului dobânzii 
contractuale intervenită la data de 21.05.2008, fără a se lua în considerare momentul când noi am aflat 
că banca nu a ajustat ratele lunare în raport cu scăderea continuă şi semnificativă a indicelui LIBOR . 
 Astfel, sunt salariaţi în sistemul bugetar şi momentul a coincis şi cu intrarea în vigoare a Legii 
nr.118/2010 prin care salariile bugetarilor au fost diminuate cu 25%. 
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 Nu au contestat la data notificării creşterea dobânzii începând cu 21.05.2008, întrucât creşterea 
indicelui LIBOR a fost de notorietate în perioada respectivă şi nici nu cunoşteau dacă clauza art. 5.2 a 
convenţiei de credit este abuzivă, susţinerile OTP Bank potrivit cărora nu au rambursat creditul în 10 
zile potrivit art. 5.4 din convenţia de credit, neputând fi luată în considerare. 
 Odată cu publicarea O.U.G. nr.50/2010 la 11.06.2010 au înţeles ivirea unor probleme cu 
derularea convenţiei de credit şi informându-se au aflat că indicele LIBRO scăzuse drastic în 2009 
către un minim istoric de 0,22% în 2010, dar rata a rămas neschimbată, totuşi, situaţia în care au iniţiat 
mai multe demersuri cu banca, însă fără vreun rezultat. 
 Şi condiţia vremelniciei este îndeplinită, întrucât se suspendă doar obligaţia de plată a dobânzii 
curente până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunii pe fondul cauzei. 
 Şi condiţia privind neprejudecarea fondului cauzei este îndeplinită, aparenţa dreptului fiind în 
favoarea lor, din examinarea sumară a redactării art. 5.2 din convenţia de credit fiind relevantă 
posibilitatea pârâtei de a modifica discreţionar dobânda. Simpla comparaţie al celui de al doilea grafic 
de rambursare în raport cu situaţia scăderii periodice a LIBOR până la 0,22%, dovedind că banca a 
menţinut dobânda ridicată. 
 Recursul este nefondat. 
 În raport de obiectul cererii de chemare în judecată şi probele administrate în cauză se constată 
că legal prima instanţă a respins cererea reclamanţilor formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale, în 
contradictoriu cu OTP B.R S.A, prin care se solicita a se dispune suspendarea obligaţiei de plată a 
cotei dobânzii cuvenite în principal, în sarcina reclamanţilor, până la soluţionarea cererii de fond, 
având ca obiect constatarea nulităţii absolute a clauzei 5.2 a convenţiei de credit şi în subsidiar 
reducerea vremelnică a ratei dobânzii de la 6,99% la 5,7% cât au convenit iniţial părţile. 
 Astfel, pentru a se constata caracterul întemeiat al cererii, conform art. 581 Cod pr.civilă e 
necesară îndeplinirea cumulativă a condiţiilor reglementate de acest text de lege şi care se referă la 
urgenţă, vremelnicie şi neprejudecarea fondului în situaţia care impun soluţionarea cauzei înainte de 
soluţia pronunţată asupra fondului pretenţiilor afirmate de reclamanţi. 
 Ordonanţa preşedinţială este admisibilă numai la întrunirea următoarelor condiţii : să existe 
urgenţă, (aceasta se apreciază de instanţă în cazurile concret, în raport de circumstanţele obiective ale 
cauzei ); urgenţa decurgând din păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere; prevenirea unei 
pagube iminente şi care nu s-ar putea repara; înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări 
. 
 De asemenea, măsura ordonată de instanţă trebuie să aibă caracter vremelnic, nu se rezolvă în 
fond, ci se dispun măsuri de fapt cu caracter vremelnic pe care instanţa le consideră necesare în scopul 
dreptului sau al prevenirii pagubei, iar măsura luată, e necesar să nu prejudece asupra fondului 
dreptului, instanţa nefiind necesar a cerceta fondul dreptului, ci numai aparenţa acestuia, printr-o 
procedură sumară. 
 În raport de aceste considerente, se constată că toate susţinerile recurenţilor privind 
îndeplinirea condiţiilor reglementate de legiuitor pentru luarea măsurilor de calea ordonanţei 
preşedinţiale, sunt nefondate. 
 Astfel, condiţia urgenţei, contrar susţinerilor din recurs nu este îndeplinită, deoarece, 
modificarea cuantumului dobânzii contractuale ce a determinat litigiul dintre părţi a intervenit la data 
de 21.05.2008, iar cererea de ordonanţă a fost formulată la data de 02.12.2010 (după circa 1 an şi 
jumătate), în fapt, caracterul abuziv al unei dispoziţii contractuale putând fi constatat de la data când 
acesta îşi produce efectele. 
 Nici condiţia privind vremelnicia măsurii nu este îndeplinită, deoarece prin luarea măsurii 
solicitate de recurenţii reclamanţi – suspendarea obligaţiei de plată a ratei dobânzii cuvenite are 
caracter definitiv, deoarece în mod automat se modifică rata dobânzii cuvenite ce urmează a fi plătită 
de debitor după finalizarea fondului, aspect ce ţine de fondul cauzei. 
 Cu privire le neprejudecarea fondului, nici această condiţie nu este îndeplinită, deoarece, 
potrivit prevederilor art. 8.3 din Contractul de credit încheiat între părţi, „În cazul în care, ca urmare a 
modificării criteriului de dobândă de către bancă, împrumutatul va rambursa ratele nescadente, 
restul din creditul angajat şi dobânzile aferente în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data 
notificării dobânzii, se consideră că acesta a acceptat noul procent de dobândă”, iar în fapt, recurenţii 
nu au contestat modificarea ratei dobânzii. 
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 Prin urmare, soluţia de suspendarea unor plăţi care sunt percepute în baza unor clauze 
contractuale asumate de părţi încă în vigoare, are influenţă asupra unor sume deja datorate, putându-se 
induce ideea că acestea eventual chiar nu sunt justificate, ceea ce nu e permis, în situaţia în care 
litigiul de fond se află pe rol. 
 Pentru aceste considerente se constată că toate criticile aduse hotărârii recurate sunt nefondate 
şi în temeiul art. 312 alin. 1 Cod pr.civilă recursul va fi respins ca atare.  

 

14. Litigiu cu profesioniştii. Ordonanţă preşedinţială. Neîndeplinirea condiţiilor de 
admisibilitate.  

 
                 Art.581, art.582 – Cod pr.civilă 

                                                                                                            Art.1169 – Cod civil 
                                                                                                         

Decizia civilă nr.802/23.05.2011 
                       Dosar nr.14639/118/2010 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia comercială şi înregistrată sub 

nr.14639/118/29.10.2010, reclamanta Z.M.L a chemat în judecată pârâta SC A.M SRL, solicitând ca 
pe calea ordonanţei preşedinţiale, în temeiul art. 581 Cod procedură, civilă să se dispună: 
 - obligarea  pârâtei la rebranşarea apartamentului din Constanţa, la sistemul de energie 
electrică al ansamblului rezidenţial/imobilului; 
 - obligarea pârâtei la abţinerea de la orice acţiune sau inacţiune de natură a determina afectarea 
dreptului de folosinţă al reclamantei asupra imobilului situat în Constanţa; 
 -  obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 
Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că, la data de 26.10.2009 a perfectat cu A.C SRL 
şi pârâta A.M SRL, antecontractul de vânzare-cumpărare nr.1935/26.10.2009, antecontract prin care 
A.C SRL, în calitate de  promitentă - vânzătoare, s-a obligat să dobândească de la pârâtă, dreptul de 
proprietate asupra imobilului - apartament situat în Constanţa, şi, mai apoi, să-l transfere către 
reclamantă. 

Pârâta A.M SRL, în calitate de "declarantă" - proprietară a apartamentului pe care A.C SRL s-a 
obligat să îl dobândească şi să îl transfere către Z.M.L , care este parte în antecontractul de vânzare - 
cumpărare, antecontract prin care : 

1. pârâta a declarat că, este de acord cu perfectarea sa şi notarea în cartea funciară a terenului; că 
are cunoştinţă de cuprinsul antecontractului şi că va face toate demersurile necesare în vederea 
realizării obiectului său, garantând în acest sens pe promitentul - cumpărător, în speţă, pe 
reclamantă; 

2. declaranta s-a obligat ca, în scopul transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului către 
reclamantă, va îndeplini toate demersurile necesare în vederea definitivării documentaţiei care 
atestă dreptul propriu de proprietate asupra Complexului Orion, precum şi în scopul perfectării 
actului de vânzare - cumpărare dintre A.M SRL si A.C SRL; 

3. declaranta a declarat că, este de acord ca, în cazul în care promitentă – vânzătoare A.C SRL nu 
îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin antecontract, reclamanta - promitentul - cumpărător să 
poată formula direct, în contradictoriu cu A.M SRL acţiunea având ca obiect pronunţarea unei 
hotărârii care să ţină loc de act autentic de transfer al dreptului de proprietate asupra 
apartamentului. Prin aceeaşi clauză, pârâta a declarat că, recunoaşte plăţile pe care le va 
efectua reclamanta către promitentă - vânzătoare A.C SRL, considerându-le valabile. 
Deşi prin antecontract, părţile au convenit ca transferul dreptului de proprietate să se realizeze 

cel mai târziu la data de 31.12.2009, învederează reclamanta că, promitenta - vânzătoare nu şi-a 
respectat obligaţia, în schimb, a fost transmisă reclamantei, până la aceeaşi dată, posesia şi folosinţa 
imobilului. 

 De la data transmiterii posesiei şi folosinţei imobilului, reclamanta a arătat că, l-a folosit 
constant, neîntrerupt, fără vreo opoziţie a oricăreia dintre părţile contractante, plătind utilităţile 
facturate iniţial de A.C SRL şi, ulterior, de către chiar pârâtă. 

Învederează reclamanta că, la data formulării acţiunii, promitenta-vânzătoare A.C SRL, este 
supusă procedurii insolvenţei. 
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Se arată că, la data de 12.10.2010, pârâta a remis reclamantei o notificare prin care, îi sunt 
aduse la cunoştinţă divergenţele existente între promitenta – vânzătoare şi pârâtă, ivite cu ocazia 
schimbării managementului pârâtei şi contestării de către actualul manager a activităţii managerului 
anterior, ori, toate aceste aspecte, exclud orice culpă a reclamantei şi, implicit, lipsesc de fundament 
orice sancţiune ce îi este aplicată de către pârâtă. 

După primirea notificării, la un interval de câteva zile, apartamentul ce face obiectul 
antecontractului, a fost debranşat de pârâtă de la alimentarea cu energie electrică, exercitându-se 
presiuni asupra sa pentru eliberarea apartamentului, demersurile pârâtei constituind un abuz. 

A apreciat reclamanta că, în speţă, sunt îndeplinite condiţiile specifice de admisibilitate ale 
ordonanţei preşedinţiale, sub aspectul ambelor capete de cerere, referitoare la urgenţă şi 
neprejudecarea fondului cauzei, astfel:   

- în ce priveşte condiţia neprejudecării fondului, reclamanta a arătat că, aspectele învederate şi 
analiza sumară a probatoriilor fac dovada existenţei în favoarea sa a aparenţei unei situaţii juridice 
legale, situaţie care motivează necesitatea restabilirii provizorii a situaţiei anterioare abuzului 
reclamat, precum şi prevenirea săvârşirii de alte abuzuri cu aceeaşi consecinţă, a  imposibilităţii 
folosirii imobilului; 

- în ceea ce priveşte prejudiciul cauzat prin menţinerea situaţiei, acesta se concretizează în 
imposibilitatea reclamantei de a beneficia de folosinţa imobilului, în condiţiile în care nu are altă 
variantă locativă. 

Prin întâmpinare, formulată în temeiul art. 115-118 Cod procedură civilă, pârâta A.M S.R.L., a 
solicitat respingerea acţiunii, cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată, învederând în 
esenţă că: 

- în fapt, construcţia apartamentului nr.2 din Constanta ce face obiectul Antecontractului 
nr.1935 din 26.10.2009, este rezultatul Contractului de antrepriza încheiat între pârâtă, în 
calitate de proprietar al investiţiei „Complex O" şi  SC A.C SRL, în calitate de antreprenor 
general; 

- la data de 15.06.2010, SC A.C a intrat insolvenţă, fără să finalizeze şi să predea lucrările 
executate, în prezent neexistând un proces verbal de recepţie, la terminarea lucrărilor. 
Se susţine că, pentru atestarea şi predarea lucrărilor, a fost formulată o cerere de asigurare de 

dovezi, din partea administratorului judiciar, ce face obiectul Dosarului nr.43930/212/2010 aflat la 
Judecătoria Constanta, cu termen de judecata in data de 24.01.2011. 

Din verificările efectuate privind antecontractele de vânzare-cumpărare apartamente, încheiate 
până la momentul schimbării managerului, pârâta a constatat că, fostul administrator B.C. (în prezent 
asociat cu 20%), a angajat răspunderea societăţii, fără aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor, 
garantând că societatea A.M – „Declarant”, va îndeplini unele obligaţii asumate de A.C. 

În acest sens şi pentru garantarea unor promisiuni mincinoase, fostul administrator B.C, a 
întocmit 5 antecontracte (inclusiv ap.nr.2) în forma tripartită, unde a semnat ca reprezentant al 
Promitentului vânzător şi ca „Declarant” al realizării obligaţiilor din partea Proprietarului A.M . 

Se arată că, pentru sus-menţionatele motive şi alte aspecte apreciate ca fiind cu caracter penal, 
a fost întocmită o plângere penală, ce face obiectul dosarului penal nr.1899/P/2010 aflat la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Constanţa, precum şi faptul că, în vederea obţinerii unui punct de vedere 
autorizat, înainte de formularea plângerii penale, pârâta a solicitat şi o expertiza contabilă 
extrajudiciară, apreciată ca fiind edificatoare în privinţa modalităţii de dobândire, transfer şi vânzare a 
apartamentelor. 

 Cu referire la cererea privind obligarea pârâtei la rebranşarea imobilului din Constanta, la 
sistemul de energie electrica al ansamblului rezidenţial/imobilului, se arată că: 

- datorită nefinalizării lucrărilor la Complexul O şi fără un proces verbal de recepţie al 
investiţiei, pârâta în calitate de proprietar, nu a putut intabula şi încheia contracte de vânzare 
pentru apartamentele promise prin antecontractele deja semnate; 

- ca urmare a acestui fapt, alimentarea cu energie electrica a blocului se face, în organizare de 
şantier, direct din „Postul de alimentare", neexistând în acest sens contracte încheiate cu 
furnizorul E.D. DOBROGEA, pentru fiecare apartament şi nici contoare de energie electrica 
branşate, în vederea măsurării energiei electrice consumate/apartament. 
Se mai arată că, reclamanta, având şi calitatea de Director economic al societăţii A.C, a intrat 

în posesia cheilor de la ap.2 si a început execuţia unor lucrări de amenajări interioare, înregistrând în 
acest mod consumuri de utilităţi (luna august 2010). 
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Pârâta nu a întrerupt alimentarea cu energie electrică a ap.2, dovadă fiind şi consumul de 
utilităţi înregistrat ,,pauşal" şi achitat de Z.M.L. 

Cu  referire la cererea de obligare a pârâtei la abţinerea de la orice acţiune sau inacţiune de 
natură a determina afectarea dreptului de folosinţă asupra imobilului situat în Constanţa, se arată că: 

- contrar celor afirmate de către reclamantă în cererea de chemare în judecată, privind 
transmiterea posesiei şi folosinţei imobilului, la dosarul cauzei nu a fost prezentat şi un proces 
verbal de predare primire a apartamentului, semnat de părţile antecontractului, în evidenţele 
A.M  neexistând un astfel de act; 

- totodată, plata facturilor nr.155/31.08.2010 (energie electrica 70 lei pentru luna august 2010) şi 
nr.157/30.09.2010 (consum de gaz de la data probelor) NU atestă data predării - primirii 
apartamentului, şi NU ţine loc de proces verbal de predare, ce trebuie să confirme recepţia 
ap.nr.2. din partea promitentul cumpărător – Z.M.L, precum şi dacă aceasta are obiecţiuni cu 
privire la calitatea lucrărilor, inventarierul imobilului şi data începerii perioadei de garanţie. 
Prin Notificarea nr.093/12.10.2010, învederează pârâta că, a solicitat reclamantei  si 

promitentei vânzătoare aflata in insolvenţă, prezentarea unor dovezi, din care să rezulte modalitatea de 
achiziţie, transfer şi vânzare a apartamentului, precum şi clarificarea anumitor aspecte, ce ţin de 
legalitatea acestei tranzacţii. 

Reclamanta nu a răspuns acestei notificări, în schimb invocă debranşarea apartamentului nr.2, 
de la alimentarea cu energie electrica, fără prezentarea unor dovezi în acest sens, chiar dacă are 
accesul neîngrădit la apartamentul ce face obiectul antecontractului nr.1935/26.10.2009, iar imobilul 
beneficiază si de alte utilităţi (alimentare cu apa si gaz). 

Cum reaua sa credinţa nu a fost dovedită, pârâta a apreciat că, emiterea unei hotărâri care să 
oblige A.M. la rebranşarea apartamentului şi la obligarea abţinerii de la orice acţiune sau inacţiune 
privind folosinţa acestuia, sunt măsuri lipsite de temei, întrucât: 

- reclamanta nu a făcut dovada debranşării apartamentului de la alimentarea cu energie 
electrică; 

- reclamanta nu a prezentat un proces verbal de predare primire pentru acesta, semnat de părţile 
antecontractului;  

- reclamanta nu justifică încheierea Contractului de rezervare apartament cu A.C, societate fără 
atribuţii în acest sens, acest contract trebuind să fie încheiat cu  proprietarul A.M; 

- reclamanta nu face dovada masurilor întreprinse, mai întâi, împotriva promitentului vânzător 
pentru neîndeplinirea obligaţiilor acestuia, aşa cum sunt menţionate în antecontractul 
nr.1935/26.10.2009; 

- reclamanta s-a înscris în Tabelul preliminar al creanţelor S.C. A.C S.R.L., la poz.25 cu suma 
de 19.816,48 EUR, reprezentând avans antecontract ap.2, fără să-şi precizeze intenţia viitoare asupra 
acestui imobil. 

Dintr-o altă perspectivă, arată pârâta - având calitatea de „Declarantă” în Antecontractul nr. 
1935/26.10.2009, nu poate garanta îndeplinirea obligaţiile contractuale asumate de A.C în acest 
antecontract, fără aprobarea Adunării generale a asociaţilor societăţii A.M, orice angajament semnat 
numai de administratorul B.C (asociat cu 20%), nefiind opozabil societăţii. 

În plus, în cadrul procedurii privind ordonanţa preşedinţială, instanţa este îndreptăţită să 
analizeze sumar înscrisurile depuse de către părţi, având posibilitatea să aprecieze asupra valabilităţii 
lor formale, însă în speţă, din analiza înscrisurilor invocate de către reclamantă, rezultă că se pune în 
discuţie însăşi obligaţia transferului dreptului de proprietate, analiza şi interpretarea acestora, ducând 
la o cercetare aprofundată a fondului litigios dintre părţi, prin care se tinde la recunoaşterea implicită a 
dreptului de proprietate, astfel că cererea este nefondată. 

Sub aspectul condiţiilor de admisibilitate ale acesteia, se învederează de către pârâtă că, în 
prezenta speţă, interesul şi urgenta nu sunt justificate de reclamantă, iar pe fond, nu se poate ignora 
faptul că, cea de-a treia condiţie cerută de art.581 Cod pr.civilă, aceea de neprejudecare a fondului, nu 
este îndeplinită.  

Verificarea tuturor actelor emise intre părţile implicate, nu se poate realiza în cadrul procedurii 
sumare a ordonanţei preşedinţiale, impunându-se cercetarea fondului raportului litigios. 
 Procedând la soluţionarea cauzei, la solicitarea ambelor părţi, instanţa a încuviinţat şi 
administrat proba cu înscrisuri, interogatorii şi martori. 



 74

Prin Sentinţa civilă nr.2279 din 17.03.2011, pronunţată de Tribunalul Constanţa, s-a respins 
cererea formulată de reclamanta Z.M.L, pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 581 Cod 
pr.civilă, dispunându-se obligarea acesteia către pârâtă la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 
1000 lei, justificate prin onorariu avocat. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă că, potrivit art.581 Cod 
pr.Civilă: ”Instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice pentru păstrarea unui 
drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea 
repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.” 
 Se reţine că, textul de lege mai sus citat, stabileşte condiţiile speciale de admisibilitate a 
ordonanţei preşedinţiale, respectiv urgenţa, nerezolvarea fondului litigios şi caracterul vremelnic al 
măsurii ce se solicită a se lua pe calea ordonanţei preşedinţiale. 
 Investită cu soluţionarea unei acţiuni întemeiată pe dispoziţiile art.581 din Cod pr.civilă, 
instanţa face un examen sumar al actelor şi titlurilor prezentate de părţi, pentru a vedea care dintre ele 
are de partea sa aparenţa dreptului şi justifică interes pentru luarea unor măsuri urgente şi provizorii, 
cu caracter vremelnic. 

În  urma examinării sumare a actelor şi titlurilor prezentate de părţi, arată instanţa de fond că, 
se mărgineşte să stabilească în favoarea căruia dintre ele există aparenţele unei situaţii juridice legale 
şi care justifică un interes legitim pentru a se menţine o anumită stare de fapt sau de drept, până la 
soluţionarea litigiului pe calea acţiunii de drept comun. 
 Prin examinarea sumară a valabilităţii sau a opozabilităţii titlurilor prezentate de părţi, instanţa 
tinde să observe care dintre ele are aparenţa dreptului şi justifică interes pentru luarea unor măsuri 
provizorii, fără rezolvarea fondului litigios. 

În speţă, reţine instanţa de fond că, a admite cererea în sensul obligării pârâtei să 
rebranşeze/conecteze la sistemul de energie electrică a imobilului în litigiu şi să se abţină de la orice 
acţiune/inacţiune de natură a afecta dreptul de folosinţă al reclamantei asupra imobilului situat în 
Constanţa, ar echivala cu rezolvarea fondului litigios, ce ar presupune o analiză amplă şi aprofundată a 
raporturilor juridice dintre părţi pentru a vedea care dintre ele se legitimează cu drept de 
folosinţă/proprietate asupra imobilului în litigiu, ceea ce excede cadrului instituit prin art. 581 Cod Pr. 
Civilă. 

Astfel, reclamanta se prevalează de existenţa convenţiei tripartite, intitulată antecontract de 
vânzare - cumpărare nr.1935/26.10.2009, încheiată, în calitate de promitenta cumpărătoare cu A.C 
SRL, în calitate  de promitentă - vânzătoare  şi pârâta A.M SRL, în calitate de declarantă.  

Se reţine că, reclamanta susţine că, prin acest contract promitenta - vânzătoare s-a obligat să 
dobândească de la pârâta din prezentul litigiu, dreptul de proprietate asupra imobilului - apartament 
situat în Constanţa, şi, mai apoi, să-l transfere către reclamantă, cel mai târziu la data de 31.12.2009. 
 Pârâta A.M SRL a participat la încheierea convenţiei, fiind de acord cu perfectarea sa şi s-a 
obligat să întreprindă toate demersurile necesare în vederea realizării obiectului său.  
 Totodată, pârâta a fost de acord ca, în cazul în care promitentă - vânzătoare A.C SRL nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile asumate prin antecontract, ca reclamanta - promitentul – cumpărător, să poată 
formula direct în contradictoriu cu A.M SRL, acţiunea având ca obiect pronunţarea unei hotărârii care 
să ţină loc de act autentic de transfer al dreptului de proprietate asupra apartamentului. 
 Ori, analizând acest înscris, instanţa de fond a constatat că, reclamanta nu face dovada, 
conform art.1169 Cod civ., aparenţei dreptului pentru a pretinde şi obţine repararea unui prejudiciu, 
luarea unor măsuri de natură să-i ocrotească posesia şi folosinţa imobilului situat în Constanţa. 
 Convenţia prezentată de reclamantă priveşte un proiect de construire a unui complex 
rezidenţial, iar conform clauzelor exprese inserate în art.1: obiectul antecontractului îl constituie 
procurarea şi transmiterea dreptului de proprietate asupra apartamentul în litigiu, aflat în prezent în 
stadiu de execuţie a construcţiei. 
 Conform clauzelor exprese inserate în art.3, promitenta vânzătoare va preda  promitentei 
cumpărătoare apartamentul (…) pe bază de proces verbal de recepţie finală până la data de 
31.12.2009, părţile convenind şi demersurile ce se pot urma în caz de neîndeplinire a obligaţiilor.  
 Se reţine că, reclamanta nu a prezentat un astfel de proces verbal de predare primire care, să 
justifice aparenţa dreptului, posesia şi folosinţa legitimă asupra imobilului, în temeiul cărora să poată 
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pretinde şi obţine protejarea în faţa unor acţiuni/inacţiuni, contrare exercitării fireşti a unui astfel de 
atribut. 

În plus, reţine instanţa de fond că, în literatura de specialitate s-a făcut sublinierea că, dacă 
părţile aduc în discuţie acte sau titluri a căror validitate este contestată reciproc, instanţa nu se poate 
pronunţa asupra lor, fie chiar stabilind o preferinţă între ele – potrivit seriozităţii pe care ar prezentat-o 
– deoarece, procedând astfel, ea s-ar pronunţa implicit asupra validităţii titlului, ceea ce ar constitui o 
depăşire a limitelor fixate de legiuitor pentru procedură excepţională, prevăzută de art.581 cod proc. 
civ. 

În speţă, apreciază instanţa de fond că, aşa după cum rezultă din susţinerile ambelor părţi, 
confirmate prin probatoriile administrate, situaţia rezultată din executarea complexului rezidenţial 
Orion este una litigioasă, atât timp cât, SC A.C SRL se află în procedura insolvenţei, iar reclamanta s-
a înscris în tabelul obligaţiilor acesteia, cu creanţă rezultată din antecontractul în litigiu, în condiţiile 
în care pârâta contestă valabilitatea antecontractelor de vânzare cumpărare de natura celui invocat de 
reclamantă, sens în care, a formulat şi plângeri penale. 

Ori, aceste aspecte configurează existenţa între părţi a unui raport conflictual,  pentru a cărui 
soluţionare sunt necesare cercetări de fond, astfel că, dată fiind incompatibilitatea acestora, cu 
procedura specială prevăzută de art.581 din Codul de Procedură Civilă, instanţa de fond a respins 
cererea şi a făcut aplicarea art.274 Cod Procedură Civilă, cu privire la obligarea părţii aflate în culpă 
procesuală, la plata cheltuielilor de judecată avansate de partea adversă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta Z.M.L, criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

- calitatea mai mult decât îndoielnică a „actului de justiţie” rezultă din aprecierea finală a 
instanţei de fond, „apreciere potrivit cu care dă dovadă de mărinimie”, prin care a respins 
cererea de ordonanţă preşedinţială, demers menit a nu închide părţilor posibilitatea de a 
prezenta litigiul instanţei de drept comun; 

- considerentele de fapt şi de drept ale hotărârii instanţei de fond, îndreptăţesc recurenta, a 
aprecia că, aceasta „a cernut” cu foarte mare atenţie argumentele şi aspectele pe care le-a 
apreciat favorabile pârâtei, argumente ce au permis respingerea cererii reclamantei, refuzând 
să reţină elementele de fapt şi de drept, care ar fi impus admiterea cererii de ordonanţă 
preşedinţială; 

- în ce priveşte plângerile penale formulate de intimata pârâtă, instanţa de fond „a făcut eforturi 
să nu observe” că acestea sunt formulate împotriva fostului administrator al intimatei pârâte, şi 
nu au nici o legătură cu reclamanta. 
Solicită admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei recurate, în sensul admiterii 

acţiunii, cu obligarea intimatei pârâte la plata cheltuielilor de judecată aferente fondului şi recursului. 
Prin întâmpinarea depusă la data de 19.05.2011, intimata pârâtă SC A.M SRL solicită 

respingerea recursului ca netemeinic şi nefondat, cu motivaţia în esenţă că, în mod legal şi temeinic 
instanţa de fond a reţinut faptul că, prin investirea sa cu o cerere de ordonanţă preşedinţială, trebuia să 
facă un sumar al actelor şi titlurilor prezentate de părţi, pentru a vedea care dintre acestea justifică, un 
interes pentru luarea unor măsuri urgente şi provizorii, cu caracter vremelnic. 

Arată intimata pârâta că, atât timp cât, exista un litigiu asupra actelor juridice încheiate între 
părţi, cu privire la posesia şi folosinţa imobilului litigios, instanţa de fond nu se putea pronunţa asupra 
unor măsuri vremelnice, cum ar fi branşarea/rebranşarea apartamentului la sistemul de furnizare a 
energiei electrice. 

De asemenea, precizează intimata pârâtă faptul că, susţinerile recurentei potrivit cu care, 
contractul de vânzare-cumpărare ar fi fost concomitent cu semnarea procesului verbal de recepţie, nu 
sunt reale, întrucât contractul de vânzare cumpărare în forma autentică urma să se încheie, potrivit 
art.4.1 pct.”c” din antecontract, „în termen de 30 de zile de la data încasării de promitenta 
cumpărătoare a tuturor obligaţiilor ei financiare”. 

Se arată că, nici susţinerile recurentei precum că, în perioada de 10 luni cât a locuit în 
apartament i-a fost facturat consumul utilităţilor pe care le-a plătit, sunt netemeinice, ca de altfel şi 
cele referitoare la faptul că, ar fi achitat suma de 25.000 euro în contul preţului apartamentului, având 
în vedere că preţul trebuia achitat către promitenta vânzătoare SC A.C SRL, societate aflată în 
insolvenţă şi faţă de care recurenta a formulat cerere de înscriere a creanţei în tabloul creditorilor. 
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Alăturat întâmpinării, intimata a înţeles a depune la dosarul cauzei adresa înregistrată sub 
nr.020/25.03.2011 adresată SC E.D.D SA , prin care se solicită a se comunica dacă, „potrivit 
legislaţiei în vigoare şi în condiţiile arătate ar putea să procedeze la branşarea unui apartamentul din 
Completul Orion, la energia electrică”, precum şi adresa înregistrată sub nr.4217/01.04.2011 emisă 
de E.D.D , prin care se concluzionează că,  o astfel de branşare trebuie să aibă la bază: 

- aprobarea racordării la reţea a blocurilor de locuinţe, prin emiterea avizului tehnic de racordare 
pentru puterea necesară, sens în care finanţatorul blocului trebuie să depună întreaga 
documentaţie prev.de ar.12 lit.”a” din regulament; 

- după încheierea contractului de racordare, E.D.D soluţionează toate problemele legate de 
racordarea la reţeaua electrică a blocului de locuinţe; 

- după realizarea instalaţiei de racordare, aceeaşi instituţie aprobă racordarea apartamentelor 
prin emiterea avizului tehnic de racordare fiecărui proprietar sau chiriaş al unui apartament. 
Prin Concluzii scrise depuse la dosar la data de 23 mai 2011, intimata pârâtă SC A.M SRL, 

reiterează susţinerile făcute prin întâmpinare, apreciind că, recursul este nefondat, iar hotărârea 
pronunţată de instanţa de fond apare ca fiind legală şi temeinică. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma susţinerilor părţilor şi a 
probatoriului administrat, conform art.1169 Cod civil, văzând şi disp.art.312 Cod pr.civilă, 
Curtea apreciază în sensul respingerii recursului, ca nefondat, pentru următoarele considerente în 
esenţă: 

Recurenta Z.M.L a investit instanţa cu soluţionarea cauzei având ca obiect ordonanţă 
preşedinţială, cu temei de drept indicat art.581 Cod pr.civilă, prin care să se dispună, obligarea 
intimatei SC A.M SRL la rebranşarea apartamentului din Constanţa, la sistemul de energie electrică a 
ansamblului rezidenţial, precum şi la obligarea intimatei de a se abţine de la orice acţiune/inacţiune, ce 
ar determina afectarea dreptului de folosinţă al recurentei asupra imobilului litigios. 

Fiind în faţa unei proceduri speciale, cuprinse în Codul de procedură civilă, este de netăgăduit 
că, ordonanţa preşedinţială, astfel cum este reglementată în conţinutul disp.art.581 – art.582 Cod 
pr.civilă, necesită îndeplinirea, pe lângă condiţiile generale ale oricărei cereri în justiţie, şi 
îndeplinirea unor condiţii speciale de exerciţiu. 

Astfel, instanţa se află în situaţia de a examina condiţiile generale ce derivă din calitatea şi 
capacitatea procesuală a părţii, precum şi interesul acesteia, fără a se cere îndeplinită condiţia 
privitoare la afirmarea unui drept, întrucât pe calea ordonanţei preşedinţiale nu se discută fondul, 
ci se cercetează numai aparenţa dreptului, iar interesul trebuie examinat urmare necesităţii 
evidente, în care se găseşte reclamantul, de a promova o astfel de cerere. 

Aşa fiind, Curtea reţine că, din disp.art.581 al.1 Cod pr.civilă, potrivit cărora „Instanţa va 
putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi 
prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi 
pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul executării”, decurg cele două condiţii de 
admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale: 

- urgenţa; 
- caracterul vremelnic al măsurii. 

Totodată, Curtea reţine că cea de-a treia condiţie, care rezultă din caracterul vremelnic al 
măsurii, este ca instanţa să nu cerceteze fondul dreptului. 

În doctrină, urgenţa a fost definită diferit, deoarece Codul nu defineşte urgenţa, dar art.581 
al.1 Cod pr.civilă, enumeră cazurile grabnice în care se poate apela la ordonanţă preşedinţială, 
pentru: 

- păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere; 
- prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, cu precizarea că paguba este 

iminentă pentru că încă nu s-a produs, dar se va produce cu siguranţă dacă nu se schimbă 
împrejurarea prezentată de reclamant, ca atare, dacă prejudiciul este doar „eventual”, cererea 
nu poate fi admisă; 

- înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări, caz în care, aceasta ar rezulta 
din necesitatea executării imediate a titlurilor executorii. 
Dintr-o altă perspectivă, Curtea reţine că, urgenţa trebuie să persiste pe tot parcursul 

judecăţii, atât în primă instanţă, cât şi în căile de atac, această condiţie de admisibilitate fiind în 
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acelaşi timp prezumată de legiuitor, pentru a se crea posibilitatea părţilor de a uzita de procedura 
specială discutată. 

 În egală măsură, caracterul vremelnic al ordonanţei preşedinţiale rezultă, fie din natura 
măsurii luate, fie din cuprinsul ordonanţei, în care se arată că, ea îşi produce efectele numai un 
anumit timp, tocmai de aceea, s-a decis constant că, o obligaţie de a face nu poate fi dispusă prin 
ordonanţă preşedinţială, decât în cazurile în care, se tinde la încetarea unor acte abuzive, pentru 
că, numai în felul acesta, se păstrează caracterul vremelnic al măsurilor luate. 

Neprejudecarea fondului, ca şi condiţie de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale, face ca, 
instanţa să nu poată analiza fondul raportului juridic dedus judecăţii, de aceea judecătorul 
trebuie să facă doar un examen sumar al cauzei, legiuitorul stabilind că, el va „pipăi fondul” , pentru 
ca judecata să poată aprecia, care dintre părţile litigante, are în favoarea sa aparenţele unei situaţii 
juridice legale şi justifică un interes legitim. 

În contextul dat, având în vedere aspectele teoretice sus-expuse, astfel cum rezultă din textul 
de lege citat, şi trecând peste susţinerile recurentei cu caracter tendenţios, la adresa instanţei de fond, 
Curtea reţine că, recurenta se prevalează pentru luarea măsurii solicitate pe calea ordonanţei 
preşedinţiale, de existenţa convenţiei tripartite, intitulată antecontract de vânzare-cumpărare 
nr.1935 din 26.10.2009, intervenit între părţi, încheiat în ceea ce o priveşte, în calitate de promitent-
cumpărător, cu intimatele SC A.C SRL în calitate de promitent-vânzător, şi SC A.M SRL, în calitate 
de declarant. 

Aşa fiind, apreciază Curtea că, în  mod legal şi temeinic, instanţa de fond analizând acest 
înscris, a constatat că reclamanta nu face dovada, conform art.1169 Cod civil, cu privire la 
aparenţa dreptului pentru a pretinde şi obţine repararea unui prejudiciu, luarea unor măsuri de natură 
să-i ocrotească posesia şi folosinţa imobilului litigios. 

Urmează a se reţine că, convenţia intervenită între părţi – antecontract de vânzare-
cumpărare – priveşte un proiect de construire a unui complex rezidenţial, iar conform clauzelor 
exprese inserate în conţinutul art.1, obiectul antecontractului îl constituie procurarea şi 
transmiterea dreptului de proprietate asupra apartamentului litigios, aflat în stadiu de execuţie a 
construcţiei. 

Între clauzele expres inserate în conţinutul art.3 intitulat „Clauze generale”, se află şi aceea, 
potrivit căreia: – 3.2 „Promitenta Vânzătoare va preda Promitentei Cumpărătoare apartamentul ce 
face obiectul prezentului act, pe bază de proces verbal de recepţie finală a apartamentului până la 
data de 31.12.2009, în condiţiile în care Promitenta Cumpărătoare îşi va respecta obligaţiile de plată 
aferente tranşelor conform prezentului înscris…”. 

În speţă, apreciază Curtea că, recurenta nu a produs dovezi în sensul art.1169 Cod civil, 
privind prezentarea unui proces verbal de predare-primire/recepţie finală, care să justifice 
aparenţa dreptului, posesia şi folosinţa legitimă asupra imobilului şi în temeiul căruia, să poată 
pretinde şi obţine, protecţia în faţa acţiunilor/inacţiunilor contrare exercitării fireşti a unui astfel de 
atribut. 

De altfel, cum sus a fost expus, având în vedere caracterul vremelnic al ordonanţei 
preşedinţiale, s-a decis constant în literatura de specialitate că, obligaţia de a face, nu poate fi 
dispusă prin ordonanţă preşedinţială, decât în cazurile în care se tinde la încetarea unor acte 
abuzive, pentru că, numai în felul acesta, se păstrează caracterul vremelnic al măsurilor luate, în speţă 
nu nefăcându-se dovada unor acte abuzive întreprinse de intimată. 

Dintr-o altă perspectivă, instanţa se află în imposibilitatea de a se pronunţa asupra validităţii 
actelor sau titlurilor invocate de părţi, atunci când, sunt contestate reciproc, sub aspectul conţinutului 
agreat de părţi la momentul perfectării lor deoarece, aceasta ar presupune o depăşire a limitelor 
fixate de legiuitor pentru procedura specială prevăzută de art.581 Cod pr.civilă - neputând 
cerceta fondul dreptului, decât sumar - , cu atât mai mult cu cât, în speţă, recurenta nu se află în 
posesia unui titlu de proprietate cu caracter definitiv. 

Reţine Curtea că, apar ca fiind nereale susţinerile recurentei potrivit cu care, „contractul de 
vânzare-cumpărare ar fi fost concomitent cu semnarea procesului verbal de recepţie (predare-
primire) a apartamentului”, întrucât, contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică urma să se 
încheie, potrivit art.4.1 pct.”c” din antecontract, „în termen de 30 de zile de la data încasării de 
promitenta cumpărătoare a tuturor obligaţiilor ei financiare”. 
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De asemeni, urmează a fi înlăturate şi susţinerile recurentei potrivit cu care, „semnarea 
procesului verbal de recepţie finală nu are nici o legătură cu predarea posesiei sau asigurarea 
folosinţei imobilului”, atât timp cât, prin acelaşi antecontract intervenit între părţi, s-au stabilit în art.4 
intitulat „Obligaţiile părţilor”, atât obligaţiile promitentului-vânzător (art.4.1 lit. „a,b,c,d,e”), cât şi 
obligaţiile promitentului-cumpărător (art.4.2 lit. „a,b,c,d,e,f”), ce fac referire în totalitate la: 
încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică; procurarea şi transmiterea dreptului 
de proprietate asupra imobilului, pe bază de contract de vânzare-cumpărare în formă autentică; 
obligaţiile contractuale de predare şi/sau transmiterea proprietăţii; plata preţului; prezenţa în faţa 
organelor abilitate pentru întocmirea contractului de vânzare-cumpărare autentic; acceptarea ca 
administrarea imobilului să se facă de o societate desemnată etc. 

Totodată, Curtea reţine aşa după cum rezultă din adresa înregistrată sub nr.421/01.04.2011 
emisă E.D.D, că, potrivit art.1 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţele 
electrice de interes public, aprobat prin HG nr.90/2008, racordarea tuturor categoriilor de utilizatori, 
se realizează în condiţiile acestuia, potrivit Cap.II art.6, art.7, art.8, în sensul că, procedura stipulată 
presupune: 

- aprobarea racordării la reţea a blocurilor de locuinţe, prin emiterea avizului tehnic de 
racordare pentru puterea necesară, sens în care finanţatorul blocului trebuie să depună 
întreaga documentaţie prev.de ar.12 lit.”a” din regulament; 

- după încheierea contractului de racordare, E.D.D soluţionează toate problemele legate de 
racordarea la reţeaua electrică a blocului de locuinţe; 

- după realizarea instalaţiei de racordare, aceeaşi instituţie aprobă racordarea apartamentelor 
prin emiterea avizului tehnic de racordare fiecărui proprietar sau chiriaş al unui apartament,  

astfel că, susţinerile făcute de recurentă sunt nefondate, în referire la posibilitatea obligării intimatei la 
rebranşarea apartamentului litigios, urmând a fi respinse. 
 Şi nu în ultim rând, reţine Curtea că, cererea dedusă judecăţii este nefondată şi sub aspectul 
împrejurării că, pentru a se putea dispune rebranşarea la o reţea electrică de interes public, ar fi 
trebuit a fi existat o branşare legală iniţială, ceea ce nu este cazul a se examina, pentru că, nu există 
un aviz tehnic de racordare, obţinut urmare depunerii documentaţiei de către finanţatorul complexului 
rezidenţial; nu există perfectat un contract de racordare cu E.D.D la reţeaua electrică a blocului de 
locuinţe şi nici nu există, avize tehnice de racordare pentru fiecare proprietar sau chiriaş al unui 
apartament. 
 Împrejurarea că, se permite recurentei „a poseda şi folosi imobilul neîntrerupt”, fără vreo 
opoziţie a oricăreia dintre părţile contractante, precum şi împrejurarea că, aceasta „ar fi suportat 
contravaloarea utilităţilor facturate” iniţial către SC A.C SRL şi, ulterior către intimata SC A.M SRL, 
nu sunt de natură a modifica reţinerile instanţei, atât timp cât, Complexul O se află în organizare de 
şantier, unde se execută diverse lucrări, fiind la latitudinea intimatei, de a aprecia dacă, o eventuală 
furnizare de energie electrică către apartamentul în cauză, poate, sau nu, a fi asigurată din punct de 
vedere tehnic. 
 Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca 
nefondat. 
 Totodată, văzând dispoziţiile art.274 Cod pr.civilă, Curtea dispune obligarea recurentei 
Z.M.L la plata sumei de 1.000 lei către intimata SC A.M  SRL, cu titlu de cheltuieli de judecată, 
aferente soluţionării cauzei. 

 

15. Litigiu cu profesioniştii. Sechestru asigurător asupra bunurilor mobile ale debitoarei. 
Condiţii admisibilitate. 

 
        Art.907, art.908 – Cod comercial 

        Art.299, art.591, art.595, art.596 – Cod pr.civilă 
 

Decizia civilă nr.1238/15.09.2011 
                                                                              Dosar nr.6055/118/2011 
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Prin cererea înregistrată sub numărul 6055/118/12.04.2011 creditorul SC T.T. SRL a solicitat – 
în contradictoriu cu debitorul SC E.P. LLC OREGON SUA SUC.ROMANIA – să se dispună, până la 
soluţionarea dosarului nr.6054/118/2011 înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa, instituirea unui 
sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, inclusiv asupra a 34 
de vagoane de transport GPL casate şi uzate, în vederea garantării unei creanţe în valoare de 302.379 
USD, izvorâte din contractul de vânzare - cumpărare nr.1/09.01.2011 încheiat de părţi. 

Motivând cererea, creditorul învederează în esenţă că, a efectuat în favoarea debitorului său, 
plăţi pentru achiziţionarea unor deşeuri metalice feroase, provenite din dezasamblarea a 124 de 
vagoane pentru transport GPL casate şi uzate, părţile încheind în acest scop contractul de vânzare - 
cumpărare nr.1/09.01.2011, în virtutea căruia, au fost emise mai multe facturi fiscale. 

Se arată că, urmare a situaţiei litigioase apărute, creditorul a formulat o cerere de obligare a 
debitorului la plata sumelor datorate, care, a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub 
nr.6054/118/2011 şi, întrucât, sunt îndeplinite condiţiile legale pentru admiterea cererii, se impune 
sechestrarea tuturor bunurilor mobile şi imobile, conform art. 591-art.592 Cod procedură civilă. 

Prin Încheierea nr.663/COM/11.05.2011, Tribunalul Constanţa, admite, în parte, cererea 
creditorului SC T.T. SRL, dispunând – până la soluţionarea în mod irevocabil a cauzei înregistrate pe 
rolul Tribunalului Constanţa sub nr.6054/118/2011 – instituirea sechestrului asigurător asupra a 34 
de vagoane de transport GPL casate şi uzate. 

Prin aceeaşi hotărâre, s-a respins cererea de instituire a sechestrului asupra tuturor 
celorlalte bunuri – mobile şi imobile – ale debitorului şi s-a dispus fixarea unei cauţiuni în sarcina 
creditorului SC T.T. SRL, reprezentând echivalentul în monedă naţională, al sumei de 30.237 dolari 
SUA, care va fi achitată în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei dispoziţii, sub 
sancţiunea desfiinţării de drept a sechestrului. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă, următoarele: 
Creditorul tinde a valorifica în speţa de faţă, dispoziţiile art.907 Cod comercial – „partea 

interesata in o cauza comerciala va putea, o data cu intentarea acţiunii, sa ceara se pune sechestru 
asigurator asupra averii mobile a debitorului sau, conform art. 614 si următoarele din procedura 
civila, după deosebirile mai jos enunţate” şi art.908 Cod Comercial – „sechestrul sau poprirea nu se 
va putea înfiinţa decât  numai cu dare de cauţiune, afara de cazul când cererea de sechestru sau de 
poprire se va face in virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial la ordin sau la purtător, 
protestat de neplata; judecătoria se va pronunţa asupra sechestrului in camera de consiliu fără 
prealabila chemare a parţilor; sechestrul asigurator nu poate fi ridicat decât daca debitorul va 
consemna suma, capital, interese si cheltuieli, pentru care s-a înfiinţat acel sechestru”, precum şi 
art.591 alin.1 Cod procedură civilă – „creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este 
constatată prin act scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra 
bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat acţiune; el poate fi obligat la 
plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de către instanţă”. 

Se reţine că, legea a instituit sechestrul asigurător ca o măsură de prevedere, la dispoziţia 
titularului unei creanţe, având drept unic scop indisponibilizarea bunurilor urmăribile aflate în 
proprietatea debitorului; ulterior obţinerii unui titlu executoriu, bunurile astfel indisponibilizate 
urmează fie a fi valorificate, fie a fi atribuite creditorilor, în contul creanţei litigioase. 
 Printre condiţiile impuse de lege pentru instituirea sechestrului, se numără aşadar, şi aceea ca, 
debitorul să fie titularul dreptului de proprietate asupra bunurilor ce fac obiect al sechestrului, reţine 
instanţa de fond. 
 În cauza de faţă, se arată de către instanţa de fond că, partea – creditorul, nu a individualizat în 
nici un fel, bunurile mobile sau imobile, pe care doreşte să le indisponibilizeze - cu excepţia 
vagoanelor achiziţionate, astfel încât, autoritatea judiciară, nu poate cenzura exigenţele legale 
referitoare la, apartenenţa lor, valoarea acestora, ori regimul lor juridic. 

Aşa fiind, arată instanţa de fond că, prin încuviinţarea măsurii asigurătorii asupra întregului 
patrimoniu al debitorului, fără a se cunoaşte componenţa acestuia, s-ar consfinţi - practic - un abuz de 
drept, întrucât, indisponibilizarea nu s-ar mai raporta la valoarea bunurilor şi la cea a creanţei în 
litigiu, ci la integralitatea averii debitorului comerciant, antrenând – în alte condiţii decât cele 
reglementate de legea specială – intrarea comerciantului în stare de insolvenţă. 
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În măsura în care, creditorul a făcut dovada existenţei litigiului de fond, a unei creanţe 
exigibile, constatate printr-un înscris şi a dreptului de proprietate al debitorului asupra celor 34 de 
vagoane care, au format obiect al contractului de vânzare – cumpărare, fiind aşadar întrunite 
exigenţele textelor citate, se va dispune admiterea în parte a cererii, măsura cu caracter conservatoriu, 
nefiind menită a leza, drepturile legitime ale debitorului. 

Având însă în vedere valoarea bunurilor supuse sechestrului, precum şi împrejurarea că, 
acestea sunt exploatate comercial pentru obţinerea de profit, s-a dispus obligarea creditorului la plata 
unei cauţiuni în valoare de 10 % din cuantumul creanţei deduse judecăţii Tribunalului Constanţa, 
pentru a asigura posibilitatea efectivă a despăgubirii debitorului, prejudiciat în ipoteza respingerii 
acţiunii de fond; măsura asiguratorie a fost instituită prin raportare la dispoziţiile art. 595 Cod 
Procedură Civilă, până la soluţionarea în mod irevocabil a cauzei înregistrate pe rolul Tribunalului 
Constanţa sub nr. 6054/118/2011. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta E.P. LLC OREGON SUA 
SUC.ROMÂNIA, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept 
prevăzut de dispoziţiile art.299 şi urm. Cod pr.civilă şi cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

- instanţa de fond, astfel cum se observă din conţinutul încheierii recurate, nu a analizat dacă, în 
cauză, sunt îndeplinite prevederile exprese ale art.591 alin.3 Cod pr.civilă; 

- în cauza de faţă, nu există nici o dovadă şi nici nu s-a pus problema ca recurenta să se sustragă 
de la urmărirea creditoarei, mai mult decât atât, valabilitatea contractului este expirată, 
recurenta îndeplinindu-şi în mod corect obligaţiile contractuale. 
Solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, modificarea încheierii recurate, în 

sensul respingerii acţiunii formulate de SC T.T. SRL, ca neîntemeiată. 
Prin întâmpinare, SC T.T. SRL invocă excepţia tardivităţii formulării recursului, apreciind 

că, devin incidente dispoziţiile art.103 alin.1 Cod pr.civilă, iar pe fond, respingerea recursului ca 
nefondat, cu consecinţa menţinerii încheierii recurate, ca legală şi temeinică. 
 Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, 
ca nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

La data de 09.01.2011, părţile au perfectat contractul de vânzare nr.1/09.01.2011/Sinaia, 
prin care, recurenta s-a obligat a vinde 124 vagoane de transport GPL, casate şi uzate, către intimata 
reclamantă, acesta fiind obiectul contractului, ce avea stipulată ca durată de valabilitate perioada 
cuprinsă între data de 09.01.2011 până la data de 09.02.2011 cu posibilitatea prelungirii acestora, cu 
acordul părţilor, prin acte adiţionale. 

Ulterior părţile au încheiat Actul adiţional nr.1/08.02.1011, la contractul de vânzare-
cumpărare sus-menţionat, în care, la art.1 s-a prevăzut că, „de comun acord” părţile stabilesc „ca 
începând cu data de 14.02.2011 preţul pentru vagoane nedezmembrate, livrate în Portul Constanţa, în 
locaţia indicată de către cumpărător, este de 365 USD/tonă + TVA”, menţionându-se expres că, 
„acest preţ este valabil până la data de 25.02.2011”, pentru ca în art.2 să se fi stipulat că, 
„valabilitatea contractului se prelungeşte până la data de 28.02.2011”, iar în art.3 s-a arătat că 
„celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate şi se vor aplica întocmai”. 

Deoarece, în derularea contractului intervenit între părţi, au apărut aspecte de natură litigioasă, 
ce nu au putut fi soluţionate de acestea, pe cale amiabilă, instanţa a fost investită cu soluţionarea unei 
cereri având ca obiect înfiinţarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale 
recurentei pârâte E.P. OREGON SUA SUC.ROMÂNIA, cu temei de drept indicat art.591 şi urm. 
Cod pr.civilă. 

Sechestrul asigurător reprezintă acea măsură asigurătorie la care apelează creditorul unei 
sume de bani, şi care constă în indisponibilizarea bunurilor mobile sau imobile urmăribile ale 
debitorului, până la rămânerea definitivă (irevocabilă) a hotărârii date în procesul principal, în scopul 
valorificării bunurilor în momentul în care, creditorul va obţine un titlu executoriu. 

Cu alte cuvinte, reţine Curtea că, specific sechestrului asigurător este faptul că, obiectul 
acţiunii principale îl constituie plata unei sume de bani, sediul materiei aflându-se în conţinutul 
dispoziţiilor art.591 – art.596 Cod pr.civilă, aceasta în condiţiile în care, textul celui dintâi articol 
prevede mai multe situaţii, prevăzute în art.591 alin.1, alin.2 şi alin.3, după cum urmează: 

a) creanţa creditorului este exigibilă şi este constatată printr-un înscris – situaţie în care: 
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- creditorul nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este    
             constatată prin act scris şi este exigibilă; 

- creditorul poate fi obligat la plata unei cauţiuni, al cărui  
             cuantum este lăsat la latitudinea instanţei şi care, va fi stabilit în  
             condiţiile art.7231 alin.2 Cod pr.civilă; 

-  necesar a se face dovada declanşării unui proces, prin care se  
             tinde la realizarea creanţei sale. 

 b) creanţa creditorului este exigibilă dar nu este constatată prin act scris; 
 c) creanţa nu este exigibilă. 
 În aceste condiţii, apreciază Curtea că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a reţinut 
împrejurarea că, SC T.T. SRL, în calitate de creditor, tinde a valorifica, în speţă, dispoziţiile art.907 
Cod comercial, potrivit cărora „partea interesata in o cauza comerciala va putea, o data cu 
intentarea acţiunii, sa ceara a se pune sechestru asigurator asupra averii mobile a debitorului sau, 
conform art.614 si următoarele din procedura civila, după deosebirile mai jos enunţate”, precum şi 
ale art.908 Cod comercial, conform cu care: „ sechestrul sau poprirea nu se va putea înfiinţa decât  
numai cu dare de cauţiune, afara de cazul când cererea de sechestru sau de poprire se va face in 
virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial la ordin sau la purtător, protestat de neplata; 
judecătoria se va pronunţa asupra sechestrului in camera de consiliu fără prealabila chemare a 
parţilor; sechestrul asigurator nu poate fi ridicat decât daca debitorul va consemna suma, capital, 
interese si cheltuieli, pentru care s-a înfiinţat acel sechestru”. 

Coroborând textele de lege sus-indicate, cu dispoziţiile art.591 alin.1 Cod pr.civilă, potrivit 
cărora „creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată prin act scris şi 
este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi 
imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat acţiune; el poate fi obligat la plata unei 
cauţiuni în cuantumul fixat de către instanţă”, Curtea reţine că legea a instituit sechestrul asigurător 
ca o măsură de prevenire, aflată la dispoziţia titularului unei creanţe, având drept scop unic 
indisponibilizarea bunurilor urmăribile aflate în proprietatea debitorului, cu condiţia ca acesta 
să fie titularul dreptului de proprietate al bunurilor, ce fac obiectul sechestrului. 

În contextul dat, susţinerile recurentei privitoare la aplicarea în speţă a dispoziţiilor art.591 
alin.3 Cod pr.civilă,  potrivit cărora „Instanţa poate încuviinţa sechestrul asigurător chiar dacă 
creanţa nu este exigibilă, în cazurile în care debitorul a micşora prin fapta sa asigurările date 
creditorului sau nu a dat asigurările promise ori atunci când, este pericol ca debitorul să se sustragă 
de la urmărire sau să-şi ascundă ori să-şi risipească averea. În aceste cazuri, creditorul trebuie să 
dovedească îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de alin.1 şi să depună o cauţiune a cărui 
cuantum va fi fixat de către instanţă”, cu motivaţia în esenţă că nu au fost produse dovezi privind 
sustragerea de la urmărire a creditoarei, nu pot fi primite de Curte, deoarece: 

- instanţa poate încuviinţa sechestru asigurător, chiar dacă creanţa nu este exigibilă; 
- creditorul trebuie să dovedească îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute la alin.1 al art.591 

Cod pr.civilă, şi să depună o cauţiune al cărui cuantum va fi fixat de instanţă, conform 
art.7231 alin.2 Cod pr.civilă. 
Prin urmare, apreciază Curtea că, atunci când creanţa creditorului nu este scadentă, se poate 

cere înfiinţarea sechestrului asigurător, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 
1) creanţa este constatată prin act scris; 
2) creditorul face dovada intentării acţiunii având ca obiect valorificarea creanţei; 
3) debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau nu a dat asigurările 

promise, ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să-şi ascundă ori 
să-şi risipească averea; 

4) creditorul depune o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă. 
În speţă, reţine Curtea că, sunt îndeplinite toate cerinţele cuprinse în art.591 alin.1 cu 

referire la alin.3 Cod pr.civilă, pentru a se dispune înfiinţarea sechestrului asigurător în maniera 
dispusă de instanţa de fond, atât timp cât: 

- bunurile asupra cărora s-a dispus instituirea sechestrului până la soluţionarea în mod 
irevocabil, a cauzei înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr.6054/118/2011, sunt 
proprietatea debitorului; 
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- creanţa este constatată prin act scris; 
- creditorul face dovada intentării acţiunii având ca obiect valorificarea creanţei; 
- debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările date creditorului, prin contractul intervenit 

între părţi, existând pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să-şi ascundă 
ori să-şi risipească averea; 

- creditorul depune o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă. 
Dintr-o altă perspectivă, reţine Curtea că, legal şi temeinic, instanţa de fond a apreciat asupra 

măsurii instituirii sechestrului asigurător, sub aspectul identificării bunurilor mobile, atât timp cât, SC 
T.T. SRL, în calitatea sa de creditor, nu a individualizat în nici un fel bunurile mobile sau imobile pe 
care doreşte a le indisponibiliza, şi astfel, cererea a fost admisă parţial, prin încuviinţarea măsurii 
asigurătorii asupra numai a unei părţi asupra patrimoniului debitoarei, necunoscându-se componenţa 
acestuia. 

Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca 
nefondat. 
 

16. Litigiu cu profesioniştii. Plângere împotriva rezoluţiei directorului ORC de pe lângă 
tribunal privind înscriere menţiuni privitoare la modificarea prevederilor actului constitutiv. 

                               
                  Art.192, art.193 – Legea nr.31/1990 

                                             Art.6 – OUG nr.116/2009 
 

 
             Decizia civilă nr.1525/17.11.2011 

                                                                   Dosar nr. 8607/118/2011 
 
 Prin plângerea depusă la ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa şi comunicată prin adresa 
nr.R15527 din 01.06.2011, petenţii P.S. şi P.G., asociaţi şi administratori ai S.C. F.L.B.S. S.R.L, au 
solicitat admiterea plângerii împotriva Rezoluţiei nr.9895/17.05.2011 a directorului O.R.C. de pe 
lângă Tribunalul Constanţa şi înscrierea menţiunilor privitoare la modificarea prevederilor actului 
constitutiv. 
 Motivând plângerea, petenţii învederează în esenţă că situaţia în speţă este reglementată de 
art.193 alin.3 din Legea nr.31/1990, menţiuni identice ca obiect şi mod de derulare au fost admise de 
către judecători delegaţi la Oficiile Registrului Comerţului din alte judeţe. 
 În drept a invocat dispoziţiiler art.193 alin.3 din Legea nr.31/1990 şi prevederile art.6 alin.3 
din O.U.G. nr.116/2009. 
 Prin Sentinţa civilă nr.925 din 13.07.2011, Tribunalul Constanţa a respins, ca nefondată, 
plângerea formulată de petenţi, reţinând în esenţă că, prin cererea înregistrată la ORC de pe lângă 
Tribunalul Constanţa sub nr.23528/28.04.2011, S.C. F.L.B.S. S.R.L. prin administrator P.S., a solicitat 
înregistrarea menţiunilor referitoare la schimbarea sediului în alt judeţ, asociaţi, transmitere părţi 
sociale, participarea la profit şi pierderi, administratori, sediu secundar, act constitutiv actualizat şi 
radiere conform Actului adiţional nr. 95/15.04.2011. 
 Prin Rezoluţia nr.9895/17.05.2011, directorul O.R.C CONSTANŢA a respins, ca nefondată 
cererea petentului, cu motivarea că, aceasta a încălcat disp. art.192 alin.1 din Legea nr.31/1990, care 
impune votul unanim al asociaţilor în privinţa hotărârilor ce vizează modificarea actului constitutiv. 
 În actul adiţional la actul constitutiv al societăţii, semnat de asociaţii P.S. şi P.G., semnături 
atestate prin Încheierea nr.95/15.04.2011 de Cabinet de avocat D.I.M., se menţionează că acest act a 
intervenit în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor nr.1/14.04.2011 şi Hotărârii Adunării 
Generale Reconvocate a Asociaţilor nr.2/15.04.2011. 
 În aceste condiţii, reţine instanţa de fond că, din Hotărârea nr.1 din 14.04.2011 a Adunării 
Generale a Asociaţilor, rezultă a se fi dispus reconvocarea asociaţilor pentru data de 15.04.2011, faţă 
de lipsa nemotivată a asociatului M.S., iar din Hotărârea Adunării Generale Reconvocate a Asociaţilor 
nr.2/15.04.2011 rezultă că asociaţii P.S. şi P.G. au hotărât următoarele: 
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- cesiunea a 10 părţi sociale deţinute de asociatul cedent P.G. către asociatul cesionar P.S:, care 
va avea astfel 750 părţi sociale, iar celălalt asociat M.S. 250 de părţi sociale; 

- revocarea din funcţia de administratori ai societăţii a lui P.S:, P.G. şi M.S:; 
- numirea unui consiliu de administraţie pe o perioadă de 4 ani, având următoarea componenţă: 

R.V. – preşedinte, P.M. – membru, P.E. – membru, C.L. – membru; 
- se desfiinţează punctul de lucru situat la adresa din Mangalia, şos. C.; 
- se modifică sediul social al societăţii de la adresa din Mangalia, bd. C., la adresa din Bucureşti, 

sector 1, str. A. 
Funcţie  de punctele de pe ordinea de zi sus-precizate, aprobate de asociaţii prezenţi P.S. şi 

P.G., reţine instanţa de fond a rezulta că, toate reprezintă modificări ale actului constitutiv, astfel că, 
potrivit art.192 alin.2 din Legea nr.31/1990 modificată, „pentru hotărârile având ca obiect 
modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când legea sau 
actul constitutiv prevede altfel”. 
 În atare condiţii, întrucât adunarea generală a asociaţilor, reprezintă forul în care se formează 
voinţa socială şi structura supremă de decizie, legiuitorul a prevăzut că, pentru chestiunile 
fundamentale pentru viaţa societăţii, hotărârile să fie luate cu votul tuturor asociaţilor, singurele 
excepţii fiind cele prevăzute de actul constitutiv sau chiar de lege, arată instanţa de fond. 
 Examinând actele dosarului se reţine de către instanţă că, asociaţii societăţii sunt P.S., P.G. şi 
M.S., iar petenta nu a dovedit faptul că în actul constitutiv se prevede vreo excepţie de la regula 
unanimităţii, în ce priveşte adoptarea hotărârilor având ca obiect modificarea actului constitutiv, şi în 
consecinţă, pentru astfel de modificări, se vor aplica regulile generale prevăzute de art.192 alin.2 din 
Legea nr.31/1990. 
 Reţine instanţa de fond că, dispoziţiile art.193 alin.3 din Legea nr.31/1990, care prevăd că, în 
situaţia în care, nu se întruneşte majoritatea cerută, se va convoca o nouă adunare, urmând a se lua 
decizii valabile, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capital social reprezentată de asociaţii 
prezenţi, nu sunt aplicabile în speţa de faţă.  

Astfel, din interpretarea textului menţionat reţine instanţa a fi rezultat că, derogarea prevăzută 
de art.193 alin.3, se referă la neîntrunirea „majorităţii cerute” şi, deci, ea vizează numai acele hotărâri 
ale adunării generale, care necesită majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale şi nu, celor 
care necesită unanimitatea.  

Prin urmare, s-a reţinut că, aceste dispoziţii nu se aplică hotărârilor care vizează modificarea 
actului constitutiv, atât timp cât, art.192 alin.2 menţionează „unanimitatea” votului asociaţilor, iar nu 
„majoritatea”. 
 Având în vedere că, menţiunile a căror înregistrare în registrul comerţului se solicită, 
reprezintă o modificare a actului constitutiv şi că, pentru această modificare nu s-a făcut dovada 
existenţei votului tuturor asociaţilor, instanţa de fond a constatat că, în mod legal a fost respinsă 
cererea de înregistrare a acestor menţiuni, conform Actului adiţional la actul constitutiv al societăţii, 
întocmit în baza Hotărârii nr.2/15.04.2011, astfel încât, s-a respins plângerea formulată, în temeiul 
art.6 din O.U.G. nr.116/2009, ca nefondată. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs SC F.L.B.S. SRL, criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiurilor de drept prev.de art.301 şi art.3041 Cod 
pr.civilă şi cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

- instanţa de fond şi ORC au interpretat restrictiv dispoziţiile art.192 alin.2 din Legea 
nr.31/1990, în condiţiile în care, asociatul a avut cunoştinţă de adunarea societăţii şi nu a dorit 
să se prezinte pentru a vota, chiar şi în contradictoriu (la dosar existând confirmările de primire 
a convocatorului); 

- nu s-au avut în vedere dispoziţiile art.193 alin.3 din lege, care prevăd că, „dacă adunarea 
generală nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorităţii cerute, convocată 
din nou, poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din 
capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi”; 

- asociatul M.S., pe fondul atitudinii sale şicanatoare şi sfidătoare, refuzând orice dialog cu 
asociaţii, pune în pericol existenţa societăţii şi buna desfăşurare a activităţii acesteia; 

- activitatea societăţii este blocată şi de existenţa sediului social al societăţii la adresa de 
domiciliu a asociatului M.S., care nu permite accesul în incintă şi refuză orice colaborare. 
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Solicită admiterea recursului şi dispunerea înscrierilor menţiunilor în registrul comerţului. 
Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 

probatoriului administrat, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea admite recursul, 
pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Petenţii P.S. şi P.G., asociaţi şi administratori ai S.C. F.L.B.S. S.R.L, au investit instanţa de 
fond, cu acţiune prin care au solicitat admiterea plângerii împotriva Rezoluţiei nr.9895/17.05.2011 
a directorului O.R.C. de pe lângă Tribunalul Constanţa şi înscrierea menţiunilor privitoare la 
modificarea prevederilor actului constitutiv. 

Examinând plângerea dedusă judecăţii, Tribunalul Constanţa – Secţia comercială, prin 
Sentinţa civilă nr.925/13.07.2011 dispune respingerea acesteia, reţinând în esenţă că, în speţă, nu 
au fost respectate regulile generale prevăzute de art.192 alin.2, cu referire la art.193 alin.3 din 
Legea nr.31/1990. 

În aceste condiţii, reţine Curtea că se află în situaţia de a examina conţinutul dispoziţiilor 
cuprinse în art.192 alin.1 din Legea nr.31/1990, potrivit cu care: „Adunarea generală decide prin 
vot reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale, în afară de cazul când în 
actul constitutiv se prevede altfel”, precum şi a celor cuprinse în alin.2, al textului de lege arătat, în 
care s-a prevăzut că: „Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar 
votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel”. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor art.196 din legea societăţilor comerciale, „hotărârile asociaţilor 
se iau în cadrul adunării generale”, din această dispoziţie legală, rezultând premisa potrivit căreia, 
asociaţii trebuie să participe la întrunirile adunării generale, aceasta în condiţiile în care, chiar şi 
Comisia Europeană a adoptat Proiectul de Directivă europeană, în care, la art.7, referitor la 
exercitarea dreptului de vot, stabileşte libertatea accesului oricărui asociat la adunările generale, 
indiferent dacă este persoană fizică sau juridică, fără formalităţi suplimentare, în afara celei a 
identificării asociatului respectiv. 

În acelaşi timp, reţine Curtea că, potrivit prevederilor art.192 alin.1 din LSC, hotărârile 
adunării generale se iau prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor 
sociale, şi într-adevăr, aşa cum legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de fond, legiuitorul a consacrat 
principiul majorităţii, specific societăţilor de capital ,ţinându-se cont, deci, de caracterul „intuitu 
personae” ale acestei forme asociative. 

Cu alte cuvinte, „principiul majorităţii” reprezintă regula, condiţie „sine qua non” a 
funcţionării oricărui tip de organizare, dându-se preeminenţă deţinătorilor majorităţii capitalului 
social, exprimată în cadrul adunărilor generale, în faţa voinţei celorlalţi acţionari, aceasta în condiţiile 
în care, normele care consacră acest principiu al majorităţii sunt dispozitive, aşadar, asociaţii au 
libertatea de a institui prin intermediul actului constitutiv, alte reguli derogatorii de la dreptul 
comun. 

În speţă, reţine Curtea că, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr.1 din 
14.04.2011, se atestă că s-a dispus reconvocarea asociaţilor pentru data de 15.04.2011, faţă de 
lipsa nemotivată a asociatului M.S., pentru ca, din Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor 
nr.2/15.04.2011 să rezulte că, urmare ţinerii acesteia, cei doi asociaţi P.S. şi P.G., să fie hotărât: 

- cesiunea a 10 părţi sociale deţinute de asociatul cedent P.G. către asociatul cesionar P.S., care 
va avea astfel, 750 părţi sociale, iar celălalt asociat M.S. 250 de părţi sociale; 

- revocarea din funcţia de administratori ai societăţii a lui P.S., P.G. şi M.S.; 
- numirea unui consiliu de administraţie pe o perioadă de 4 ani, având următoarea 

componenţă: R.V. – preşedinte, P.M. – membru, P.E. – membru, C.L. – membru; 
- se desfiinţează punctul de lucru situat la adresa din Mangalia, şos. C.; 
- se modifică sediul social al societăţii de la adresa din Mangalia, bd. C.,  la adresa din 

Bucureşti, sector 1, str. A., 
şi astfel, cum legal a reţinut şi instanţa de fond, toate punctele de pe ordinea de zi, aprobate de cei 
doi asociaţi, reprezintă modificări ale actului constitutiv, însă instanţa nu a avut în vedere situaţiile 
derogatorii prevăzute de textul de lege examinat. 
 În contextul dat, şi având în vedere că, legiuitorul societar a reglementat prin intermediul 
dispoziţiilor art.193 din LSC „dreptul constituţional” al asociaţilor de a vota în cadrul adunării 
generale a asociaţilor, limitările aduse acestuia şi condiţiile de cvorum ce trebuie îndeplinite pentru 
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adoptarea valabilă a unei hotărâri, Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic s-a procedat la 
reconvocarea Adunării Generale, atât timp cât, la prima convocare a acesteia, nu s-a putut lua o 
decizie, din cauza neîndeplinirii majorităţii cerute. 
 În acest sens, sunt şi dispoziţiile art.193 alin.3 din LSC, potrivit cărora „Dacă adunarea legal 
constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea 
convocată din nou, poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din 
capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi”, în speţă, aporturile subscrise ale asociaţilor fiind 
de 75% capital social pentru cei doi asociaţi şi 25% din capitalul social pentru asociatul M.S., şi astfel, 
adunarea generală poate adopta hotărârea cu o majoritate simplă, textul de lege coroborându-
se pe deplin, cu dispoziţiile art.192 alin.1 şi alin.2 din LCS, care, au în vedere şi derogările de la 
aplicarea principiului majorităţii. 
 Aşa fiind, Curtea reţine că, chiar dacă, art.192 alin.2 din LSC, a consacrat principiul 
unanimităţii – necesitatea votului tuturor asociaţilor – menirea normei, fiind de a proteja „pe cei slabi 
în faţa celor puternici”, având în vedere norma juridică a actului constitutiv, analizat ca „document de 
naştere a societăţii comerciale”, ca lege internă a acesteia, ce conţine principalele reguli de organizare 
şi funcţionare a entităţii juridice constituite, de la formarea sa şi până la dizolvare, este de netăgăduit 
că, în discuţie, este cauza comună manifestată de participanţi la încheierea lui şi anume, aceea de a 
conlucra împreună, desfăşurând activităţi comerciale, în vederea obţinerii de către societate a unui 
profit. 
 În consecinţă, se poate afirma că, societatea în sine, nu reprezintă altceva decât o uniune de 
interese, deşi în realitate, fiecare asociat urmăreşte un interes patrimonial propriu, de aceea, asociaţii 
trebuie să fie animaţi de „afectatio societatis” , atât în sensul de „animus personae”, ce dezvăluie 
intenţia fiecărui asociat de a conlucra cu ceilalţi asociaţi, în vederea realizării de profit, dar şi în sensul 
„animus societatis”, care exprimă voinţa societară, ce trebuie manifestată colectiv de către toţi 
asociaţii, pe toată perioada existenţei societăţii comerciale, îndeosebi în luarea deciziilor, ce privesc în 
mod direct, organizarea funcţionării acesteia. 
 Deci, reţine Curtea că, în cadrul societăţilor cu răspundere limitată, elementul „afectatio 
societatis”, constituie obligaţie a fiecărui asociat, iar dispariţia acestui element intenţional, datorită 
neparticipării asociaţilor la viaţa societăţii comerciale, cum este situaţia din speţă, sau ca urmare a 
unor conflicte de interese între asociaţi, poate paraliza funcţionarea societăţii, aşa după cum susţin 
asociaţii recurentei, putând conduce chiar la dizolvarea ei. 
 O situaţie derogatorie în raport cu dispoziţia conţinută în art.192 alin.2 din LCS privind 
regula unanimităţii, este cea prevăzută de art.202 alin.2 din LCS, potrivit căreia, transmiterea 
părţilor sociale către terţi, „este permisă dacă a fost aprobată de asociaţii  reprezentând cel puţin 
trei pătrimi din capitalul social”, astfel că, transmiterea părţilor sociale, prin cesiune, cum este 
situaţia în speţă, către asociaţi din afara societăţii, chiar dacă reprezintă „de facto” o modificare a 
actului constitutiv, se poate face, către terţul cesionar neasociat, în situaţia în care, asociaţii au 
deliberat cu o majoritate calificată de trei pătrimi. 

Cu alte cuvinte, reţine Curtea că, atât timp cât ordinea de zi a fost păstrată pentru ambele 
adunări generale a asociaţilor, cuprinzând aceleaşi probleme, că cea de-a doua convocare a avut nu 
numai un rol preventiv, dar şi operativ, precum şi împrejurarea că, legea face distincţie între 
cesiunea părţilor sociale între persoane din afara societăţii şi astfel, potrivit textului de lege sus-
menţionat, hotărârea trebuie să fie luată cu votul asociaţilor care reprezintă cel puţin ¾ din 
capitalul social, fără însă ca, la calculul majorităţii să fie avută în vedere şi partea din capital deţinută 
de asociatul, care doreşte să-şi cedeze părţile sociale, conform art.79 alin.1 din LCS, se constată că, 
în mod greşit a fost respinsă cererea de înregistrare menţiuni şi, ulterior, plângerea formulată, în 
temeiul art.6 din OUG nr.116/2009, ca nefondată. 

În sprijinul sus-menţionatelor reţineri, stă şi împrejurarea că, prin Actul constitutiv nu s-a 
interzis cesionarea părţilor sociale,  ci, astfel cum rezultă din art.8 pct.8.3 faptul că „Cesiunea 
parţială sau totală a părţilor sociale către terţi, se face cu acordul asociaţilor şi cu respectarea 
dreptului de preemţiune, precum şi a condiţiilor de fond şi de formă, prevăzute de lege”.  

Pentru toate considerentele sus-expuse, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea 
admite recursul, cu consecinţa modificării în tot a sentinţei recurate, în sensul că, admite 
plângerea, admite înregistrarea menţiunii. 
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17. Procedura insolvenţei. Antrenare răspundere materială a organelor de conducere ale 
societăţii debitoare, în temeiul art.138 lit.”c,d” din Legea nr.85/2006. Examinare condiţii 
admisibilitate. 

 
         Art.12, art.27, art.138 lit.c,d – Legea nr.85/2006 
                                            Art.73 – Legea nr.31/1990 
                                   Art.1 – Legea nr.82/1991 
                                          Art.1169 – Cod civil 

 
               Decizia civilă nr.693/18.05.2011 
                          Dosar nr.11694/118/2007 

 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrata la Tribunalul Constanţa sub 

nr.11694/118/2007 la data de 23.03.2010, reclamanta DGFP Constanţa, în calitate de creditor al 
debitoarei A.U.A.I.D. – D,  a solicitat angajarea răspunderii pârâţilor B.M  – în calitate de preşedinte 
al Consiliului de Administraţie  şi C.I  – în calitate de preşedinte al Asociaţiei şi suportarea de către 
aceştia a pasivului în cuantum de 265.360,6 lei  arătat prin tabelul definitiv al obligaţiilor debitoarei,  
de către pârâtă. 

În motivarea cererii s-a arătat că pârâţii se fac vinovaţi de săvârşirea faptelor prevăzute la art. 
138 lit. c şi d din Legea nr. 85/2006, întrucât nu au întreprins măsuri pentru a limita valoarea debitelor 
către terţi deşi, potrivit dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 85/2006 erau obligaţi să adreseze tribunalului 
o cerere pentru declanşarea procedurii insolvenţei. 

 Astfel cum reiese din declaraţia de creanţă, debitoarea nu şi-a achitat obligaţiile către bugetul 
de stat, ceea ce a condus la majorări şi penalităţi, consecinţa directă a managementului defectuos şi 
lipsei de interes a pârâţilor, şi implicit la intrarea în stare de insolvenţă a asociaţiei.  

A mai arătat reclamanta că, deşi potrivit dispoziţiilor art. 73 al. 1 lit. c şi e din Legea nr. 
31/1990, administratorul respectiv preşedintele societăţii este răspunzător faţă de societate pentru 
existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor întocmire, în cauza de faţă au fost predate 
lichidatorului judiciar doar o parte din documentele contabile, motiv pentru care nu s-a putut stabili cu 
exactitate motivul ajungerii societăţii în stare de insolvenţă. 

 Pe cale de consecinţă, nedepunerea evidenţei contabile poate indica faptul că aceasta nu a fost 
întocmită, urmărindu-se sustragerea de la plata obligaţiilor către bugetul de stat. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 138 al. 1 lit. c şi d din Legea nr. 85/2006. 
Prin Sentinţa civilă nr. 5604/15.10.2010, pronunţată de Tribunalul Constanţa, a fost calificată 

excepţia lipsei calităţii procesual pasive invocată de pârâţii B.M  şi C.I, ca fiind apărare de fond. 
  Prin aceeaşi sentinţă s-a respins acţiunea formulată de creditoarea DGFP Constanţa, ca 
nefondată, dispunându-se reducerea onorariul apărătorului ales al pârâţilor B.M şi C.I , de la suma de 
2.500 lei, la suma de 1.500 lei aferentă fiecărui pârât, fiind obligată reclamanta DGFP Constanţa la 
plata către pârâţii B.M şi C.I, a sumei de 1.500 lei pentru fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare. 
 Pentru  a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că, în motivarea excepţiei lipsei 
calităţii procesual pasive, pârâţii B.M şi C.I, au invocat aspecte cate ţin de fondul cauzei, privind 
modul de participare al acestora la conducerea asociaţiei debitoare, astfel încât instanţa a calificat 
aceste excepţii ca fiind apărări de fond. De altfel cererea pârâţilor de a se dispune respingerea ca 
inadmisibilă a acţiunii faţă de împrejurarea că nu au desfăşurat activităţi de conducere a asociaţiei 
susţine concluzia instanţei conform căreia apărările făcute vizează, în realitate, fondul cauzei.  

Analizând fondul cererii de chemare în judecată, instanţa a constatat  că, prin Sentinţa civilă nr. 
1070/COM/21.04.2008 pronunţată de Tribunalul Constanţa, prin judecătorul sindic, s-a dispus 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei A.U.A.I.D – D, fiind desemnat în calitate de 
administrator judiciar  C. SPRL.  Ulterior, prin Sentinţa civilă nr.3633/03.11.2008, s-a dispus intrarea 
în faliment a debitoarei, fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar acelaşi practician în insolvenţă 
C.SPRL.  

Instanţa a constatat că, susţinerile pârâţilor B.M şi C.I, sunt confirmate întrucât, prin 
modificările aduse potrivit procesului – verbal din data de 16.12.2002, a fost desemnată  o nouă 
echipă de conducere a A.U.A.I.D – D, în cuprinsul consiliului de administraţie, al comisiei de cenzori 
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şi respectiv al comisiei de arbitraj, cei doi pârâţi nefiind nominalizaţi. Totodată, calitatea de preşedinte 
al asociaţiei a fost deţinută de numitul A.I .  

S-a mai arat în cuprinsul raportului asupra cauzelor apariţiei stării de insolvenţă că, urmare 
analizei documentelor financiar – contabile (care, potrivit procesului verbal încheiat la data de 
04.10.2008 au fost predate lichidatorului judiciar de către numitul Cristea Cristian, nefiind astfel în 
posesia pârâţilor) asociaţia şi-a desfăşurat activitatea de la înfiinţare până în luna iulie 2004, când 
aceasta nu a mai funcţionat datorită nesubvenţionării din partea statului. 

A concluzionat lichidatorul judiciar că starea de insolvenţă a fost cauzată de motive obiective 
constând în încetarea subvenţionării din partea statului. 

Instanţa a constatat că, potrivit menţiunilor administratorului judiciar din cuprinsul raportului 
de activitate nr. 2, pârâtul B.M s-a prezentat la sediul administratorului judiciar, învederând faptul că 
situaţiile financiar contabile se află la sediul fostului IAS D., de unde administratorul judiciar a şi 
reuşit preluarea acestora, aspect ce denotă buna credinţă a pârâtului.  

Totodată, instanţa a constat că, potrivit declaraţiei pârâtului B.M , urmarea demisiei din anul 
2002, în luna iulie 2003 s-a reangajat în cadrul A.U.A.I.D – D, în funcţia de şef sector hidro, fără însă 
a se ocupa de partea financiar – contabilă.  

Pe cale de consecinţă, instanţa a reţinut că pârâtul B.M a deţinut calitatea de preşedinte al 
consiliului de administraţie doar până la data de 16.12.2002, iar pârâtul C.I a deţinut calitatea de 
preşedinte al asociaţiei tot până la acel moment. Ulterior acestui moment, pârâţii nu au mai deţinut 
funcţii în baza cărora să poată influenţa modalitatea de desfăşurare a activităţii economice, pârâtul C.I 
încetând orice activitate urmare pensionării, iar pârâtul B.M nu a mai deţinut funcţii de conducere prin 
care să influenţeze activitatea asociaţiei. 

Instanţa a reţinut că, potrivit declaraţiei de creanţă formulată de DGFP Constanţa la momentul 
înregistrării cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei, cât şi din cuprinsul precizărilor făcute de 
aceeaşi creditoare la data de 06.02.2009, debitoarea A.U.A.I.D – D, nu şi-a mai achitat obligaţiile 
către bugetul consolidat al statului din luna iulie 2004.  

În raport de cele arătate mai sus, instanţa a concluzionat că, în condiţiile în care începând cu 
data de 16.12.2002 şi implicit, cu luna iulie 2004, pârâţii B.M şi C.I nu au deţinut calitatea de membru 
al organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere, în sensul dispoziţiilor art. 138 
din Legea nr.85/2006, şi nici nu s-a făcut dovada de către reclamanta DGFP Constanţa a faptului că 
aceştia ar fi avut atribuţii  care să le permită dispunerea continuării activităţii asociaţiei în interes 
personal (în sensul prevederilor art. 138 lit. c), sau că ar fi fost responsabili de ţinerea contabilităţii 
asociaţiei, ar fi ţinut o contabilitate fictivă sau ar fi făcut să dispară documente contabile (în sensul 
dispoziţiilor art.138 lit.d) în sarcina acestora nu se poate reţine săvârşirea faptelor ilicite sancţionate de 
dispoziţiile legale menţionate. 

Pentru aceste considerente, instanţa a apreciat că, nu sunt întrunite condiţiile răspunderii civile 
delictuale a pârâţilor  B.M şi C.I, care să justifice antrenarea răspunderii  personale a acestora, motiv 
pentru care, a  dispus respingerea acţiunii formulate de reclamanta DGFP Constanţa ca nefondată. 
 Împotriva acestei hotărâri a formulat, în termen legal, recurs DGFP CONSTANŢA, criticând-o 
pentru următoarele considerente: 
 În cuprinsul cererii formulate de DGFP Constanţa privind atragerea răspunderii personale, a 
înţeles să demonstreze faptul că, B.M şi C.I , potrivit calităţii pe care o aveau în conducerea societăţii 
debitoare, se fac vinovaţi de ajungerea societăţii în stare de insolvenţă printr-o administrare deficitară. 
 În opinia DGFP Constanţa, starea de insolvenţă se datorează exclusiv foştilor administratori 
care, cu bună ştiinţă, au continuat activitatea societăţii acumulând debite de valori considerabile şi 
prejudiciind în acest fel statul. 
 Deşi în cuprinsul sentinţei atacate se menţionează faptul că, cei doi nu mai au nici o legătură cu 
această societate, deoarece  numitul B.M şi-a dat demisia, iar numitul C.I a ieşit la pensie, susţine 
recurenta că, deschiderea procedurii insolvenţei s-a realizat la solicitarea DGFP, pentru suma de 
167.850 lei, iar potrivit documentelor existente, aceştia doi figurează în calitate de preşedinte al 
Consiliului de Administraţie, respectiv preşedinte al AUAI D – D . Ulterior  momentului la care cei 
doi susţin că, nu au avut legătura cu societatea, în situaţia în care acest lucru este adevărat, nu au  
depus nici un fel de diligenţe pentru a modifica calitatea deţinută faţă de societate.  
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 În continuare, recurenta arată că, potrivit documentelor existente, cei doi sunt răspunzători 
pentru debitul în valoare de 265.360,6 lei deoarece în cazul continuării activităţii, culpa este dată de 
însăşi nerespectarea dispoziţiilor legale imperative privind plata sumelor datorate câtre stat la 
termenele legale. Nu este necesar pentru angajarea răspunderii ca pârâtul să fi acţionat cu intenţie, 
respectiv pentru aducerea societăţii în stare de insolvenţă, ci este suficient ca el să nu fi îndeplinit 
obligaţiile prevăzute de lege în sarcina sa, respectiv neplata sumelor declarate conform dispoziţiilor 
legale. 
 Raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu se prezumă atâta timp cât  există starea de 
încetare de plăţi şi una din faptele enumerate de art. 138 din legea insolvenţei, prezumţia  nefiind  
răsturnată de pârât prin nici un mijloc de probă.  
 În ce priveşte  acordarea de către instanţă, în favoarea reclamanţilor, a cheltuielilor de judecată, 
menţionează că, în speţa dedusă judecăţii, DGFP Constanţa nu a dat dovadă de rea-credinţă şi nici de 
comportament neglijent, care să determine instanţa la obligarea  la plata cheltuielilor de judecată. 
 Instanţa de fond nu a avut în vedere faptul că, nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.274 
alin.1 Cod pr.civilă, deoarece conform acestor prevederi, partea care a pierdut procesual poate fi 
obligată să suporte cheltuielile ocazionate de proces, însă prin aceasta trebuie ca partea care a pierdut 
procesul să se afle în culpă procesuală sau nu, prin atitudinea  sa în cursul derulării procesului, să fi 
determinat aceste cheltuieli. 
 O altă condiţie care trebuie îndeplinită pentru a acorda cheltuieli de  judecată este ca partea 
care le solicită să fi câştigat în mod irevocabil procesul, în situaţia de faţă nu ne încadrăm în această 
categorie. 
 Cheltuielile privind angajarea unui apărător, cele privind administrarea probatoriului, sunt 
cheltuieli obişnuite şi nu se pot imputa părţii adverse, aşa cum s-a  subliniat şi în  practica judiciară. 
 În drept, a invocat dispoziţiile art. 12 alin. 2 din Legea  nr. 85/2006, art. 299 –art.316 Cod 
procedură civilă. 
 Pârâţii legal citaţi au depus, prin reprezentant, întâmpinare prin care au solicitat respingerea 
recursului şi menţinerea hotărârii tribunalului. 
 Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă şi care au 
fost încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9 dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 din Codul 
de procedură civilă Curtea constată că este nefondat pentru următoarele considerente: 

Potrivit dispoziţiilor art. 138 lit. c şi d din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic poate dispune 
ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de 
 membrii organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere, precum şi de orice altă 
persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte: (…)  

  c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, 
persoana juridică la încetarea de plăţi;  

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

Natura juridică a răspunderii administratorilor împrumută de cele mai multe ori caracteristicile 
răspunderii civile delictuale, fiind o răspundere specială. 
 Fiind vorba de o răspundere delictuală, pentru a fi angajată este necesar a fi îndeplinite 
condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale conform art.998 Cod civil: fapta ilicită, prejudiciu, 
legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu. 
 În cauză, recurenta susţine în motivarea recursului că a făcut dovada îndeplinirii elementelor 
constitutive ale răspunderii a foştilor preşedinţi ai asociaţiei debitoare ori, din probele administrate în 
faţa judecătorului sindic rezultă că au fost răsturnate din punct de vedere al probatoriului susţinerile 
pârâtei. 

Raportul întocmit de lichidatorul judiciar cu privire la cauzele ce au dus la apariţia stării de 
insolvenţă reţine faptul că, prin Sentinţa civilă nr. 137/03.06.2002 pronunţată de Judecătoria Constanţa 
s-a dispus înfiinţarea debitoarei, cu statut de asociaţie fără scop lucrativ potrivit OG nr.26/2000 şi nu 
de societate comercială cum eronat susţine recurenta, având ca obiect de activitate administrarea 
sistemului de irigaţii aferent terenurilor agricole din zona societăţii S.C. D– D.S.A.  
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Ulterior, faţă de înregistrările iniţiale, au fost aduse modificări asociaţiei potrivit Încheierii nr. 
82/03.04.2003, pronunţată în dosar civil nr. 57/F/2003 al Judecătoriei Constanţa, modificări aduse în 
baza procesului-verbal încheiat de membrii asociaţiei la data de 16.12.2002, autentificat la BNP G.P.  

Faţă de înregistrările iniţiale au fost aduse modificări asociaţiei în ceea ce priveşte echipa de 
conducere, preşedintele asociaţiei fiind desemnat A.I, iar preşedintele consiliului de administraţie fiind 
desemnat P.N . 

 În atare situaţie critica recurentei potrivit căreia pârâţii nu au depus diligenţe pentru a modifica 
calitatea deţinută faţă de asociaţie  este nefondată. 

Actele financiar contabile au fost puse la dispoziţia lichidatorului la data de 4.10.2008, 
conform procesului verbal de la fila 193, de către C.C . 
 Aşa cum rezultă din înscrisurile anexate cererii de declarare a creanţei de către creditoarea 
DGFP Constanţa, cât şi din precizările de la fila 118, debitoarea nu şi-a achitat datoriile către bugetul 
consolidat al statului din luna iulie 2004, perioadă ulterioară încetării pentru pârâţi a calităţii de 
preşedinte al consiliului de administraţie şi respectiv al asociaţiei. 

Dispoziţiile art.1 alin.1 din Legea nr.82/1991, în vigoare în anul 2004, instituiau obligaţia 
pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale 
de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice de a organiza şi 
conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi 
contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii. 

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art.1 
revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării 
unităţii respective. 

Din probele administrate Curtea concluzionează că pârâţii începând cu luna august 2002 nu au 
mai deţinut funcţii de conducere în cadrul asociaţiei şi nici nu s-a făcut dovada că au cauzat starea de 
insolvenţă a debitoarei, prin una dintre faptele prevăzute de art.138 lit.c şi d din Legea nr. 85/2006.  

Aşa cum rezultă din raportul întocmit de lichidatorul judiciar starea de insolvenţă a debitoarei a 
fost cauzată de motive obiective constând în încetarea subvenţionării din partea statului. 

În ceea ce priveşte critica referitoare la obligarea creditoarei la plata cheltuielilor de judecată 
Curtea o apreciază ca fiind neîntemeiată faţă de dispoziţiile art.274 din Codul de procedură civilă, 
deoarece recurenta în calitate de creditoare a formulat o cerere de antrenare a răspunderii în temeiul 
art.138 din Legea nr. 85/2006 fără însă a face demersuri prealabile introducerii acţiunii cu privire la 
persoanele care făceau parte din organele de conducere ale debitoarei, prin cercetarea registrului 
asociaţiilor şi fundaţiilor, registru public ţinut de Judecătoria Constanţa. 

  De asemene, deşi a formulat o cerere de chemare în judecată creditoarea nu a reuşit, potrivit 
art.1169 Cod civil, să o dovedească, acuzaţiile sale rămânând la stadiul de simple afirmaţii, astfel că 
nu se poate susţine cu temei că nu se află în culpă procesuală şi deci că ar trebui exonerată de 
răspundere pentru prejudiciul produs pârâţilor, sub forma cheltuielilor efectuate cu ocazia procesului. 

  Afirmaţia potrivit căreia pentru acordarea cheltuielilor de judecată trebuia îndeplinită o altă 
condiţie, respectiv ca partea care le solicită să fi câştigat în mod irevocabil procesul, este totalmente 
nefondată deoarece textul de lege invocat nu impune o astfel de cerinţă şi aceasta pentru că cheltuielile 
de judecată se acordă distinct pe fiecare fază procesuală şi nicidecum la final când hotărârea devine 
irevocabilă. 

  Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus Curtea reţine că hotărârea tribunalului 
este legală, criticile aduse de recurentă nefiind de natură a atrage modificarea acesteia, motiv pentru 
care în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 

Curtea va face aplicarea dispoziţiilor art.274 din Codul de procedură civilă  şi în recurs, 
obligând recurenta la plata sumei de câte 1500 lei cheltuieli de judecată către intimaţii pârâţi, acestea 
fiind reale, necesare şi rezonabile, pârâţii fiind îndreptăţiţi  a obţine rambursarea lor. 

18. Procedura insolvenţei. Antrenare răspundere patrimonială a administratorului 
debitoarei, în temeiul art.138 lit.”c,d” din Legea nr.85/2006. Necesitatea administrării probelor. 

 
             Art.12, art.27, art.59, art.138 lit.”c,d” – Legea nr.85/2006 

                    Art.998, art.999, art.1169 Cod civil 
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      Decizia civilă nr.547/14.04.2011 

                           Dosar nr.1633/118/2009 
 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia comercială şi înregistrată sub 

nr.1633/118/19.02.2010, reclamanta DGFP CONSTANŢA în contradictoriu cu pârâtul F.N în calitate 
de administrator al SC N.C.C SRL, a solicitat obligarea acestuia la plata pasivului societăţii debitoare 
în cuantum de 4.626 lei. 
 Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că, pârâtul se face vinovat de săvârşirea 
faptelor prevăzute de art.138 lit.”c” şi „d” din Legea nr.85/2006, respectiv a dispus în interes personal 
continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi şi a ţinut o 
contabilitate fictivă, a făcut să dispară unele documente contabile sau nu a ţinut contabilitatea conform 
legii.   

Apreciază reclamanta că, în cauză sunt întrunite cerinţele răspunderii civile delictuale, 
respectiv existenţa faptei, a prejudiciului, a legăturii de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu şi a 
vinovăţiei.  

Se arată că, neţinerea evidenţei contabile favorizează starea de insolvenţă, că debitoarea era 
obligată să adreseze tribunalului o cerere de intrare în insolvenţă, conform art.27 din Legea 
nr.85/2006, că administratorul statutar al debitoarei nu a făcut demersuri pentru înregistrarea 
bilanţurilor financiar contabile ale anilor 2004-2008 la organul fiscal teritorial, că nepredarea 
evidenţei contabile de către fostul administrator prezumă culpa pârâtului în prejudicierea statului.  

De asemenea, se învederează că, societatea nu şi-a achitat obligaţiile de plată în termenul legal, 
ceea ce a generat majorări şi penalităţi, iar acest aspect nu poate fi decât consecinţa unui management 
defectuos şi a lipsei de interes a administratorului în plata datoriilor către bugetul de stat. 
 Pârâtul nu a formulat întâmpinare, dar s-a prezentat în instanţă în vederea administrării 
probei cu interogatoriul. 
 Au fost încuviinţate reclamantei proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul pârâtului. 
 Prin Sentinţa civilă nr.6824/29.11.2010, Tribunalul Constanţa – Secţia comercială a 
respins, ca nefondată acţiunea în antrenarea răspunderii patrimoniale a administratorului SC N.C.C 
SRL formulată de reclamanta DGFP  CONSTANŢA. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut în esenţă,  următoarele: 
 Prin Încheierea nr.2067/23.03.2009 instanţa a admis cererea debitoarei SC N.C.C SRL 
prin lichidator judiciar şi a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva 
debitoarei, cu consecinţa numirii în calitate de lichidator judiciar – V.V  IPURL. 
 Iniţial prin raportul de activitate depus la data de 21.09.2009 lichidatorul judiciar a arătat că, în 
lipsa documentelor contabile nu se poate concluziona cu certitudine asupra cauzelor care au 
determinat intrarea în insolvenţă a debitoarei şi nici a persoanelor care se fac vinovate de această stare, 
motiv pentru care, se află în imposibilitate de a întocmi raportul prevăzut de art.59 din Legea 
nr.85/2006. 

Se arată că, o posibilă cauză ar putea fi şi lipsa de diligenţă în recuperarea creanţelor, care la 
sfârşitul anului 2007 erau în cuantum de 5.800 lei.  

Prin răspunsul la interogatoriu, pârâtul a declarat că, starea de insolvenţă s-a datorat faptului 
că, societatea nu a mai obţinut venituri ca urmare a rezilierii contractului de consultanţă aflat în 
derulare, fiind în  imposibilitatea încheierii unui alt contract, societatea ne mai obţinând  venituri, iar 
nedepunerea documentelor contabile s-a datorat lipsei de fonduri ce a determinat imposibilitatea plăţii 
contabilului.    

Creditoarea DGFP Constanţa a formulat prezenta acţiune în antrenarea răspunderii întemeiată 
pe dispoziţiile art.138 lit „c” şi „d” din Legea nr.85/2006 potrivit cărora, „în cazul în care în raportul 
întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.59 al.(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:  
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 c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, 
persoana juridică la încetarea de plăţi,  

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

Pentru antrenarea răspunderii prevăzute de art.138 din Legea nr.85/2006, faptele săvârşite de 
administrator/asociat trebuie să fi cauzat starea de insolvenţă . 

În contextul dat, instanţa de fond reţine că, săvârşirea unei fapte prevăzute de lege si existenta 
unui prejudiciu sunt doua condiţii necesare, dar nu si suficiente pentru antrenarea răspunderii.  

Astfel, arată instanţa că, este necesar sa fie dovedit si faptul ca insolvenţa a fost determinata de 
fapta ilicita a persoanelor împotriva cărora este exercitata acţiunea in antrenarea răspunderii.  

Cu privire la fapta prevăzută la lit. „c” a art. 138 din Legea nr.85/2006 se reţine că, nu poate fi 
angajată răspunderea persoanelor din conducerea debitorului, dacă nu se face dovada că, acestea au 
cauzat starea de insolvenţă prin continuarea unei activităţi în folosul propriu.  

O astfel de dovadă nu s-a făcut în cazul de faţă, reclamanta mulţumindu-se să afirme formal că, 
pârâtul se face vinovat de neplata obligaţiilor la bugetul de stat şi de faptul că, nu a formulat cerere de 
deschidere a procedurii conform art.27 din Legea 85/2006. 

În cauză nu s-a administrat nici o probă din care să rezulte că, pârâtul a continuat o activitate 
care, ducea în mod vădit societatea la încetarea de plăţi şi nici că, ar fi dispus în interes personal 
continuarea unei astfel de activităţi.  

De altfel,  anterior intrării în faliment societatea fusese dizolvată în condiţiile art.237 alin.1 
lit.„b” din Legea nr.31/1990, pentru nedepunerea evidenţelor contabile, astfel încât, nu a reieşit de 
nicăieri continuarea activităţii societăţii în folosul personal al pârâtului. 

De asemenea, împrejurarea potrivit căreia, pârâtul nu au ţinut contabilitatea conform 
dispoziţiilor legale, nu este de natură a conduce la concluzia că, acest aspect a determinat ajungerea 
societăţii în stare de insolvenţă.  

În referire la susţinerile făcute de reclamantă privind împrejurarea că,  societatea nu figurează 
cu bilanţuri depuse la AFP Constanţa pentru anii 2004-2008, reţine instanţa de fond, următoarele:  

Susţinerile reclamantei creditoare au caracter pur formal, iar simpla invocare a dispoziţiilor 
art.138 lit. „d” din Legea nr.85/2006, nu poate conduce automat la atragerea răspunderii 
administratorului/asociaţilor în situaţia în care, nu s-a făcut dovada întrunirii cumulative a condiţiilor 
pentru atragerea răspunderii delictuale pentru fapta proprie.  

Nedepunerea actelor şi documentelor contabile ca faptă omisivă, nu este suficientă pentru 
lămurirea legăturii de cauzalitate cu starea de insolvenţă a societăţii debitoare. 

Pentru aceste considerente instanţa de fond a apreciat că, nu sunt întrunite cerinţele atragerii 
răspunderii patrimoniale a pârâtului, conform art.138 lit.”c” şi „d” din Legea nr.85/2006, iar acţiunea 
formulată împotriva acestuia a fost respinsă, ca nefondată.  

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat recurs reclamanta DGFP, criticând-
o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiurilor de drept prev.de art.12 alin.1 din Legea 
nr.85/2006 şi art.299-art.316 Cod pr.civilă şi cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

- greşit instanţa de fond a respins, ca nefondată acţiunea în antrenarea răspunderii patrimoniale a 
administratorului/asociaţilor, formulată de DGFP, deoarece aceasta a făcut dovada îndeplinirii 
tuturor condiţiilor, astfel: 

o existenţa unui prejudiciu: îl constituie creanţa certă, respectiv impozitele, taxele, 
contribuţiile datorate bugetului de stat în cuantum total de 4.626 lei, creanţă ce a fost 
înregistrată de către lichidatorul judiciar; 

o existenţa unei fapte ilicite: o reprezintă refuzul de a răspunde solicitărilor repetate din 
partea administratorului şi lichidatorului judiciar; 

o existenţa raportului de cauzalitate între faptă şi prejudiciul produs: constă între faptele 
săvârşite de administratorul societăţii ce au condus la crearea prejudiciului în cuantum 
de 4.626 lei; 

o existenţa vinovăţiei celui care a produs prejudiciul: rezidă din modalitatea în care a 
înţeles administratorul societăţii să se comporte, atât anterior, cât şi ulterior deschiderii 
procedurii. 
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- în mod greşit judecătorul sindic a reţinut faptul că, cererea nu are un caracter legal, în 
condiţiile în care „împrejurarea potrivit căreia pârâtul nu a ţinut contabilitatea conform 
dispoziţiilor legale, nu este de natură a conduce la concluzia că acest aspect a determinat 
ajungerea societăţii în stare de insolvenţă”; 

- afirmaţia instanţei de fond precum că, reclamanta creditoare nu ar fi dovedit că pârâtul ar fi 
săvârşit fapta reglementată de art.138 din Legea nr.85/2006 este eronată, deoarece, aşa după 
cum a arătat, în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.138 lit.”c” şi „d” din lege, motiv 
pentru care a solicitat antrenarea răspunderii patrimoniale a administratorului SC N.C.C SRL. 
Solicită admiterea recursului, în sensul atragerii răspunderii patrimoniale a pârâtului F.N. 
Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor aduse hotărârii recurate şi a 

probatoriului administrat, Curtea văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, respinge recursul ca 
nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 
 Recurenta DGFP CONSTANŢA  a dedus judecăţii acţiunea având ca obiect atragerea 
răspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere, în speţă, a intimatului pârât F.N , în 
calitate de administrator al SC N.C.C  SRL, solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună 
obligarea intimatului la plata pasivului societăţii debitoare în cuantum de 4.626 lei. 
 Este cunoscut că, natura juridică a acestei răspunderi este determinată de reţinerea în sarcina 
persoanelor implicate în conducerea, supravegherea sau activitatea debitorului a vreuneia dintre 
faptele ilicite enumerate limitativ de lege, ea fiind o răspundere civilă delictuală – art.998 Cod 
civil. 
 Aşa fiind, art.138 din Legea nr.85/2006 circumscrie limitat situaţiile în care judecătorul 
sindic poate dispune, ca o parte din pasivul debitorului persoană juridică ajuns în insolvenţă, să fie 
suportată de membrii organelor de conducere, care au contribuit la ajungerea debitorului în această 
stare. 
  În doctrină şi jurisprudenţă s-a admis, în mod unanim, că răspunderea membrilor organelor de 
conducere poate fi antrenată dacă, sunt îndeplinite cumulativ condiţiile acestui tip de răspundere 
civilă delictuală, respectiv: 

a) faptă ilicită, determinată în textul art.138 din lege, printr-o acţiune sau inacţiune de natură a 
conduce societatea la încetarea plăţilor prin urmărirea unor interese personale, defavorizarea 
unor  creditori sau imposibilitatea corelării situaţiei reale a societăţii; 

b) prejudiciu produs în patrimoniul creditorilor constând în imposibilitatea constatării situaţiei 
reale a societăţii; 

c) raportul de cauzalitate între faptă şi prejudiciu; 
d) vinovăţia membrilor organelor de conducere care există sub forma intenţiei, întrucât ei 

contribuie la ajungerea societăţii în insolvenţă. 
Reţine Curtea că, temeiul de drept uzitat de recurentă pentru antrenarea răspunderii organelor 

de conducere ale societăţii, este cel prevăzut de art.138 lit.”c” şi „d” din Legea nr.85/2006, potrivit 
cărora „în cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.59 al. (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:  

 c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, 
persoana juridică la încetarea de plăţi,  

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

În raport de textul legal sus-citat, Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond 
a dispus în sensul respingerii ca nefondată a acţiunii dedusă judecăţii, atât timp cât, potrivit art.1169 
Cod civil cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească. 

Astfel, antrenarea răspunderii materiale a fostului administrator al SC N.C.C  SRL în condiţiile 
art.138 lit.”c-d” din Legea nr.85/2006, presupune îndeplinirea cerinţei esenţiale de admisibilitate a 
cererii, respectiv existenţa unui raport de cauzalitate între fapta administratorului şi prejudiciul 
creat. 
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Fiind vorba de o răspundere delictuală, pentru a fi angajată este necesar a se îndeplini 
condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale, astfel cum sus au fost expuse, ori, în cauză, nu se 
poate reţine ca fiind dovedită existenţa raportului de cauzalitate între fapta administratorului şi 
prejudiciul cauzat. 

În fapt, din raportul de activitate întocmit şi depus de lichidator la dosarul cauzei, rezultă că, 
practicianul în reorganizare nu a intrat în posesia actelor şi documentelor contabile ale societăţii, 
pentru a se putea concluziona cu certitudine, asupra cauzelor care au determinat intrarea în insolvenţă 
a debitoarei. 

Din acelaşi probatoriu administrat nu rezultă că administratorul societăţii ar fi dispus, în 
interes personal continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la 
încetare de plăţi, astfel că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a apreciat în sensul susţinerilor 
recurentei reclamante ca având un „caracter pur formal” şi nedovedit. 

Totodată, împrejurarea potrivit căreia, pârâtul F.N nu ar fi ţinut contabilitatea conform 
dispoziţiilor legale, nu este de natură a conduce la concluzia că, acest aspect, ar fi determinat 
ajungerea societăţii în stare de insolvenţă deoarece, nedepunerea actelor şi documentelor contabile, ca 
faptă omisivă, nu este suficientă pentru lămurirea legăturii de cauzalitate cu starea de insolvenţă a 
societăţii debitoare, pentru a se putea reţine în cauză incidenţa dispoziţiilor art.138 lit.”d” din Legea 
nr.85/2006. 

Cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat. 

 

19. Procedura insolvenţei. Atragere răspundere materială a organelor de conducere ale 
debitoarei, în temeiul dispoziţiilor art.138 lit.”c” din Legea nr.85/2006. Condiţii admisibilitate. 

 
Art.12, art.27, art.138 lit. „c”– Legea nr.85/2006 

         
                 Decizia civilă nr.733/19.05.2011 

                             Dosar nr.374/118/2005 
 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia comercială şi înregistrată sub 

nr.3122/COM/21.10.2009 reclamanta DGFP Constanţa în contradictoriu cu pârâta G.C, în calitate de 
administrator al SC M.T.C SRL, a solicitat obligarea acesteia la plata pasivului societăţii debitoare în 
cuantum de 18.461 lei. 
 Motivând acţiunea, reclamanta a învederat în esenţă că, pârâta se face vinovată de săvârşirea 
faptei prevăzute de art.138 lit. c din Legea nr.85/2006, respectiv a dispus în interes personal 
continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi.  

A apreciat reclamanta că, în cauză sunt întrunite cerinţele răspunderii civile delictuale, 
respectiv: existenţa faptei, a prejudiciului, a legăturii de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu şi a 
vinovăţiei.  

S-a arătat că, societatea nu şi-a achitat obligaţiile de plată în termenul legal, ceea ce a generat 
majorări şi penalităţi, iar acest aspect nu poate fi decât consecinţa unui management defectuos şi a 
lipsei de interes a administratorilor în plata datoriilor către bugetul de stat.  

În contextul dat, se susţine că, deşi starea de insolvenţă era prezentă şi iminentă, 
administratorul nu a întreprins demersurile necesare pentru a limita valoarea debitelor către terţi deşi 
era obligat să adreseze tribunalului o cerere de intrare în insolvenţă conform art. 27 din L 85/2006. 
 Pârâta nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă în vederea administrării probei 
cu interogatoriul. 
 Au fost încuviinţate reclamantei proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul pârâtei. 

Prin Sentinţa civilă nr.6830 din 29.11.2010, pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia 
comercială se respinge acţiunea în antrenarea răspunderii formulată de creditoarea DGFP 
CONSTANŢA, ca nefondată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă că, prin Sentinţa 
nr.1218/COM/20.03.2006 Tribunalul Constanţa – judecătorul sindic, admite cererea creditoarei 
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CNAPM Constanţa dispunând deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului 
împotriva debitoarei SC M.T.C SRL, fiind numit administrator judiciar SC V.şi AS. SRL (ulterior 
devenită V.V IPURL), iar prin Sentinţa civilă nr.368/COM/22.01.2007, aceeaşi instanţă dispune 
intrarea în faliment a debitoarei.  
 Aşa fiind, reţine instanţa de fond că, în toate rapoartele de activitate depuse de 
administratorul/lichidatorul judiciar la dosar se arată că, acesta nu poate aprecia cauzele stării de 
insolvenţă, atâta vreme cât, nu are la îndemână toate documentele contabile relevante ale societăţii.  

Astfel, în raportul de activitate depus la data de 15.05.2006, administratorul arată că, din 
puţinele elemente pe care le cunoaşte îl conduce la aprecierea că, principala cauză care a determinat 
încetarea de plăţi, a fost lipsa de preocupare a administratorului societăţii în ceea ce priveşte limitarea 
unor cheltuieli neeconomicoase. 

Creditoarea DGFP Constanţa, arată instanţa de fond, a formulat cu toate acestea, acţiune în 
antrenarea răspunderii, întemeiată pe dispoziţiile art.138 lit.c din Legea nr.85/2006 potrivit cărora „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:  

   c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, 
persoana juridică la încetarea de plăţi”.  

Examinând textele de lege sus-citate, instanţa de fond reţine că, pentru antrenarea răspunderii 
prevăzute de art.138 Legea nr.85/2006, faptele săvârşite de administrator/asociat, trebuie să fi cauzat 
starea de insolvenţă a debitoarei, iar săvârşirea unei fapte prevăzute de lege şi existenţa unui 
prejudiciu, sunt două condiţii necesare, dar nu şi suficiente pentru antrenarea răspunderii.  

Se arată că, este necesar să fie dovedit şi faptul că, insolvenţa a fost determinată de fapta ilicită 
a persoanelor împotriva cărora este exercitată acţiunea în antrenarea răspunderii.  

Cu privire la fapta prevăzută la art.138 lit.”c” din Legea nr.85/2006, s-a reţinut că, nu poate fi 
angajată răspunderea persoanelor din conducerea debitorului, dacă nu se face dovada că, acestea au 
cauzat starea de insolvenţă prin continuarea unei activităţi în folosul propriu.  

O astfel de dovadă nu s-a făcut în cazul de faţă, reţine instanţa de fond, reclamanta 
mulţumindu-se să afirme formal că, pârâta se face vinovată de neplata obligaţiilor la bugetul de stat şi 
de faptul că nu a formulat cerere de deschidere a procedurii cf art.27 din Legea nr.85/2006. 

În cauză, nu s-a administrat nici o probă din care să rezulte că, pârâta a continuat o activitate 
care ducea în mod vădit societatea la încetarea de plăţi şi nici că, ar fi dispus în interes personal 
continuarea unei astfel de activităţi.  

Totodată, apreciază instanţa de fond că, ar fi adevărat că, pârâta a lipsit nejustificat la 
administrarea probei cu interogatoriul, dar dispoziţiile art.225 C.pr.civ. fac vorbire de existenţa unui 
început de dovadă, ce trebuie coroborat cu alte probe, inexistente în cazul de faţă. 

Pentru aceste considerente, instanţa de fond a apreciat că, nu sunt întrunite cerinţele atragerii 
răspunderii patrimoniale a pârâtei conform art.138 lit.c – Legea nr.85/2006, iar acţiunea formulată 
împotriva acesteia, a fost respinsă ca nefondată.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs DGFP Constanţa, criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiurilor de drept prev.de art.12 al.1 din Legea nr.85/2006 
şi art.299-art.316 Cod pr.civilă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

Fostul administrator se face vinovat de ajungerea societăţii în stare de insolvenţă printr-o 
administrare deficitară, aspect ce a fost reţinut şi de lichidatorul judiciar în raportul asupra cauzelor şi 
împrejurărilor ce au dus la insolvenţa debitoarei, prin predarea numai parţială a evidenţei contabile. 

Recurenta apreciază că, în speţă sunt îndeplinite cerinţele răspunderii civile delictuale, 
respectiv: 

- prejudiciul – este indirect şi determinat de imposibilitatea societăţii ajunse în stare de 
insolvenţă de a acoperi datoriile exigibile; 

- fapta ilicită – astfel cum a fost reţinută şi de lichidatorul judiciar; 
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- raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu –se prezumă, atâta timp cât, exista 
starea de încetare de plăţi şi una din faptele enumerate de art.138 din legea insolvenţei, prezumţia 
nefiind răsturnată de pârât prin nici un mijloc de probă; 

- vinovăţia – este demonstrată de faptul că, fostul administrator nu a colaborat cu lichidatorul 
judiciar, cel din urmă neputând să depună raportul, conform art.59 din legea insolvenţei. 

Solicită admiterea recursului ca fondat, cu consecinţa atragerii răspunderii personale a pârâtei 
G.C, pentru debitul în valoare de 18.461 lei. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor aduse sentinţei recurate şi a 
probatoriului administrat, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul este 
nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

La data de 21.10.2009, creditoarea reclamantă DGFP Constanţa deduce judecăţii cererea având 
ca obiect atragerea răspunderii personale a intimatei debitoare G.C , în conformitate cu 
disp.art.138 lit.”c” din Legea nr.85/2006, pentru acoperirea debitului reclamat în valoare totală de 
18.461 lei, aceasta în condiţiile în care, anterior, prin Sentinţa civilă nr.1218/COM din 20.03.2006, a 
Tribunalului Constanţa, s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a 
falimentului împotriva debitoarei SC M.T.SRL, fiind numit administrator judiciar V.V IPURL, iar 
prin Sentinţa civilă nr.368/COM din 22.01.2007 a Tribunalului Constanţa, s-a dispus intrarea în 
faliment a debitoarei. 

Chiar dacă, din toate rapoartele de activitate depuse de administrator/lichidator judiciar 
desemnat, rezultă fără putinţă de tăgadă că nu se poate aprecia cauza stării insolvenţei debitoarei, atâta 
vreme cât, la îndemâna practicianului nu sunt toate documentele contabile relevante ale societăţii,  
totuşi, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut chiar şi instanţa de fond, creditoarea a înţeles a deduce 
judecăţii cerere privind antrenarea răspunderii personale a intimatei. 

În atare condiţii, apreciază Curtea că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a procedat la 
examinarea dispoziţiilor legale privind admisibilitatea cererii şi, astfel, a concluzionat în sensul 
respingerii acţiunii ca nefondate, deoarece: 

Potrivit art.138 (1) din Legea nr.86/2006: „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: 
    a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte 
persoane; 
    b) au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 
    c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana 
juridică la încetarea de plăţi; 
    d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea; 
    e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv 
pasivul acesteia; 
    f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii 
încetării de plăţi; 
    g) în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui 
creditor, în dauna celorlalţi creditori”. 

Antrenarea răspunderii materiale a fostului administrator al societăţii în faliment, presupune 
îndeplinirea unor cerinţe esenţiale de admisibilitate a cererii, respectiv existenţa unui raport de 
cauzalitate între fapta administratorului şi prejudiciul creat, cu menţiunea că, reclamantul este ţinut să 
dovedească, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, vinovăţia fostului administrator. 

 Răspunderea administratorului este o răspundere specială, care împrumută prin reglementarea 
sa caracteristicile răspunderii delictuale, care pentru a fi angajată, trebuie să îndeplinească 
cumulativ condiţiile generale ale acestei răspunderi, astfel cum prevăd dispoziţiile art.998 şi art.999 
Cod civil: fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu, vinovăţia. 
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În raport de aceste reglementări, apreciază Curtea că, în mod legal şi temeinic, judecătorul 
sindic a reţinut că, în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.138 lit.”c” din Legea 
nr.85/2006, întrucât reclamanta nu a înţeles să probeze în niciun fel afirmaţiile sale ,obligaţie care îi 
revenea potrivit art. 1169 C.civ. 

 Având în vedere că, potrivit art.1169 Cod civil „cel care face o propunere înaintea judecăţii, 
trebuie să o dovedească”, se constată  că, în cauză, recurenta reclamantă era cea care avea sarcina de a 
dovedi că, pârâtul a săvârşit faptele sus-menţionate, susţinerile din cerere şi din recurs fiind simple 
afirmaţii neconfirmate prin probe.  

Faptul că fostul administrator nu a predat toate documentele contabile nu constituie o 
prezumţie că, acesta a ţinut contabilitatea fără respectarea prevederilor legale, aceste afirmaţii trebuind 
a fi dovedite. 

Pentru considerentele sus expuse, se constată că toate criticile aduse hotărârii recurate sunt 
nefondate, urmând ca, în aplicarea art.312 Cod pr.civilă, recursul  să fie respins, ca atare. 

 

20. Procedura insolvenţei. Atragere răspundere materială asociat/administrator 
debitoare pentru săvârşirea faptei prevăzute de dispoziţiile art.138 lit.”d” din Legea nr.85/2006. 
Necesitate administrare probe. 

 
                  Art.59, art.138 lit.”d”– Legea nr.85/2006 

                                        Art.73 – Legea nr.31/1990 
                    Art.11, art.21,art.25 – Legea nr.82/1991 

                          Art.998-art.999, art.1169 Cod civil 
         

 
                 Decizia civilă nr.650/28.04.2011 

                          Dosar nr.6507/118/2008 
 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia 

Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal sub nr.6507/118/15.07.2010 creditoarea DGFP 
Constanţa a solicitat, ca pe cale de hotărâre judecătorescă, dată în contradictoriu cu pârâtul S.L.C, să 
se dispună antrenarea răspunderii sale materiale, în calitatea sa de asociat şi administrator statutar al 
SC E.I SRL, pentru acoperirirea unui pasiv societar de 15.153 lei. 
         Prin Sentinţa civilă nr.6838/com din 29.11.2010 Tribunalul Constanţa - Secţia Comercială, 
Contencios Administrativ şi Fiscal, a respins cererea astfel formulată, ca nefondată. 
         Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond, în baza materialului probator administrat în 
cauză, a reţinut următoarele,  
         Raportul întemeiat pe dispoziţiile art. 59 din Legea nr. 85/2006 a concluzionat că nu s-a putut 
efectua în cauză în absenţa documentaţiei contabile o retrospectivă a activităţii societăţii falite astfel 
încât în raport de acest aspect, nu s-au putut determina cauzele şi împrejurările ce au determinat starea 
de insolvenţă. 
 În concret, a fost notificat administratorul societăţii în persoana domnului V.P , însă s-a 
constatat că, nu are domiciliul pe teritoriul României. 
 În cauza prezentă, reclamantul formulează cerere de antrenare întemeiată pe dispoziţiile art. 
138 lit. d din Legea nr. 85/2006 împotriva asociatului S.L.C . 
 Răspunderea în baza acestui temei juridic se circumscrie doar calităţii de administrator în drept 
sau în fapt. Ori, din relaţiile emise de ORC, rezultă că, pârâtul a deţinut în cadrul societăţii debitoare 
doar calitatea de asociat şi nicidecum de administrator. 
 Atât dispoziţiile art.73 din Legea nr.31/1990, cât şi dispoziţiile Legii nr.82/1991, instituie 
prezumţia de responsabilitate doar calităţii de administrator. 
 Cum în cauză, reclamantul nu a probat că asociatul-pârât ar fi efectuat acte de administrare în 
fapt cererea a fost respinsă. 
          Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs DGFP Constanţa, solicitând modificarea în 
totalitate a acesteia. 



 97

          Fără a se indica cazul de modificare prevăzut de art.304 C.pr.civ, recurenta a precizat în 
motivarea recursului său faptul că, în mod neechivoc au fost încălcate prevederile Legii nr.82/1991 a 
contabilităţii, în sensul că administratorii statutari nu au ţinut contabilitatea societăţii pe care o 
administrau, faptă sancţionată de Legea 85/2006 prin art.138 alin.1 lit.d. Deşi lichidatorul judiciar 
avea cunoştinţă avea cunoştinţă de faptul că administratorul societăţii a încălcat prevederile Legii 
nr.82/1991, în raportul final depus la dosarul cauzei conchide că nu se pot desprinde cauzele care au 
dus la încetarea de plăţi şi nici persoanele cărora le-ar fi imputabilă această stare astfel că se impune 
închiderea procedurii insolvenţei. 
         Răspunderea instituită de art.138 din lege, este o răspundere delictuală specială, care împrumută 
caracteristicile răspunderii delictuale, astfel fiind necesară îndeplinirea condiţiilor generale ale 
răspunderii civile delictuale care reies din art.998-art.999 C.civ. 
         Răspunderea organelor de conducere a unei societăţi comerciale pentru motivul că nu a ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea, fiind o obligaţie izvorâtă din lege, este o răspundere civilă 
delictuală. 
         Recurenta analizează apoi condiţiile esenţiale a răspunderii civile delictuale, prejudiciul, fapta 
ilicită, vinovăţia şi legătura de cauzalitate, condiţii care fiind îndeplinite duc în mod direct şi la 
atragerea răspunderii pârâtului. 
         Intimatul pârât S.L.C, a formulat concluzii scrise prin care a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat.     
         Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei primei instanţe din perspectiva criticilor formulate, 
Curtea consideră recursul nefundat, motivat de următoarele considerente,  
         Potrivit art.138 alin.1 lit.d din Legea 85/2006, 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: d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea; …  
         Pentru antrenarea răspunderii pentru săvârşirea faptei ilicite prevăzute de lit.d, trebuie să se 
dovedească existenţa unei contabilităţi fictive, dispariţia documentelor contabile sau lipsa efectivă a 
contabilităţii, toate aceste modalităţi fiind susceptibile de a fi săvârşite cu intenţie, ca formă a 
vinovăţiei. 
         În speţă, recurenta nu şi-a probat susţinerile, limitându-se doar la aprecierea că lipsa 
înregistrărilor contabile, a registrelor şi bilanţurilor contabile reprezintă o prezumţie simplă a 
inexistenţei unei contabilităţi, prezumţie a cărei răsturnare cădea în sarcina administratorului social. 

Invocarea art.138 nu atrage, în mod automat, răspunderea administratorului societăţii deoarece, 
prin Legea 85/2006 nu s-a instituit o prezumţie legală de vinovăţie şi de răspundere în sarcina 
pârâtului, prevăzându-se doar posibilitatea atragerii acestei răspunderi, dar numai după administrarea 
de dovezi în acest sens. 

Răspunderea civilă delictuală trebuie dovedită de cel care înţelege a se prevala de această 
instituţie juridică în scopul reparării unui prejudiciu, nefiind prezumată niciuna dintre condiţiile 
deduse din reglementarea conferită de art. 998 şi art.999 Cod civ. 
         Astfel, recurentei reclamante, potrivit regulilor generale în materie de probaţiune îi revenea 
sarcina probei, cu toate consecinţele deduse din dispoziţiile art. 1169 Cod civ. 

Cum, din nici o probă administrată nu rezultă că intimatul pârât Sipos Lucian Cătălin cu 
intenţie a ţinut o contabilitate fictivă, sau a făcut să dispară unele documente contabile, sau nu a ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea, în mod corect a apreciat judecătorul sindic că reclamanta nu a 
dovedit îndeplinirea condiţiilor angajării răspunderii civile delictuale. 

Un alt aspect esenţial, reţinut de judecătorul sindic, îl reprezintă neîndeplinirea de către pârât a 
condiţiei expres prevăzute de lege pentru a putea angaja răspunderea acestuia, respectiv calitatea de 
membru al organelor de conducere sau supraveghere. 

Urmare a menţiunilor ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa depuse la instanţa de fond 
privind pe SC E.I SRL, efectuate până la data de 23.09.2009, s-a constatat faptul că pârâtul S.L.C are 
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doar calitatea de asociat, cu 18 părţi sociale, având astfel o cotă de participare la beneficii/pierderi de 
35%. 

Conform art.1 din Legea nr.82/1991, organizarea şi ţinerea contabilităţii constituie o obligaţie 
profesională a comercianţilor. 
 Pentru stabilirea rezultatelor activităţii desfăşurate, comerciantul este obligat ca, pe baza 
înregistrărilor din registrele de contabilitate, să întocmească bilanţul contabil şi să-l depună la 
administraţia financiară. 

Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii revine administratorului sau altei 
persoane care are obligaţia gestionării patrimoniului (art. 11 din Legea nr. 82/1991). 
 Şi Legea 31/1990, în art.73 alin.1, lit.c, prevede că administratorii sunt răspunzători faţă de 
societate pentru existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere.  

Toate registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se 
prezintă în mod ordonat şi completate, astfel încât să permită, în orice moment, identificarea şi 
controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate (art. 21 din Legea nr.82/1991).  

Art.25 din Legea nr.82/1991 prevede că, „în caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor 
documente contabile, se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în maximum 30 de zile de la 
constatare...”. 

Din normele legale citate rezultă că obligaţia ţinerii contabilităţii revine administratorului 
societăţii, iar din această perspectivă fapta reglementată de art. 138 lit. d ar putea fi imputată doar 
celuilalt asociat V.P, care a îndeplinit calitatea de administrator, nu şi pârâtului, care a avut doar 
calitatea de asociat. 

Însăşi recurenta în motivele sale de recurs indică faptul că, obligaţia ţinerii contabilităţii cade 
în sarcina administratorului, indicând textele legale prezentate mai sus, situaţie în care se confirmă 
justeţea hotărârii atacate.  

Pe cale de consecinţă fată de considerentele sus expuse şi de dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, 
Curtea va respinge recursul menţinând ca legală şi temeinică hotărârea primei instanţe. 

 

21. Procedura insolvenţei. Antrenare răspundere patrimonială a administratorului 
debitoarei conform art.138 lit.”a, c, d, e” din Legea nr.85/2004.Condiţii de admisibilitate  

   
Art.28, art.35, art.138 lit.”a, c, d, e”  - Legea nr.85/2004 

     Art.998 – art.999 Cod civil 
     Art.1 – Legea nr.82/1991 

     Art.73 – Legea nr.31/1990 
 

            Decizia civilă nr.54/19.01.2011 
                     Dosar nr.2/88/2009 

 
Prin cererea înregistrată la tribunalul Tulcea sub nr.2/88/2009 la data de 05 ianuarie 

2010, reclamantul Cabinet Individual Insolvenţă „I.I”, în calitate de lichidator al debitoarei S.C. F.P 
S.R.L a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâtul G.T, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se 
dispună atragerea răspunderii personale a pârâtului în conformitate cu art.138 al.1 lit.a, c, d, şi e  şi 
obligarea la plata pasivului debitoarei până la concurenţa sumei de 69.915 RON. 
 În motivarea cererii reclamantul a arătat că, pârâtul a fost administratorul debitoarei S.C. F.P 
S.R.L. şi a folosit bunurile societăţii sau creditele persoanei juridice în folosul propriu, sau în cel al 
unei alte persoane, a dispus în interes personal continuarea activităţii care a dus, în mod vădit, 
persoana juridică la încetarea de plăţi, nu a ţinut o contabilitate în conformitate cu legea şi a ascuns o 
parte din actul persoanei juridice. 
 S-a mai arătat că, deşi legal notificat, pârâtul a refuzat să predea activele societăţii debitoare, 
pretinzând că nu le mai deţine, dar nu justifică în nici un fel de ce nu mai deţine bunurile societăţii 
debitoare. 
 De asemenea, s-a mai arătat că, a folosit sumele de bani încasate urmare vânzării bunurilor 
debitoarei pe care le-a folosit în interes personal, fără a achita creditorii debitoarei, iar în actele 
societăţii nu rezultă nici datoriile bugetare pe care le are debitoarea. 
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 Legal citat, pârâtul a depus întâmpinare, prin care a arătat că, reclamantul nu a făcut nici un 
fel de probe pentru a-şi proba susţinerile, iar în ceea ce priveşte bunurile societăţii în speţă cele două 
autoturisme au fost înstrăinate în mod legal, pe baza unei facturi fiscale şi în mod eronat în lipsa 
documentelor contabile, reclamantul a presupus că sumele încasate nu au fost înregistrate în 
contabilitate. 
 S-a mai arătat că, simpla invocare a faptelor prevăzute de art.138 din Legea nr.85/2006, nu 
atrage automat răspunderea administratorului, deoarece legiuitorul  nu a înţeles să instituie o 
prezumţie legală de vinovăţie şi de răspundere în sarcina administratorului ci a prevăzut posibilitatea 
atragerii răspunderii decât după administrarea de probe. 
 În consecinţă a solicitat a fi respinsă cererea reclamantei ca nefondată. 

Prin Sentinţa civilă nr.811/26.03.2010 pronunţată de Tribunalul Tulcea, s-a admis 
acţiunea formulată de lichidatorul debitoarei S.C. F.P S.R.L.,  fiind obligat pârâtul G.T la plata sumei 
de 69.955 lei, reprezentând pasivul debitoarei neacoperit. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că, răspunderea reglementată de 
art.138 din Legea nr.85/2006, nu este o extindere a procedurii falimentului asupra administratorului, ci 
una personală, care intervine numai atunci când, prin săvârşirea unei fapte din cele enumerate de 
textul de lege, acesta a contribuit la ajungerea societăţii debitoare în stare de insolvenţă. 

Natura juridică a răspunderii administratorului este aceea a unei răspunderi speciale care 
împrumută cele mai multe din caracteristicile răspunderii delictuale. 

Pentru a  fi vorba de o răspundere delictuală, înseamnă că, pentru a fi angajată trebuie 
îndeplinite condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale care rezultă din art. 998 – art.999 Cod 
civil. 

Prejudiciul constă pentru creditori în ajungerea societăţii în stare de insolvenţă, în lipsa 
sumelor disponibile pentru plata obligaţiilor exigibile către aceştia, stare de fapt şi de drept ce este 
prejudiciabilă pentru creditori întrucât de regulă aceasta presupune nu doar imposibilitatea temporară 
de plată a creditorilor ci una de acoperire integrală a acestora. 

Raportat la fapta ilicită trebuie avut în vedere caracterul limitativ al enumerării cuprinse în 
art.138 al.1, legiuitorul stabilind în mod expres şi exclusiv categoriilor de fapte ilicite pentru care 
membrii organelor de conducere sau de supraveghere, precum şi orice persoane care au cauzat 
ajungerea persoanei juridice în stare de insolvenţă pot fi trase la răspundere. 

Tribunalul a reţinut că, din probele administrate în cauză, inclusiv din dosarul de faliment, din 
declaraţiile de creanţă, tabelul creditorilor, raportul administratorului judiciare  raportul de expertiză 
contabilă efectuat în cauză rezultă atât prejudiciul produs creditorilor prin neachitarea creanţelor cât şi 
fapta ilicită a fostului administrator constând în folosirea bunurilor societăţii şi creditelor societăţii, în 
folosul propriu, continuarea activităţii care a dus, în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi, 
nu a ţinut o contabilitate în conformitate cu legea şi a ascuns actele persoanei juridice. 

Faptele săvârşite de fostul administrator se încadrează în dispoziţiile art.138 al.1 lit.”a,c,d şi e” 
din Legea nr.85/2006, iar legătura de cauzalitate între faptele săvârşite şi prejudiciul produs 
creditorilor este evident, de vreme ce a rezultat şi din raportul de expertiză contabilă că 
disponibilităţile materiale şi băneşti ale debitoarei nu au fost folosite pentru achitarea creanţelor 
creditorilor. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul G.T, apreciind-o ca fiind nelegală şi 
netemeinică, fără a indica motivele de recurs, susţinând următoarele critici: 

- nici instanţa şi nici lichidatorul nu au demonstrat ca în calitate de administrator al SC F.P 
SRL, a contribuit la ajungerea societăţii debitoare în stare de insolvenţă, procedând numai la invocarea 
unor prevederi din Legea nr.85/2006; 

- nu se precizează care este temeiul legal în baza căruia, natura juridică a răspunderii 
administratorului este aceea a unei persoane speciale care împrumută cele mai multe din 
caracteristicile răspunderii delictuale; 

- temeiul juridic pentru răspunderea delictuală – art. 998, art.999 Cod civil, nu are nicio 
legătură cu obiectul acestei cauze care are ca obiect o activitate comercială; 

- instanţa de fond nu a analizat şi nu a ţinut cont, sub nicio formă, de obiecţiunile la raportul de 
expertiză contabilă depus la termenul din 22.01.2010, nefăcând nici măcar referire la aceasta în 
cuprinsul hotărârii. 
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Solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat. 
Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii şi care au fost formulate în 

termenul legal prevăzut de art.303, critici  care au fost încadrate în dispoziţiile art.304 pct.9 din 
Codul de procedură civilă, Curtea constată că este nefundat, pentru următoarele considerente: 

Potrivit art.138 al.1 din Legea nr.85/2006 „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 supraveghere din cadrul 
societăţii sau de conducere, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a 
debitorului, prin una dintre următoarele fapte: 
     a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte 
persoane; 
     c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, 
persoana juridică la încetarea de plăţi; 
     d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au 
ţinut contabilitatea în conformitate cu legea; 
     e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv 
pasivul acesteia; 

În mod corect a reţinut judecătorul sindic că, răspunderea persoanelor implicate în conducerea, 
supravegherea sau activitatea debitoarei ajunsă în stare de insolvenţă este o răspundere civilă pentru 
fapta proprie ce întruneşte multe din caracteristicile răspunderii delictuale. 

Răspunderea membrilor organelor de conducere ale debitorului este o răspundere faţă de 
debitor iar nu faţă de creditori, fiind menită să asigure repararea prejudiciului cauzat debitorului prin 
ajungerea lui în stare de insolvenţă. 
 În atare situaţie aceştia răspund pentru partea de pasiv a debitorului care este o consecinţă a 
faptelor săvârşite, pasiv astfel cum apare evidenţiat conform tabelului definitiv al creanţelor înregistrat 
la tribunal. 

Fiind vorba de o răspundere delictuală, pentru a fi angajată este necesar a fi îndeplinite 
condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale conform art.998 Cod civil: fapta ilicită, prejudiciu, 
legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu. 

Debitoarea avea obligaţia, prin administrator statutar, să depună la dosarul cauzei actele şi 
informaţiile prevăzute la art.28 alin.(1) în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii (art.35 din 
Lege). 
 Dispoziţiile art.1 al.1 din Legea nr.82/1991, instituie obligaţia pentru societăţile 
comerciale,societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-
dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice de a organiza şi conduce 
contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de 
gestiune adaptată la specificul activităţii. 

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art.1 
revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării 
unităţii respective. 
 Art.73 alin.1 lit.c din Legea nr.31/1990 stabileşte în sarcina administratorilor răspunderea 
solidară faţă de societate  pentru existenţa registrelor cerute de lege şi pentru corecta lor ţinere. 

În speţă, din raportul depus de lichidator a rezultat că debitoarea, prin administratorul statutar 
în persoana recurentului, nu a respectat obligaţia prevăzută de art.28 din Legea nr.85/2006, de a preda 
documentele contabile deşi acesta susţine că a ţinut contabilitate societăţii până la dizolvarea acesteia 
 Nedepunerea documentelor cerute de legiuitor şi nepredarea contabilităţii către lichidatorul 
judiciar creează prezumţia relativă că acestea lipsesc, sau că nu sunt întocmite conform legii, iar cum 
această prezumţie simplă nu a fost răsturnată de către pârât se reţine în sarcina acestuia săvârşirea unei 
fapte ilicite ce a avut drept consecinţă aducerea societăţii în stare de insolvenţă şi prejudicierea 
creditorilor. 

Vinovăţia pârâtului sub forma intenţiei directe sau indirecte, rezultă din însăşi încălcarea 
dispoziţiilor legale, în sensul că, deşi avea anumite obligaţii stabilite de Legea nr.31/1990 şi Legea 
contabilităţii nr.82/1991, acesta a exercitat atribuţiile de administrator social fără respectarea acestor 
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obligaţii, raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu fiind prezumat cât timp există starea de 
insolvenţă. 

  Prejudiciul este cert, lichid şi exigibil şi este dat de faptul că societatea debitoare, ajunsă în 
stare de insolvenţă, se află în imposibilitatea de a-şi acoperi datoriile în sumă de 69.915 lei legătura de 
cauzalitate dintre fapta ilicită, respectiv nerespectarea şi aplicarea legii, şi starea de insolvenţă fiind de 
asemenea dovedită. 

Din înscrisul emis de Primăria mun.Tulcea rezultă că, debitoarea figurează în evidenţele 
fiscale cu o remorcă Metalcar şi o basculantă, bunuri care nu au fost predate lichidatorului deşi există 
o hotărâre definitivă şi executorie în acest sens din data de 23.11.2007(Sentinţa civilă nr.2177). 

Deşi a susţinut că, a vândut bunurile recurentul nu a depus înscrisuri în acest sens, nu a făcut 
dovada înregistrării în contabilitate a facturilor şi preţului încasat, destinaţia sumelor încasate. 

Obiecţiunile la raportul de expertiză contabilă depus la termenul din 22.01.2010 sunt lipsite de 
relevanţă câtă vreme prejudiciul produs este cel înscris în tabelul de creanţe al debitoarei. 

În ceea ce priveşte criticile aduse hotărârii de recurent prin notele scrise formulate de avocat şi 
depuse la dosar la data de 18.01.2011, Curtea urmează a aprecia tardivitatea formulării acestora, în 
considerarea dispoziţiilor art.303 din Codul de procedură civilă , motiv pentru care acestea nu vor fi 
examinate. 

 

22. Procedura insolvenţei. Confirmare plan de reorganizare. Condiţii admisibilitate. 

 
                      Art.3, art.41, art.74, art.95, art.100, art.101 – Legea nr.85/2006 

         
     Decizia civilă nr.820/25.05.2011 

                           Dosar nr.2275/88/2010 
 
Prin Sentinţa civilă nr.465/11.02.2011 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul 

nr.2275/88/2010 al Tribunalului Tulcea, în temeiul art.101 din Legea nr.85/2006, a fost confirmat 
planul de reorganizare al SC C. SRL, propus de debitoare şi aprobat de adunarea creditorilor în şedinţa 
din 12 ianuarie 2011, şi s-a fixat termen pentru verificarea modului de derulare a planului de 
reorganizare. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut că la data de 17 decembrie 2010 
s-a depus planul de reorganizare pentru SC C. SRL Tulcea, propus de societatea debitoare, 
dispunându-se ca administratorul judiciar să convoace adunarea creditorilor în vederea supunerii la 
vot a planului de reorganizare; la data de 12 ianuarie 2011 administratorul judiciar al debitoarei a 
convocat adunarea generală a creditorilor, având ca ordine de zi exprimarea votului asupra planului de 
reorganizare propus de debitoare; procesul-verbal al şedinţei din 12 ianuarie 2011, anexat în cauză, 
relevă că în categoria creanţelor garantate au votat pentru acceptarea planului de reorganizare 
creditorii deţinători a 100% din valoarea totală a creanţelor din categoria respectivă; în categoria 
creanţelor bugetare au votat în acelaşi sens creditorii deţinători a 2,62% din valoarea totală a 
creanţelor din această categorie şi în categoria creanţelor chirografare au acceptat planul 54,60% din 
valoarea totală a creanţelor incluse în categoria menţionată. 
 În urma voturilor exprimate în adunarea creditorilor, de către creditorii grupaţi în categoriile 
prevăzute de art.100 din Legea nr.85/2006, hotărârea creditorilor este următoarea: “Votarea Planului 
de reorganizare de către categoriile de creanţe reglementate de art.100 alin.3 lit.a (garantate) şi lit.e 
(chirografare) din Legea nr.85/2006, respectiv de către 2 din 3 categorii de creanţe menţionate în 
programul de plăţi, dintre cele menţionate la art.100 alin.3 din Legea nr.85/2006.” 
 În situaţia dată, judecătorul sindic, în temeiul art.101 din Legea nr.85/2006, a confirmat planul 
de reorganizare propus de societatea debitoare. 
 În vederea verificării modului de derulare a planului de reorganizare pentru prezentarea 
raportului trimestrial, votat în Adunarea creditorilor, judecătorul sindic a fixat termen la 25 martie 
2011. 
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Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea DGFP Tulcea, care a criticat 
soluţia judecătorului sindic ca fiind nelegală şi netemeinică, invocând dispoziţiile art.3041 Cod 
procedură civilă. 

Recurenta creditoare a susţinut că în mod nejustificat judecătorul sindic a confirmat planul de 
reorganizare al SC C. SRL Tulcea, fără a ţine cont de faptul că, administratorul judiciar CII F.M.S a 
întocmit programul de plăţi aferent planului de reorganizare, fără a înregistra şi creanţa suplimentară a 
creditorului bugetar DGFP Tulcea, în cuantum de 107.940 lei. 

 A arătat recurenta că, la data de 03.09.2010, a înaintat judecătorului sindic cererea de admitere 
a creanţelor în cuantum de 40.185 lei, reprezentând debite neachitate către bugetul de stat consolidat 
al statului, creanţă înregistrată în tabelul preliminar al creanţelor, iar la data de 29.11.2010, AIF din 
cadrul DGFP Tulcea, urmare controlului efectuat asupra debitoarei, a comunicat Decizia de impunere 
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată nr.110/26.11.2010, în cuantum de 106.896 lei. 

 De asemenea, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei în forma generală, debitoarea sub 
supravegherea administratorului judiciar a înregistrat declaraţii privind obligaţiile către bugetul de stat 
consolidat cu sume de plată pe care nu le-a achitat.  

Concluzionând, solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei civile, în sensul de a pune 
în vedere administratorul judiciar modificarea programului de plăţi aferent planului de reorganizare, în 
sensul de a înregistra şi creanţa suplimentară a D.G.F.P. Tulcea în cuantum de 107.940 lei. 

În drept, a invocat dispoziţiile Legii nr.85/2006 şi art.3041 din Codul de procedură civilă. 
Administratorul judiciar al intimatei debitoare, legal citat, a depus întâmpinare prin 

care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, susţinând că, potrivit tabelului definitiv al 
creanţelor înregistrat sub nr.301/18.11.2010, întocmit de administratorul judiciar în conformitate cu 
art.3 pct.17 coroborat cu art.41 alin.2 şi art.74 din Legea nr.85/2006, depus la dosarul cauzei, afişat şi 
comunicat în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr.9226/23.11.2010, creditorul DGFP Tulcea a fost înscris cu întreaga creanţă solicitată, 
respectiv cu suma de 40.185 lei. 

În acord cu prevederile art.3, pct.22 din Legea nr.85/2006, Programul de plăţi (anexa nr.1) din 
conţinutul Planului de reorganizare depus la data de 17.12.2010 prevede, la pagina 57 din Plan, 
cuantumul sumei datorate creditorului DGFP Tulcea conform tabelului definitiv de creanţe, respectiv 
suma de 40.185 lei, inclusiv termenele la care debitorul urmează sa plătească acesta sumă. 

Obligaţiile fiscale suplimentare de plată, în sumă de 106.896 lei, stabilite de inspecţia fiscală 
nr.110/26.11.2010 (după data depunerii tabelului definitiv al creanţelor - 18.11.2010), precum şi 
celelalte debite născute ulterior deschiderii procedurii, au fost acceptate şi evidenţiate deja în Planul 
de reorganizare, la pagina 62, respectiv în Anexa nr.2 - CASH FLOW PREVIZIONAT, la punctele 5 
şi 6 (Plăţi datorii născute pe perioada de observaţie DGFP şi Plăţi datorii DGFP rezultate în urma 
controlului fiscal de fond), acestea fiind datorii născute practic (exigibile) după data deschiderii 
procedurii, acesta fiind de altfel şi motivul pentru care au fost evidenţiate în fluxul previzionat de 
încasări şi plăţi, şi nu în Programul de plăţi al creanţelor anterioare deschiderii procedurii. 

Suplimentul la cererea de admitere a creanţelor în cuantum de 107.940 lei a fost formulat de 
creditorul DGFP Tulcea la data de 20.12.2010, respectiv după data depunerii Planului de reorganizare 
(17.12.2010), şi mult după definitivarea şi afişarea tabelului de creanţe al debitoarei -18.11.2010. 
 Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 
          Potrivit art.101 alin.1 teza finală din Legea nr.85/2006, „Planul va fi confirmat dacă vor fi 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
    A. cel puţin jumătate plus una dintre categoriile de creanţe menţionate în programul de plăţi, dintre 
cele menţionate la art.100 alin. (3), acceptă sau sunt socotite că acceptă planul, cu condiţia ca 
minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul; 
    … 
    C. fiecare categorie defavorizată de creanţe care a respins planul va fi supusă unui tratament corect 
şi echitabil prin plan; 
    … 
    E. planul respectă prevederile art. 95.” 
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          De asemenea, alin.2 al aceluiaşi articol stabileşte că „Tratament corect şi echitabil există atunci 
când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
    a) niciuna dintre categoriile care resping planul şi nicio creanţă care respinge planul nu primesc 
mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului; 
    b) nicio categorie sau nicio creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea 
totală a creanţei sale; 
    c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nicio categorie de creanţe cu rang 
inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 100 alin. 
(3), nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului.” 
            Se constată că, în cauză sunt îndeplinite condiţiile mai sus citate pentru confirmarea planului, 
soluţia judecătorului sindic în acest sens, fiind legală şi temeinică.  

Astfel, planul de reorganizare a fost votat de către două din cele trei categorii de creanţe 
prevăzute în programul de plăţi, şi anume de către categoriile de creanţe reglementate de art.100 alin.3 
lit.a (garantate) şi lit.e (chirografare) din Legea nr.85/2006; categoria de creanţe bugetare, care a 
respins planul, este supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan, în sensul că obligaţiile fiscale 
suplimentare de plată, în sumă de 106.896 lei, stabilite de inspecţia fiscală nr.110/26.11.2010 (după 
data depunerii tabelului definitiv al creanţelor - 18.11.2010), precum şi celelalte debite născute ulterior 
deschiderii procedurii au fost acceptate şi evidenţiate în planul de reorganizare, în Anexa nr.2 - cash 
flow previzionat, la punctele 5 şi 6 (Plăţi datorii născute pe perioada de observaţie DGFP şi Plăţi 
datorii DGFP rezultate în urma controlului fiscal de fond); DGFP nu va primi mai puţin decât ar fi 
primit în cazul falimentului şi nicio categorie sau nicio creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte 
mai mult decât valoarea totală a creanţei sale, iar nicio categorie de creanţe cu rang inferior categoriei 
defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 100 alin. (3), nu primeşte mai 
mult decât ar primi în cazul falimentului; planul respectă condiţiile impuse de art.95 din lege. 
          Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, 
susţinerile creditoarei neputând conduce la o soluţie de infirmare a planului de reorganizare propus, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 

 

23. Procedura insolvenţei. Contestaţie împotriva înscrierii în tabelul obligaţiilor 
debitoarei a creanţei reclamate de creditoare. Constatarea nulităţii absolute a unor contracte 
prestări servicii pentru cauză ilicită. 

 
                           Art.46 – Cod comercial 
                                  Art.968 – Cod civil 

      
                  Decizia civilă nr.644/21.04.2011 

                             Dosar nr.1658/36/2010 
 
Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta la data de 01.09.2009 creditoarele SC 

C.M  SRL si SC C.L IFN SA au formulat contestaţie împotriva măsurii administratorului social al 
debitoarei SC A.P.C SRL – M. SPRL – de înscriere in tabelul obligaţiilor debitoarei a creanţei 
creditoarei SC C. SRL, solicitând instanţei să constate nulitatea  absolută a contractelor intervenite 
intre debitoarea SC A.P.C SRL si creditoarea SC C. SRL si înlăturarea integrala a creanţei societăţii 
C. SRL din tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei. 

In motivarea cererii contestatoarele au arătat că în calitate de creditoare ale SC A.P.C SRL, 
analizând tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei, au constatat ca figurează in calitate de creditor 
al societăţii debitoare cu o creanţa de 424.366,63 lei parata SC C. SRL, firma controlata de 
asociaţii/administratorii debitoarei. 

Din analiza înscrisurilor depuse in susţinerea cererii de admitere a creanţelor rezulta ca parata 
invoca drept izvor al creanţei doua contracte – nr.3034 din 10.12.2007, având ca obiect prestarea de 
către parata creditoare in favoarea debitoarei a unor servicii de curtenie interioara spaţiu administrativ 
si nr.5/03.01.2007 având ca obiect închirierea de utilaje cu personal de deservire aferent. 
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Constatarea nulităţii absolute a acestor contracte se impune pentru cauza ilicita, fiind evidenta 
încercarea ca prin ele sa se realizeze o mărire a pasivului paratei debitoare si sustragerea de la 
urmărire a unor sume importante de bani, in condiţiile in care debitoarea se confrunta cu o situaţie de 
încetare a plaţilor de cel puţin un an de zile. 

Reaua credinţa a pârâtelor rezulta şi din inserarea în contracte a unor clauze penale intr-un 
cuantum exagerat pentru ca apoi, controlând finanţele ambelor firme să nu plătească sumele pretins 
datorate la scadenta pentru a genera cuantumuri substanţiale ale penalităţilor. 

Prin întâmpinare, intimata creditoare SC C.SRL a invocat excepţia necompetentei funcţionale 
a judecătorului sindic in soluţionarea cererii de constatare a nulităţii absolute a contractelor, excepţie 
respinsa prin Încheierea din 17.05.2010. 

Pe fondul cauzei  a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiata. 
La rândul sau, intimatul M. SPRL, prin întâmpinare, a invocat excepţia necompetentei 

funcţionale a judecătorului sindic, iar pe fond a susţinut că afirmaţiile contestatoarei nu sunt dovedite, 
cele doua contracte au fost încheiate cu mult înainte de data deschiderii procedurii, creditoarea SC 
C.SRL reclamând neexecutarea plăţii serviciilor prestate in perioada ianuarie – februarie 2009. 

Prin Sentinţa civilă nr.4005 din 17.06.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa, a admis 
contestaţia formulată de contestatoarele SC C.M SRL şi SC C.L IFN SA în contradictoriu cu intimata 
M. S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC A.P.C SRL şi intimata creditoare SC 
C. SRL, a constatat nulitatea absolută a contractului de prestări servicii nr.3034/10.12.2007 şi a 
contractului de închiriere de utilaje nr. 5/03.01.2007 încheiate între SC C. SRL şi SC A.P.C SRL şi a 
dispus înlăturarea creanţei societăţii C.SRL din tabelul obligaţiilor debitoarei SC A.P.C SRL. 

Pentru a pronunţa astfel, prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
Cele doua societăţi in litigiu, debitoarea SC A.P.C SRL si SC C.SRL au încheiat la data de 

10.12.2007 contractul de prestări servicii nr.3034, prin care SC C.SRL s-a obligat sa presteze in 
favoarea SC A.P.C SRL servicii de curăţenie interioara spaţiu administrativ cu un tarif de 0,2 
euro/mp/zi, fără TVA. 

Facturile emise în baza acestui contract in lunile ianuarie si februarie 2009 si anexate 
declaraţiei de creanţa cuprind insa un tarif de 1 euro/mp/zi, ceea ce a dus la o suma de 24.363,10 lei, 
respectiv 24.703,50 lei pe luna tarif de curăţenie. 

Pe lângă valoarea foarte mare pentru servicii de curăţenie, s-a mai reţinut, din declaraţiile de 
creanţa din dosarul de insolvenţă, că societatea debitoare avea deja dificultăţi de plata in perioada 
respectiva pentru a-si permite asemenea servicii scumpe de curăţenie. 

De asemenea, s-a constatat din actele depuse in susţinerea declaraţiei de creanţa că, deşi 
intimata creditoare a depus  contractul de închiriere nr.5/03.01.2007 având că obiect închirierea unor 
utilaje cu personalul de deservire aferent, facturile nr.236/31.03.2009, nr.227/27.02.2009, 
nr.226/30.01.2009, cuprind contravaloarea chiriei pentru un spaţiu comercial şi nu pentru utilaje. 

Cele doua contracte poarta ca data de încheiere anul 2007, insa ele nu au data certa si nu s-a 
făcut dovada înregistrării lor in contabilitate. In plus, toate facturile in litigiu sunt din perioada 
ianuarie-martie 2009, perioada premergătoare cererii de deschidere a procedurii insolventei şi nu s-a 
făcut dovada unor plăţi anterioare anului 2009 in baza acestor contracte pentru a combate susţinerile 
contestatoarei privind caracterul fictiv al acestora. La aceasta s-a adăugat faptul că cele doua societăţii 
au asociaţi comuni, respectiv domnii P.S si S.S.C. 
             Fata de aspectele reţinute, instanţa a constat că, cele doua contracte au fost încheiate in scopul 
fraudării intereselor celorlalţi creditori, având ca finalitate  sustragerea unor sume de bani destinate 
acoperirii creanţelor acestora.  
 Împotriva acestei soluţii a formulat recurs creditoarea SC C. SRL criticând-o pentru 
nelegalitate, sub aspectele: 
 Contractele de prestări servicii şi de închiriere a utilajelor şi a unui spaţiu administrativ nu fac 
parte din categoria celor care se încheie în formă scrisă ad probationem, existenţa raportului 
obligaţional putând fi dovedită în condiţiile art.46 Cod comercial. 
 În cauză s-a făcut dovada că recurenta a încheiat cu debitoarea cele trei contracte şi că acestea 
pot fi identificate prin număr şi dată a încheierii. 
 Existenţa obligaţiei debitoarei a dovedit-o şi cu facturile emise pentru plata serviciilor prestate 
şi pentru chiria datorată pentru utilajele folosite de către debitoare, pentru spaţiul închiriat, documente 
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ce sunt evidenţiate în contabilităţile părţilor. Potrivit situaţiei pe repartitori a înregistrărilor pe conturi 
analitice rezultă că debitoarea a efectuat plăţi parţiale în contul chiriei şi serviciilor prestate, plăţi 
făcute cu întârziere. 
 Cu privire la facturile nr.226 din 30.01.2009, nr.227/27.02.2009 şi nr.236 din 31.03.2009, la 
explicaţia plăţii s-a menţionat „chirie”, debitoarea datorând această sumă în baza contractului 
nr.3204/22.12.2007. 
 Se mai arată că, este legal încheiat contractul de prestări servicii, părţile având libertatea să 
convină asupra tarifului, debitoarea datorând recurentei creditoare suma raportată la tariful stabilit în 
contract, prima instanţă reţinând că tariful practicat pentru serviciile de curăţenie prestate este foarte 
mare, dar nefăcând trimitere la probe care să ateste această afirmaţie. 
 Prima instanţă nu a încuviinţat proba cu expertiză contabilă, pentru a se evidenţia înregistrarea 
în evidenţa contabilă a actelor contabile. 
 În mod eronat prima instanţă a constatat caracterul fictiv al celor două contracte, precum şi 
împrejurarea că, încheierea acestora a avut drept scop fraudarea intereselor celorlalţi creditori, având 
ca finalitate sustragerea unor sume de bani destinate acoperirii creanţelor acestora, aspect de natură a 
atrage incidenţa dispoziţiilor art.968 Cod civil. 
 În drept: art.312 alin.1 şi 3, raportat la art.304 pct.9 Cod pr.civilă.  

Verificând hotărârea recurată prin prisma criticilor aduse, instanţa reţine că acestea 
sunt nefondate pentru următoarele considerente : 
 Pe calea contestaţiei la tabelul preliminar de creanţe au solicitat creditoarele SC C.M SRL şi 
SC C.L IFN SA să se constate nulitatea absolută a contractului/contractelor intervenite între pârâta 
debitoare SC A.P.C SRL şi pârâta creditoare SC C. SRL, pentru cauză ilicită, în scopul măririi 
pasivului societăţii debitoare şi al sustragerii unor sume importante de bani de la urmărire. 
 Prin Sentinţa civilă nr.4005/com/17.06.2010 a Tribunalului Constanţa s-a constatat nulitatea 
absolută a contractului de prestări servicii nr. 3034/10.12.2007 şi a contractului de închiriere de utilaje 
nr.5/03.01.2007 încheiate între SC C. SRL şi SC A.P.C SRL, dată fiind cauza lor ilicită. 

Recurenta SC C.SRL a susţinut, în criticile sale, că a făcut dovada, în faţa judecătorului sindic, 
că a încheiat cu debitoarea cele trei contracte pentru care a depus facturile justificative pentru creanţa 
reclamată, respectiv contractul nr. 3034/2007, nr.5/2007 şi nr.3204/2007, fiind înregistrate aceste 
înscrisuri în contabilitate, iar potrivit principiului libertăţii contractuale, părţile pot conveni asupra 
tarifului perceput pentru serviciile prestate. 

Deşi judecătorul sindic a analizat contractele  a căror nulitate absolută s-a solicitat a se constata 
prin prisma dispoziţiilor de drept comun, respectiv în temeiul art. 968 Cod civ., Curtea reţine că au 
relevanţă în examinarea acestor înscrisuri şi dispoziţiile speciale cuprinse în legea insolvenţei, 
referitoare la prezumţia de fraudă a creditorilor de către debitor în „perioada suspectă”, cea de trei ani 
anteriori deschiderii procedurii insolvenţei. 

În condiţii normale de solvabilitate  încheierea de contracte comerciale este evident că se 
circumscrie principiului libertăţii contractuale, părţile stabilind în concordanţă cu voinţa lor preţul 
datorat pentru contraprestaţia primită. 

Însă, cu iminenţa insolvenţei planând asupra debitorului, acestuia i se impune o altă conduită, 
mult mai diligentă, în scopul de a evita intrarea sa în procedura reglementată de Legea nr.85/2006, 
principala grijă fiind cea a efectuării plăţilor restante către creditorii existenţi, nu de încheiere a altor 
contracte, deosebit de oneroase pentru patrimoniul său şi lipsite de utilitate practică în raport de scopul 
economic al activităţilor pe care le-a solicitat a fi prestate în schimbul sumelor de bani stipulate ca 
preţ. 

 De aici reiese fără îndoială caracterul fraudulos al operaţiunilor pe care debitoarea SC A.P.C 
SRL le-a contractat cu creditoarea SC C.SRL în cursul anului 2007, în condiţiile în care, intrarea 
debitoarei în procedura insolvenţei s-a realizat în anul 2009. 

Un alt aspect foarte important care a  format opinia judecătorului sindic şi a instanţei de control 
judiciar în sensul reţinerii „prezumţiei de fraudă” pentru contractul de închiriere nr.5/2007, contractul 
de prestări servicii nr.3034 din 10.12.2007 şi facturile fiscale din anul 2009, este acela că, raporturile 
juridice născute în virtutea acestor contracte au fost asumate de administratorii statutari ai debitoarei, 
unul în calitate de reprezentant legal al creditorului iar celălalt  în calitate de reprezentant legal al 
debitorului, ceea ce denotă intenţia de fraudare a celorlalţi creditori. 
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Prin urmare, nefiind răsturnată prezumţia de fraudă pe care prevederile Legii nr. 85/2006 o 
instituie asupra operaţiunilor economice derulate de debitoare cu o altă societate comercială în care 
administratorul său legal are şi în societatea cocontractantă funcţia de reprezentant legal, Curtea reţine 
caracterul legal şi temeinic al sentinţei recurate, criticile nefiind susţinute sub aspect probator, astfel că 
nu poate fi confirmată în cauză decât soluţia de respingere a recursului declarat de recurenta pârâtă SC 
C.SRL ca nefondat.  

 

24. Procedura insolvenţei. Contestaţie împotriva măsurii dispuse de administrator 
judiciar, privind neînregistrarea creanţei în tabelul obligaţiilor debitoarei. Nerespectarea 
termenelor procedurale stabilite de judecătorul sindic pentru formularea cererii de admitere a 
creanţei. 

 
      Art.1, art.2, art.7, art.31, art.61, art.62, art.76 – Legea nr.85/2006 

                          Art.103 Cod pr.civilă 
                               Art.1169 Cod civil 

 
    Decizia civilă nr.579/18.04.2011 

                    Dosar nr.7378/118/2010/a1 

 
  La data de 23.06.2010, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 
7934/118/2010, creditoarea SC T.R SRL, a investit judecătorul sindic cu soluţionarea contestaţiei 
formulată împotriva măsurii dispuse de M.P  IPURL, în calitate de administrator judiciar, privind 
neînregistrarea creanţei sale în tabelul obligaţiilor debitoarei SC G.S.T  SRL. 
 În motivarea contestaţiei, creditoarea a arătat că prin cererea formulată în cadrul dosarului 
nr.2204/118/2010 al Tribunalului Constanţa a solicitat înscrierea la masa credală cu o  creanţă în 
cuantum total de 943.029,37 lei reprezentând debit datorat în baza facturilor emise în perioada 
11.12.2008-21.05.2009 şi penalităţi d întârziere în decontare. 
 Administratorul judiciar nu a procedat la înscrierea creanţei în tabelul obligaţiilor. 
 În opinia contestatoarei, măsura dispusă de către administratorul judiciar este netemeinică şi 
nelegală, întrucât SC T.R SRL se legitimează cu o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, anterioară 
deschiderii procedurii insolvenţei, iar măsura comunicată prin adresa 421/3.05.2010 nu a fost 
justificată în nici un mod. 
 Prin sentinţa civilă nr.7092 din 9.12.2010 Tribunalul Constanţa a respins contestaţia formulată 
de contestatoarea SC T.R SRL în contradictoriu cu intimata M.P IPURL în calitate de administrator 
judiciar al debitoarei SC G.S.T SRL ca nefondată. 
 Pentru a dispune astfel prima instanţă a reţinut următoarele:  
 Procedura insolvenţei faţă de  debitoarea SC G.S.T SRL a fost deschisă prin Încheierea 
nr.198/4.03.2010 pronunţată în dosarul 2204/118/2010 al Tribunalului Constanţa, iar termenul limită 
de înscriere a creanţelor născute înainte de deschiderea procedurii a fost stabilit la data de 3.05.2010. 

În conformitate cu disp. art.61 şi art.62 din Legea nr.85/2006, administratorul judiciar a 
procedat la notificarea debitoarei, a creditorilor şi a oficiului registrului comerţului. 

Conform art.61 alin.2 şi art.7 din  Legea nr.85/2006, notificarea a fost publicată în ziar şi în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.  

SC T.R SRL a fost notificată individual, prin adresa 306/19.04.2010, cu privire la deschiderea 
procedurii insolvenţei şi termenele procedurale stabilite de judecătorul sindic pentru formularea cererii 
de admitere a creanţei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire semnată şi ştampilată la 
data de 26.04.2010. 

În acest context, contestatoarea era ţinută să respecte termenul de declarare a creanţei născută 
înainte de data deschiderii procedurii stabilit pentru  03.05.2010, ce a fost legal comunicat, atât cu 
respectarea art.90 din Codul de Procedură Civilă, cât şi prin publicarea notificării în ziar în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă conform art. 7 alin.1 şi alin.3 din Legea nr.85/2006. 

Cum, în speţă,  cererea de admitere a creanţei a fost formulată la data de 14.05.2010,  peste 
termenul stabilit prin Încheierea nr. 198/4.03.2010 pronunţată în dosarul nr.2204/118/2010 al 
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Tribunalului Constanţa, în cauză devin incidente dispoziţiile art.76 din Legea nr.85/2006, respectiv 
art.103 din Codul de Procedură Civilă, care sancţionează cu decăderea neîndeplinirea actelor 
procedurale în termenele legale. 
 Împotriva acestei hotărârii a declarat recurs pentru motivele: 
 Prin cererea transmisă Tribunalului Constanţa, SC T.R a solicitat înscrierea în Tabelul 
preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei SC G.S.T SRL (în continuare G.S) pentru suma de 
943.029,37 lei, reprezentând debit de recuperat, datorat în baza facturilor emise în perioada 
11.12.2008 – 21.05.2009 şi neachitate până în prezent. 
 T.R a formulat contestaţie împotriva măsurii administratorului judiciar de respingere a cererii 
de înscriere în Tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei G.S considerând că, decizia 
administratorului judiciar de a respinge cererea formulată de către T.R este nefondată. Mai mult, 
administratorul judiciar nu justifică în nici un mod măsura comunicată prin adresa nr.421/03.05.2010. 
 Consideră că, în mod nelegal Tribunalul Constanţa a respins contestaţia formulată de către 
T.R, având în vedere că, măsura administratorului judiciar de respingere a solicitării T.R,nu a fost 
justificată de către acesta. 
 În ceea ce priveşte creanţa deţinută de către T.R împotriva debitoarei G.S, aceasta este certă, 
lichidă şi exigibilă anterior deschiderii procedurii insolvenţei şi întruneşte toate condiţiile prevăzute de 
Legea nr.85/2006 pentru a fi înscrisă la masa credală şi în Tabelul preliminar al creanţelor împotriva 
averii debitoarei G.S , fapt ignorat de către instanţa de fond.   
 Mai mult, consideră recurenta că în mod greşit instanţa de fond şi-a însuşit susţinerile 
administratorului judiciar cu privire la tardivitarea depunerii cererii în condiţiile în care aceste motive 
nu au stat la baza respingerii iniţiale a cererii formulată de către T.R (după cum a arătat anterior 
măsura respingerii cererii formulată de către T.R nu a fost motivată de către administratorul judiciar). 

Verificând hotărârea recurată prin prisma criticilor aduse, instanţa reţine ca acestea 
sunt nefondate pentru următoarele considerente : 

Procedura insolvenţei faţă de  debitoarea SC G.S.T SRL a fost deschisă prin Încheierea 
nr.198/4.03.2010 pronunţată în dosar nr.2204/118/2010 al Tribunalului Constanţa, termenul limită de 
înscriere a creanţelor născute înainte de deschiderea procedurii a fost stabilit la data de 3.05.2010. 

În conformitate cu dispoziţiile art.61 şi art.62 din Legea nr.85/2006, administratorul judiciar a 
procedat la notificarea debitoarei, a creditorilor şi a oficiului registrului comerţului. 

Conform art.61 alin.2 şi art.7 din  Legea nr.85/2006 notificarea a fost publicată în ziar şi în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.  

SC T.R SRL a fost notificată individual, prin adresa 306/19.04.2010, cu privire la deschiderea 
procedurii insolvenţei şi termenele procedurale stabilite de judecătorul sindic pentru formularea cererii 
de admitere a creanţei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire semnată şi ştampilată la 
data de 26.04.2010. 

În acest context judicios a reţinut prima instanţă că,  contestatoarea era ţinută să respecte 
termenul de declarare a creanţei născută înainte de data deschiderii procedurii,  stabilit pentru  
03.05.2010, ce a fost legal comunicat, atât cu respectarea art.90 din Codul de Procedură Civilă, cât şi 
prin publicarea notificării în ziar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă conform art. 7 alin.1 şi alin.3 
din Legea 85/2006. 

Relevante sunt în acest sens dispoziţiile  art.76. din Legea nr.85/2006 potrivit cu care :  
Cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea 

dispoziţiilor art.7, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de 
admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. b), este decăzut, 
cât priveşte creanţele respective, din următoarele drepturi:  
   1. dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale a creditorilor;  
   2. dreptul de a participa la distribuirile de sume în cadrul reorganizării şi falimentului;  
   3. dreptul de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaţilor cu 
răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare, ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca 
debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit 
răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase.  
     Decăderea va putea fi invocată oricând, de orice parte interesată, pe cale de acţiune sau 
excepţie.  
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Cum, în speţă,  cererea de admitere a creanţei a fost formulată la data de 14.05.2010,  peste 
termenul stabilit prin Încheierea nr. 198/4.03.2010 pronunţată în dosarul 2204/118/2010 al 
Tribunalului Constanţa, în cauză devin incidente dispoziţiile art.76 din Legea 85/2006, respectiv 
art.103 din Codul de procedură civilă  care sancţionează cu decăderea neîndeplinirea actelor 
procedurale în termenele legale. 

Constatând, în consecinţă, că soluţia judecătorului sindic este în acord cu probatoriul cauzei şi 
întemeiată pe dispoziţiile legale incidente speţei Curtea va respinge recursul ca nefondat în 
considerarea disp.art. 312 Cod procedură civilă.  

 

 25. Procedura insolvenţei. Autorizare plăţi cheltuieli aferente procedurii. Decontare 
cheltuieli de procedură din fondul de lichidare. 

 
    Art.24 – Constituţia României 

  Art.4 al.4, art.19, art.22  – Legea nr.85/2006 
    Art.37 OUG 86/2006  

    Art.731 al.1 lit.”a” – Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
                                                             practician în insolvenţă 

Hotărârea UNPIR nr.3/2007  
                                       modificată prin Hotărârea UNPIR nr.3/2010 

       
                  Decizia civilă nr.76/20.01.2011 

              Dosar nr.7306/118/2009 
 

Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia comercială – judecător sindic la data de 
25.10.2010 şi înregistrată în dosar nr.7306/118/2009, lichidatorul judiciar C.A, a solicitat decontarea 
cheltuielilor de procedură din fondul de lichidare în cuantum de 3.099,30 lei în condiţiile art.4 alin.4 
din  Legea nr.85/2006. 
 În raport de modificările aduse Legii nr.85/2006, judecătorul sindic a pus în discuţie 
admisibilitatea cererii de decontare, în condiţiile în care art.4 alin.5 a fost abrogat în totalitate, iar 
alin.4 al aceluiaşi articol nu mai îndrituieşte judecătorul sindic să aprobe bugetul previzionat, aspect ce 
exclude de plano competenţa judecătorului sindic de a soluţiona cererea. 

Prin Sentinţa civilă nr.6023/COM din 01.11.2010, pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosar nr.7306/118/2009, s-a respins cererea de decontare formulată de lichidator judiciar C.A, ca 
inadmisibilă. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut că, excepţia inadmisibilităţii 
cererii are caracter întemeiat. 
 Astfel, se reţine că la data de 24.07.2010 s-a adoptat Legea pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.85/2006, publicată în Monitorul Oficial din 21.VII.2010, lege care a abrogat explicit 
dispoziţiile art.4 alin.5, dispoziţie care conferea judecătorului sindic atribuţia autorizării plăţii 
cheltuielilor aferente procedurii din fondul de lichidare în absenţa bunurilor din averea debitoarei. 
 Acelaşi punct de vedere în sensul că, judecătorul sindic nu mai este abilitat să autorizeze 
cererea de decontare, rezultă şi din modificarea alin.4 al articolului 4, care suprimă sintagma „aprobat 
de judecătorul sindic”. 
 Se reţine că, această interpretare îşi găseşte corespondentul şi în Legea nr.84/13.05.2010 
privind aprobarea OUG nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare 
în registrul comerţului, act normativ care statuează în art.21  alin.2 că: „decontul final al cheltuielilor 
efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea unei societăţi comerciale se face de către Uniunea 
Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România la solicitarea lichidatorului.” 
 Invocarea dispoziţiilor art.37 din OUG nr.86/2006, nu modifică dispoziţiile art.4 al.4 şi al.5 şi 
nici nu poate constitui temei juridic pentru încuviinţarea în continuare de către judecătorul sindic a 
aprobării plăţii din fondul de lichidare, ci constituie un criteriu obiectiv pentru determinarea 
onorariului corespunzător. 
 Într-adevăr, statutul de organizare şi funcţionare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în 
Insolvenţă din România prevede la art.731 că decontarea din fondul de lichidare trebuie însoţită de 
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sentinţa potrivit căreia judecătorul sindic (…) stabileşte onorariul de achitat, respectiv cheltuielile de 
procedură, însă, în raport  de principiul ierarhiei actelor normative, statutul nu poate adăuga la lege. 
 În concluzie, în absenţa unui temei juridic, în legea specială, cererea a fost respinsă ca 
inadmisibilă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs lichidatorul judiciar C.A, al D.C.A SRL, 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu motivaţia că, art.19 al.2 din Legea nr.85/2006 arată 
că, onorariul practicianului în insolvenţă este aprobat de judecătorul sindic în condiţiile în care se 
achită din fondul de lichidare, iar cheltuielile de procedură care se pot deconta din fondul de lichidare, 
se aprobă tot de judecătorul sindic în  baza Normelor metodologice pentru aplicarea art.4 din fosta 
Lege nr.64/1995, devenit art.4 al Legii nr.85/2006, norme metodologice publicate în M.Of.nr.4/2000, 
în vigoare. 

Solicită admiterea recursului, cu consecinţa modificării sentinţei recurate, în sensul admiterii 
cererii de decontare reprezentând cheltuieli de procedură şi onorariu din fondul de lichidare. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă şi care au fost 
încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9,  dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 din Codul de 
procedură civilă, Curtea constată că este nefundat,  pentru următoarele considerente: 

La data de 25.10.2010 Cabinet Individual de Insolvenţă C.A în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC D.C.A. SRL, a solicitat judecătorului sindic, în temeiul art.4 al.4 din Legea nr.85/2006, 
aprobarea cererii de decontare a cheltuielilor aferente procedurii falimentului debitoarei, în sumă de 
3099,30 lei având următoarea structură: 

- onorariu lichidator judiciar 3.000 lei; 
- cheltuieli de procedură 99,3o lei, din care: cheltuieli poştale 33,30 lei, deschidere cont 30 

lei, taxă căutare arhivă 12 lei şi cheltuieli de publicitate 24 lei. 
Curtea reţine că, dispoziţiile art.4 al.4 şi 5 din Legea nr.85/2006, în vigoare la data de 

21.07.2010, aveau următorul cuprins: 
    (4) În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile 
efectuându-se pe baza unui buget previzionat pe o perioadă de cel puţin 3 luni, aprobat de 
judecătorul-sindic. 
     (5) Judecătorul-sindic va putea autoriza, pe baza documentelor justificative ataşate la 
raportul lunar al administratorului judiciar/lichidatorului, elaborat potrivit art. 21 alin. (1), plata, 
din fondul de lichidare a cheltuielilor ce au depăşit bugetul previzionat. 
 Ulterior, la data de 21.07.2010, a fost publicată în Monitorul Oficial nr.505 Legea nr.169 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, act normativ ce a 
intrat în vigoare în conformitate cu art.12 al.1 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, la data de 24.07.2010. 

Prin acest act normativ au fost aduse modificări art.4 din Legea nr.85/2006 acesta având la 
momentul formulării acestei cereri următorul cuprins:  
        „ (4) În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile 
urmând a fi făcute în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţilor practicienilor în insolvenţă, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza 
unui buget previzionat. 
        (5) *** Abrogat” 
 Principalele atribuţii ale judecătorului-sindic sunt stabilite prin normele de drept comun în 
materie de insolvenţă, respectiv prin art.11 al.1 din Legea nr. 85/2006, nicidecum prin OUG 86/2006 
sau prin Statutul de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Practicienilor din România. 

În conformitate cu dispoziţiile  art.11, cu raportare la art.19 şi art.22 din Legea nr.85/2006, 
printre principalele atribuţii ale judecătorului sindic se regăsesc: 
   c) desemnarea motivată, prin sentinţa de deschidere a procedurii, dintre practicienii în 
insolvenţă compatibili care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei, a 
administratorului judiciar provizoriu sau, după caz, a lichidatorului care va administra procedura 
până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor sau creditorul care 
deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor, fixarea remuneraţiei în conformitate cu criteriile 
stabilite de legea de organizare a activităţii practicienilor în insolvenţă, precum şi a atribuţiilor 
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acestuia pentru această perioadă. Judecătorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu 
sau lichidatorul provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de 
către debitor, dacă cererea îi aparţine. În situaţia în care cel care a introdus cererea de deschidere a 
procedurii nu solicită numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va face de către 
judecătorul-sindic din rândul practicienilor care au depus oferte la dosarul cauzei. În caz de 
conexare se va ţine seama de cererile creditorilor în ordinea mărimii creanţelor sau de cererea 
debitoarei, dacă nu există o cerere din partea unui creditor; 

d)confirmarea, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de 
adunarea creditorilor sau de creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor, 
precum şi a onorariului negociat. Dacă nu există contestaţii împotriva hotărârii adunării creditorilor 
sau a deciziei creditorului care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor, confirmarea se face 
în camera de consiliu, fără citarea părţilor, în termen de 3 zile de la publicarea în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă a hotărârii adunării creditorilor sau, după caz, a deciziei creditorului 
majoritar; 

e)înlocuirea, pentru motive temeinice, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a 
lichidatorului; 

(2)Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii 
administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului şi la procesele şi cererile de natură judiciară 
aferente procedurii insolvenţei. Atribuţiile manageriale aparţin administratorului judiciar ori 
lichidatorului sau, în mod excepţional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi 
administra averea. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către 
creditori, prin organele acestora.” 

Dispoziţiile art.37 alin.4 din OUG 86/2006 stabilesc că „Plata onorariilor practicienilor în 
insolvenţă- administratori sau lichidatori judiciari ori a cheltuielilor de procedura se va face din 
fondul constituit conform art. 4 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi 
completări le ulterioare, iar calculul acestora va fi efectuat conform tarifelor şi standardelor de cost 
ce se vor stabili de către adunarea reprezentanţilor permanenţi a UNPIR.” 

Invocarea dispoziţiilor art.37 din O.U.G. nr.86/2006 nu poate constitui temei juridic pentru 
încuviinţarea în continuare de către judecătorul sindic a aprobării plăţii din fondul de lichidare, 
întrucât aceste dispoziţii se referă la  criterii obiective pentru determinarea onorariului corespunzător. 

Din interpretarea dispoziţiilor mai sus menţionate rezultă, astfel cum corect a apreciat şi prima 
instanţă, că, în sarcina judecătorului sindic nu mai există atribuţia de a aproba decontarea onorariului 
practicianului în insolvenţă şi a cheltuielilor de procedură din fondul de lichidare constituit conform 
art.4 din Legea nr.85/2006. 

În ceea ce priveşte plata onorariului, Curtea constată că, recurenta are deja o hotărâre 
judecătorească, respectiv Sentinţa civilă nr.1438/COM/01.03.2010 prin care judecătorul sindic a 
desemnat-o în calitate de lichidator  judiciar pe C.A – Cabinet Individual de Insolvenţă, cu o retribuţie 
de 3.000 lei, exclusiv T.V.A. + 10% din valoarea fondurilor obţinute. 

 Aşa cum rezultă din chiar cerere de recurs greutăţile în decontare survin din cauza 
reglementărilor din Statutul de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Practicienilor din 
România, ori această situaţie nu justifică arogarea de către judecătorul sindic a unor competenţe care 
nu izvorăsc din lege. 

Invocarea de către recurentă a  Normelor metodologice de aplicare a art.4 din Legea 
nr.64/1995, aprobate prin Ordinul nr.2881/C-2657-5 din 1999, norme ce au fost aplicate şi după 
intrarea în vigoare a Legii nr.85/2006, nu sunt de natură a schimba hotărârea tribunalului şi aceasta 
pentru că ele nu mai au corespondenţă în normele din lege ca urmare a modificărilor succesive aduse 
actului normativ, art.4 a suferind o modificare substanţială ceea ce face inaplicabile aceste norme. 

Această soluţie se impune în considerarea dispoziţiilor art.77 din Legea nr. 24/2000 potrivit 
cărora “Ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor 
ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate sau ale 
autorităţilor administrative autonome se emit numai pe baza şi în executarea legilor, a hotărârilor şi 
a ordonanţelor Guvernului.” 

Prin urmare, odată cu abrogarea alin.5 al art.4, se abrogă implicit şi orice explicitare 
dată în aplicarea acestui text de lege. 
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De asemenea, recurenta a invocat dispoziţiile art.731 alin.1 lit.a din Statutul privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, dispoziţii prin care se impune 
depunerea ca documente justificative pentru decontarea din fondul de lichidare, printre altele, a 
sentinţei/încheierii prin care judecătorul-sindic stabileşte onorariul de achitat, respectiv cheltuielile 
de procedură. 

Într-adevăr, Statutul de organizare şi funcţionare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în 
Insolvenţă din România aprobat prin Hotărârea U.N.P.I.R. nr. 3/2007 modificat prin Hotărârea 
U.N.P.I.R. nr.3/2010 (modificare în vigoare din data de 20.08.2010) prevede la art.731 alin.1 că, 
decontarea din fondul de lichidare trebuie însoţită de „sentinţa/încheierea/rezoluţia, în original sau 
copie conformă cu originalul, prin care judecătorul-sindic/judecătorul-delegat/directorul oficiului 
registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana desemnată din cadrul registrului 
comerţului stabileşte onorariul de achitat, respectiv cheltuielile de procedură”, însă, în raport  de 
principiul ierarhiei actelor normative, o hotărâre a unei persoane juridice de utilitate publică (aşa cum 
este U.N.P.I.R., conform art.1 din Hotărârea nr.1/2006) nu poate modifica sau completa o lege, aceste 
hotărâri având rolul de a organiza activitatea practicienilor în insolvenţă şi, eventual de a organiza 
modul de executare a legilor.  

Pe de altă parte, aceste hotărâri au obligativitate faţă de cei cărora se adresează, în speţă 
practicienilor în insolvenţă, iar nu faţă de instanţele judecătoreşti care se supun numai legii (art.124 
din Constituţia României). 

Faţă de cele arătate, Curtea constată că, în cadrul special şi derogator impus de legea 
insolvenţei, cererea formulată de lichidatorul judiciar nu se circumscrie competenţelor conferite de 
legiuitor judecătorului sindic, fiind respinsă în mod corect ca inadmisibilă. 

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus, Curtea reţine că, hotărârea tribunalului 
este legală, criticile aduse de recurentă nefiind de natură a atrage modificarea acesteia, motiv pentru 
care în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 
 

26. Procedura insolvenţei. Înlocuire administrator judiciar. Motive temeinice. 

 
                                                                                  Art.22 alin.2 – Legea nr.85/2006 

 
              Decizia civilă nr.152/27.01.2011 
               Dosar nr.449/36/2006/a1 

 
La sesizarea S.C.A.P.A D. S.A. Tulcea în reorganizare, prin director general a solicitat la data 

de 08.10.2010, judecătorului sindic numirea unui nou administrator judiciar în locul lui R.N 
I.P.U.R.L. Tulcea, întrucât acesta a fost suspendat. 
 Prin Încheierea nr.567 din 19.11.2010 a Tribunalului Tulcea – judecătorul sindic, în temeiul 
art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006 modificată a dispus înlocuirea lichidatorului desemnat prin 
încheierea din 15.06.2009 a Tribunalului Tulcea . 
 Pentru a pronunţa această hotărâre judecătorul sindic a reţinut că, la data de 11 septembrie 
2010, practicianul în insolvenţă P.V a fost arestat preventiv pentru săvârşirea infracţiunii de luare de 
mită şi trafic de influenţă, săvârşite în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor pe care le avea în această 
calitate. 

Ori, potrivit art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006, în orice stadiu al procedurii, judecătorul sindic, 
din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin 
încheiere motivată,pentru motive temeinice. 
 Deşi nu s-a pronunţat o condamnare împotriva lichidatorului, dosarul aflându-se în faza de 
judecată, măsura preventivă dispusă şi cercetările efectuate în cauză, constituie motive temeinice ce 
justifică, la acest moment, înlocuirea sa. 
 Prin urmare, făcând aplicarea prev. art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006, judecătorul sindic a 
dispus înlocuirea administratorului judiciar R.N IPURL Tulcea, cu lichidator Cabinet de Insolvenţă 
M.M, având în vedere solicitarea debitorului în acest sens. 
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Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs R.N I.P.U.R.L. (I.I.I. IPURL) TULCEA, criticând-
o ca fiind nelegală şi netemeinică deoarece, s-a pierdut din vedere împrejurarea că, prin Hotărârea 
nr.1/30.09.2010 asociatul unic P.V „cesionează integral părţile sociale deţinute către noul asociat 
unic I.I, potrivit contractului de cesiune autentificat sub nr.1968/20 octombrie 2010 la Biroul Notarial 
G – Tulcea”, ocazie cu care în temeiul „art.74 al.3 din OUG nr.86/2006, respectiv ale Legii 
nr.254/2007 domnul P.Vl predă întreg portofoliul de dosare aflate în lichidare judiciară la IPURL 
R.N aceluiaşi practician în insolvenţă I.I, conform protocolului – inventar”. 
 Se susţine de către recurentă că, nici un creditor al debitoarei S.C.A.P.A D. S.A Tulcea, nu a 
solicitat înlocuirea sa, şi mai mult, nu a fost prezent la data pronunţării încheierii recurate, astfel că, 
judecătorul sindic a procedat în mod nelegal, subiectiv şi prematur la înlocuirea lichidatorului R.N 
IPURL, iar în motivarea încheierii acesta face confuzii între calitatea de lichidator şi cea de practician 
în insolvenţă. 

Se apreciază de către recurentă că, în speţă, judecătorul sindic şi-a conferit atribuţii, 
pronunţând încheierea de înlocuire a lichidatorului, fără a fi fost în drept a o face, cu încălcarea 
disp.art.11 al.2 din Legea nr.85/2006, prin a dispune înlocuirea lichidatorului desemnat, neexistând 
motive temeinice, în acest sens. 
 Recursul este nefondat. 

Potrivit art.22 al.2 din Legea nr.85/2006 cu completările şi modificările ulterioare, „În orice 
stadiul al procedurii, judecătorul sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate 
înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere motivată, pentru motive temeinice. Încheierea de 
înlocuire se poate pronunţa în camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea administratorului judiciar şi 
a comitetului creditorilor”. 
 În speţă, la termenul de judecată din 19.11.2010, instanţa – judecătorul sindic, a înţeles a uzita 
de disp.textului de lege sus-citat, pentru a dispune înlocuirea lichidatorului desemnat R.N IPURL 
Tulcea, prin Sentinţa civilă nr.1435 din 19.03.2006 a Tribunalului Tulcea, cu lichidatorul C.I SPRL. 

Pentru a pronunţa sus-menţionata hotărâre, judecătorul sindic a motivat în esenţă că, la data de 
11.09.2010, practicianul în insolvenţă P.V a fost arestat preventiv, pentru săvârşirea infracţiunii de 
luare de mită şi trafic de influenţă, săvârşite în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor pe care le avea în 
această calitate. 
 Măsura dispusă de instanţă apare ca fiind nelegală, deoarece, în doctrină, s-a apreciat că, 
sintagma „motive temeinice” folosită de legiuitor pentru înlocuirea administratorului judiciar, chiar 
dacă nu este definită sau exemplificată, aprecierea asupra sa rămâne în sarcina judecătorului sindic, cu 
menţiunea că, trebuie să reprezinte încălcări flagrante a atribuţiilor prevăzute de lege sau dispuse de 
judecătorul sindic. 
 În contextul dat, se reţine că, nu orice culpă sau omisiune a practicianului în insolvenţă poate 
constitui motiv temeinic de înlocuire, ci numai acele fapte sau omisiuni grave ale practicianului în 
insolvenţă, care prejudiciază sau pun în pericol grav interesele colective ale creditorilor. 
 Probatoriul administrat în cauză, potrivit art.1169 Cod civil, face dovada că, anterior luării 
măsurii, asociatul unic şi administrator coordonator al R.N IPURL în persoana domnului P.V, prin:  

- Hotărârea nr.1/30.09.2010 a asociatului unic al R.N SPRL Tulcea – P.V, în temeiul 
prevederilor actului constitutiv „Titlul VI art.18 pct.1 cesionează integral părţile sociale în valoare 
totală de 18.050 lei Practicianului în insolvenţă definitiv şi contabil I.I… înregistrat în Tabloul 
UNPIR sub nr.1C 1854/2005”, iar prin: 

- Hotărârea nr.2/30.09.2010, prin art.1 „Se retrage din întreprindere domnul P.V şi se numeşte 
lichidator judiciar şi asociat unic al R.N IPURL, domnul I.I…, practician definitiv în insolvenţă, 
înregistrat în Tabloul UNPIR sub nr.1B1854/2008” , pentru ca, prin art.2 să se fi dispus : „Se ia act de 
cesiunea în întregime a părţilor sociale deţinute de asociatul unic P.V, către noul asociat I.I, potrivit 
contractului de cesiune autentificat sub nr.1868/20.10.2010 la Biroul Notarial G. – Tulcea”. 
 În atare condiţii, prin contractul de cesiune autentificat sub nr.1968/20.10.2010 de Notarul 
Public A.G , intervenit între P.V şi I.I, cel dintâi, în calitate de asociat unic al IPURL, a înţeles a 
cesiona cu titlu gratuit către cel din urmă, în întregime părţile sociale deţinute, astfel că, la data luării 
măsurii, motivaţia instanţei privind arestarea numitului P.V, nu mai putea constitui „motiv temeinic”  
pentru a aplica sancţiunea. 
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Aceasta cu atât mai mult cu cât, prin Hotărârea nr.3/01.11.2010, asociatul unic al R.N IPURL 
TULCEA – I.I, a hotărât în temeiul actului constitutiv modificarea acesteia, sub aspectul denumirii şi 
sediului, în sensul că, denumirea urma a fi I.I.I. IPURL, cu sediul în Tulcea. 
 Potrivit adeverinţei nr.225/24.11.2010, eliberată de Uniunea Naţională a Practicienilor în 
Insolvenţă din România, domnul I.I, îşi desfăşoară activitatea ca practician în insolvenţă, în cadrul 
societăţii civile profesionale de insolvenţă I.I.I.  IPURL, în calitate de asociat coordonator, fiind 
înscris în Tabloul de evidenţă al UNPIR , la Subsecţiunea IC - practicieni definitivi asociaţi în 
societăţi profesionale – sub nr.IC 1854, iar societatea este înscrisă în Tabloul de evidenţă al membrilor 
UNPIR la Secţiunea a II-a – Societăţi profesionale – sub nr.2A0263 şi provine din fosta societate R.N 
IPURL ce şi-a schimbat denumirea în II I. IPURL. 
 Prin urmare în cauză nu sunt incidente disp.art.22 al.2 din Legea nr.85/2006 deoarece, nu avem 
de a face cu o culpă sau omisiune a practicianului în insolvenţă ce ar putea constitui motiv temeinic de 
înlocuire, cum de altfel, nu avem de a face cu fapte sau omisiuni grave ale practicianului în insolvenţă, 
care prejudiciază sau pun în pericol grav interesele colective ale creditorilor, atât timp cât, persoana 
arestată a cesionat în întregime părţile sale sociale către practicianul în insolvenţă Ilie Ion, care la 
rândul său, a procedat la modificarea chiar şi a denumirii societăţii, ce în prezent este înregistrată sub 
numele de I.I.I. IPURL. 
 Pentru cele sus expuse şi în temeiul art.312 alin.1 Cod pr.civilă, recursul va fi admis şi 
modificată în tot hotărârea recurată. 
 

27. Procedura insolvenţei. Înlocuire administrator judiciar. Motive temeinice. 

 
                                                                                Art.22 alin.2 – Legea nr.85/2006 

                
     Decizia civilă nr.211/17.02.2011 

                   Dosar nr.150/88/2005 
 

Judecătorul sindic, relativ la înlocuirea lichidatorului, a reţinut că, la data de 11 septembrie 
2010, practicianul în insolvenţă P.V a fost arestat preventiv, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de 
mită şi trafic de influenţă, săvârşite în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor pe care le avea în această 
calitate. 

Prin Încheierea nr.568 din 19.11.2010, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar 
nr.150/88/2005, din oficiu, în temeiul art.22 alin.2 din Legea 85/2006, modificată, s-a dispus 
înlocuirea lichidatorului desemnat prin Sentinţa civilă nr.1435/19.05.2006 a Tribunalului Tulcea 
cu lichidator C.I SPRL. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă că, potrivit art.22 alin.2 
din Legea 85/2006, în orice stadiu al procedurii, „judecătorul sindic, din oficiu sau la cererea 
comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere motivată, pentru 
motive temeinice”. 
 În speţă, reţine judecătorul sindic că, deşi nu s-a pronunţat o condamnare împotriva 
lichidatorului, dosarul aflându-se în faza de judecată, măsura preventivă dispusă şi cercetările 
efectuate în cauză, constituie motive temeinice ce justifică, la acest moment, înlocuirea sa. 
 Prin urmare, făcând aplicarea prevederilor art.22 alin.2 din Lg.85/2006, judecătorul sindic a 
dispus înlocuirea lichidatorului R.N IPURL Tulcea cu lichidator C.I SPRL, având ofertă depusă în 
dosar chiar înainte de deschiderea procedurii şi care s-a remarcat prin eficienţă în alte cauze. 
 Împotriva acestei încheieri a declarat recurs I.I.I IPURL TULCEA, criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, sub aspectul faptului că, s-a pierdut din vedere împrejurarea că, prin 
Hotărârea nr.1/30.09.2010 asociatul unic P.V „cesionează integral părţile sociale deţinute către noul 
asociat unic I.I, potrivit contractului de cesiune autentificat sub nr.1968/20 octombrie 2010 la Biroul 
Notarial G. – Tulcea” , ocazie cu care în temeiul „art.74 al.3 din OUG nr.86/2006, respectiv ale Legii 
nr.254/2007 domnul P.Vl predă întreg portofoliul de dosare aflate în lichidare judiciară la IPURL 
R.N aceluiaşi practician în insolvenţă I.I, conform protocolului – inventar”. 
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 Se susţine de către recurentă că, nici un creditor al debitoarei SC S.P SRL, nu a solicitat 
înlocuirea sa, şi mai mult, nu a fost prezent la data pronunţării încheierii recurate, astfel că, 
judecătorul sindic a procedat în mod nelegal, subiectiv şi prematur la înlocuirea lichidatorului 
R.N IPURL, iar în motivarea încheierii acesta face confuzii între calitatea de lichidator şi cea de 
practician în insolvenţă. 
 Se apreciază de către recurentă că, în speţă, judecătorul sindic şi-a conferit atribuţii, 
pronunţând încheierea de înlocuire a lichidatorului, fără a fi fost în drept a o face, cu încălcarea 
disp.art.11 al.2 din Legea nr.85/2006, prin a dispune înlocuirea lichidatorului desemnat, neexistând 
motive temeinice, în acest sens. 
 Examinând actele şi lucrările dosarului, în raport cu probatoriul administrat în cauză, 
văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul admiterii recursului, 
pentru următoarele considerente, în esenţă: 
 Potrivit art.22 al.2 din Legea nr.85/2006 cu completările şi modificările ulterioare, „În 
orice stadiul al procedurii, judecătorul sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl 
poate înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere motivată, pentru motive temeinice. 
Încheierea de înlocuire se poate pronunţa în camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea 
administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor”. 
 În speţă, din oficiu, la termenul de judecată din 19.11.2010, instanţa – judecătorul sindic, a 
înţeles a uzita de disp.textului de lege sus-citat, pentru a dispune înlocuirea lichidatorului desemnat 
R.N IPURL Tulcea, prin Sentinţa civilă nr.1435/19.03.2006 a Tribunalului Tulcea, cu lichidatorul C.I 
SPRL. 

Pentru a pronunţa sus-menţionata hotărâre, judecătorul sindic a motivat în esenţă că, la data de 
11.09.2010, practicianul în insolvenţă P.V a fost arestat preventiv pentru săvârşirea infracţiunii de 
luare de mită şi trafic de influenţă, săvârşite în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor pe care le avea în 
această calitate. 
 Măsura dispusă de instanţă apare ca fiind nelegală, deoarece, în doctrină, s-a apreciat că, 
sintagma „motive temeinice” folosită de legiuitor pentru înlocuirea administratorului judiciar, chiar 
dacă nu este definită sau exemplificată, aprecierea asupra sa rămâne în sarcina judecătorului sindic, cu 
menţiunea că, trebuie să reprezinte încălcări flagrante a atribuţiilor prevăzute de lege sau 
dispuse de judecătorul sindic. 
 În contextul dat, Curtea reţine că, nu orice culpă sau omisiune a practicianului în insolvenţă 
poate constitui motiv temeinic de înlocuire, ci numai acele fapte sau omisiuni grave ale 
practicianului în insolvenţă, care prejudiciază sau pun în pericol grav interesele colective ale 
creditorilor. 
 Probatoriul administrat în cauză, potrivit art.1169 Cod civil, face dovada că, anterior luării 
măsurii, asociatul unic şi administrator coordonator al R.N IPURL în persoana domnului P.V, a 
înţeles a decide prin:  

- Hotărârea nr.1/30.09.2010 a asociatului unic al R.N SPRL Tulcea – P.V, în temeiul 
prevederilor actului constitutiv „Titlul VI art.18 pct.1 cesionează integral părţile sociale în valoare 
totală de 18.050 lei Practicianului în insolvenţă definitiv şi contabil I.I… înregistrat în Tabloul 
UNPIR sub nr.1C 1854/2005”, iar prin: 

- Hotărârea nr.2/30.09.2010 prin art.1 „Se retrage din întreprindere domnul P.Vl şi se 
numeşte lichidator judiciar şi asociat unic al R.N IPURL, domnul I.I…, practician definitiv în 
insolvenţă, înregistrat în Tabloul UNPIR sub nr.1B1854/2008” , pentru ca, prin art.2 să se fi dispus : 
„Se ia act de cesiunea în întregime a părţilor sociale deţinute de asociatul unic P.V, către noul 
asociat I.I, potrivit contractului de cesiune autentificat sub nr.1868/20.10.2010 la Biroul Notarial G. 
– Tulcea”. 
 În atare condiţii, Curtea reţine că, prin contractul de cesiune autentificat sub 
nr.1968/20.10.2010 de Notarul Public A:G, intervenit între P.V şi I.I, cel dintâi, în calitate de 
asociat unic al IPURL, a înţeles a cesiona cu titlu gratuit către cel din urmă, în întregime părţile 
sociale deţinute, astfel că, la data luării măsurii, motivaţia instanţei privind arestarea numitului P.V, 
nu mai putea constitui „motiv temeinic”  pentru a aplica sancţiunea. 
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Aceasta cu atât mai mult cu cât, prin Hotărârea nr.3/01.11.2010 asociatul unic al R.N IPURL 
TULCEA – I.I, a hotărât în temeiul actului constitutiv modificarea acesteia, sub aspectul denumirii şi 
sediului, în sensul că, denumirea urma a fi I.I.I. IPURL, cu sediul în Tulcea. 
 Potrivit adeverinţei nr.225/24.11.2010, eliberată de Uniunea Naţională a Practicienilor în 
Insolvenţă din România, Curtea reţine că, domnul I.I îşi desfăşoară activitatea ca practician în 
insolvenţă, în cadrul societăţii civile profesionale de insolvenţă I.I.I.  IPURL, în calitate de asociat 
coordonator, fiind înscris în Tabloul de evidenţă al UNPIR , la Subsecţiunea IC - practicieni 
definitivi asociaţi în societăţi profesionale – sub nr.IC 1854, iar societatea este înscrisă în Tabloul 
de evidenţă al membrilor UNPIR la Secţiunea a II-a – Societăţi profesionale – sub nr.2A0263 şi 
provine din fosta societate R.N IPURL ce şi-a schimbat denumirea în III  IPURL. 
 Concluzionând, Curtea apreciază că, în speţă nu sunt incidente disp.art.22 al.2 din Legea 
nr.85/2006 deoarece, nu avem de a face cu o culpă sau omisiune a practicianului în insolvenţă ce 
ar putea constitui motiv temeinic de înlocuire, cum de altfel, nu avem de a face cu fapte sau 
omisiuni grave ale practicianului în insolvenţă, care prejudiciază sau pun în pericol grav 
interesele colective ale creditorilor, atât timp cât, persoana arestată a cesionat în întregime părţile 
sale sociale către practicianul în insolvenţă I.I, care la rândul său, a procedat la modificarea chiar şi a 
denumirii societăţii, ce în prezent este înregistrată sub numele de I.I.I. IPURL. 
 Pe de altă parte, reţine Curtea că, acelaşi probatoriu administrat în cauză face dovada că, cu 
ocazia şedinţei Adunării Generale a Creditorilor din data de 03.11.2010, toţi creditorii prezenţi la 
şedinţă, inclusiv creditorul majoritar T. SA BUCUREŞTI au fost de acord cu menţinerea în 
continuare a lichidatorului judiciar, prin reprezentarea de către Practician în insolvenţă I.I al R.N 
IPURL, transformată în baza documentaţiei în I.I.I. IPURL. 
 Pentru toate considerentele sus-expuse, şi admiţând recursul conform art.312 Cod pr.civilă, 
Curtea modifică în tot hotărârea recurată, în sensul înlăturării măsurii înlocuirii lichidatorului 
desemnat prin Sentinţa civilă nr.1435/19.03.2006 a Tribunalului Tulcea, în dosar 
nr.150/88/2005, neexistând motive temeinice pentru luarea unei astfel de măsuri . 
 

28. Procedura insolvenţei. Autorizare plăţi cheltuieli aferente procedurii. Decontare 
cheltuieli de procedură din fondul de lichidare. 

 
        Art.24 – Constituţia României 

      Art.4 al.4, art.19, art.22  – Legea nr.85/2006 
                 Art.37 OUG 86/2006  

        Art.731 al.1 lit.”a” – Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei   
                                                                  de practician în insolvenţă 

         Hotărârea UNPIR nr.3/2007 modificată prin Hotărârea UNPIR nr.3/2010 
         Art.260 – Legea nr.31/1990 

 

             Decizia civilă nr.239/23.02.2011 
             Dosar nr.10525/118/2010 

 
Prin adresa nr.R.22222/25.08.2010, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Constanţa a comunicat instanţei cererea de radiere a persoanei juridice din registrul comerţului şi 
decontarea onorariului şi a cheltuielilor de procedură formulată de SC A. SRL prin lichidator C.I.I. 
N.A. 

Cererea a fost cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 25.08.2010 sub 
nr.10525/118/2010. 

În motivarea cererii, lichidatorul judiciar C.I.I. N.A a arătat că, a fost desemnat, prin 
Încheierea nr.2135/12.04.2010 pronunţată în dosarul nr.2544/118/2010 al Tribunalului Constanţa, 
pentru realizarea procedurii de lichidare a societăţii SC A. SRL, ca urmare a dizolvării acesteia prin 
hotărâre judecătorească, solicitând totodată decontarea cheltuielilor de procedură şi a onorariului de 
lichidator în sumă totală de 1882,85 lei. 
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 În susţinerea cererii au fost depuse în copie raportul final de lichidare, notificările adresate 
creditorilor bugetari şi răspunsul la notificări, precum şi evidenţele contabile întocmite de lichidatorul 
judiciar. 

Prin Sentinţa civilă nr.756/27.09.2010 pronunţată în dosarul nr.10525/118/2010, Tribunalul 
Constanţa a respins ca nefondată cererea petentei SC A. SRL – prin lichidator judiciar C.I.I. N.A, 
privind radierea din registrul comerţului şi ca inadmisibilă cererea lichidatorului judiciar C.I.I. 
N.A, privind decontarea onorariului şi a cheltuielilor de procedură efectuate în legătură cu 
lichidarea societăţii petente.  

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut, din raportul lichidatorului şi 
declaraţia de creanţă a D.G.F.P. Constanţa, că societatea a cărei radiere se cere are datorii faţă de terţi 
în cuantum de 437 lei, neavând capacitatea financiară de a le plăti. 

Interpretarea sistematică a textelor art.2701 şi art.2702 din Legea nr.31/1990 conduce la 
concluzia fermă că legea înlătură posibilitatea radierii comercianţilor supuşi procedurii de lichidare 
care se află în stare de insolvenţă, considerente pentru care a respins cererea de radiere ca nefondată. 

În ce priveşte cererea de decontare a cheltuielilor de procedură, prima instanţă a constatat că 
este inadmisibilă faţă de actuala reglementare a dispoziţiilor art.4 din Legea nr.85/2006. Astfel, 
potrivit art.237 al.7 din Legea nr.31/1990 „dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a 
hotărârii judecătoreşti de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului, judecătorul delegat, 
la cererea oricărei persoane interesate, numeşte un lichidator de pe Lista practicienilor în 
reorganizare şi lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din averea persoanei juridice 
dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr.64/1995 
privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare”. 

Prin Legea nr.169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006, intrată în vigoare 
la 24.07.2010, s-au abrogat explicit dispoziţiile art.4 al.5 din Legea nr.85/2006, dispoziţii ce confereau 
judecătorului sindic, atribuţia autorizării plăţii cheltuielilor aferente procedurii din fondul de lichidare. 
Acelaşi aspect rezultă şi din modificarea art.4 al.4 din Legea nr.85/2006/2006, care elimină sintagma 
„aprobat de judecătorul sindic”. În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile Legii nr.84/2010 privind aprobarea 
OUG 116/2009 care la art.21 alin.2 prevăd ”decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în 
legătură cu lichidarea unei societăţi comerciale se face de către Uniunea Naţională a Practicienilor 
în insolvenţă din România la solicitarea lichidatorului”. O singură dispoziţie în sens contrar este 
prevăzută la art.731 din statutul de organizare şi funcţionare al UNPIR, dar prevederile statutului nu 
pot cuprinde dispoziţii contrare Legii nr.85/2006 având o forţă juridică inferioară. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs C.I.I. N.A - lichidator judiciar al 
SC A. SRL, criticând-o ca fiind nelegală motivat de faptul că, a depus cerere de deschidere a 
procedurii falimentului in forma simplificată, care a fost respinsă prin Sentinţa civilă 
nr.994/COM/18.11.2010, depusă în copie la dosar. 

Având in vedere respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, a formulat cerere 
de radiere a SC A. SRL de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanta, 
solicitând, în conformitate cu art.4 din Legea nr.85/2006, decontarea cheltuielilor in valoare de 
1.693,80 lei conform decontului de cheltuieli si descărcarea de orice îndatoriri responsabilităţi a 
lichidatorului judiciar. 

Cererea de deschidere a procedurii fiind respinsă, cu motivaţia că această procedură presupune 
efectuarea de cheltuieli exagerat de mari (minim 3.000-onorariu lichidator judiciar) in raport cu 
valoarea datoriilor de 437 lei, a fost nevoită să formuleze prezentul recurs împotriva sentinţei de 
respingere a cererii de radiere a societăţii şi de decontare a onorariului si a cheltuielilor de procedura 
efectuate si descărcare de orice îndatoriri si responsabilităţi a lichidatorului judiciar. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 
din Codul de procedură civilă, Curtea constată că este fondat, pentru următoarele considerente: 

   SC A. SRL a fost dizolvată prin Sentinţa civilă nr.4684/01.07.2010 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosarul nr.5053/118/2009, la cererea ORC Constanţa, în temeiul art.237 alin.1 lit.b din 
Legea nr.31/1990, motivat de faptul că, aceasta nu a depus situaţiile financiare anuale. 

Lichidatorul desemnat, N.A, a întreprins toate măsurile necesare lichidării societăţii, din in 
raportul final întocmit rezultând că nu a reuşit să intre în posesia documentelor contabile ale societăţii 
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şi că Primăria com. N.B a comunicat că, societatea nu figurează cu bunuri mobile sau imobile 
declarate. 

De asemenea, pentru că DGFP Constanţa a răspuns notificării arătând că are de recuperat de la 
societatea dizolvată o creanţă de 437 lei, lichidatorul a formulat în numele debitoarei cerere de 
deschidere a procedurii insolvenţei, cerere care a fost respinsă ca nefondată, de către judecătorul 
sindic prin Sentinţa civilă nr.349 din 03.05.2010, reţinându-se că, scopul legii, astfel cum este definit 
de art.2, nu poate fi atins, cât timp recuperarea creanţelor împotriva averii debitoarei în această 
procedură, presupune efectuarea de cheltuieli exagerat de mari, în raport cu valoarea datoriilor 
afirmate de unicul creditor. 

Având în vedere aceste aspecte, Curtea constată că, în mod greşit judecătorul delegat a respins 
cererea lichidatorului de radiere a societăţii,  în condiţiile în care s-a demonstrat că  prin Sentinţa 
civilă nr.349 din 03.05.2010 a judecătorului sindic de pe lângă Tribunalul Constanţa, a fost respinsă 
cererea lichidatorului de deschidere a procedurii falimentului în forma simplificată  

Potrivit dispoziţiilor art.260 (8) din Legea nr.31/1990: 
„În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la registrul 

comerţului cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului, sub sancţiunea unei amenzi 
judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicată de tribunalul în circumscripţia 
căruia îşi are sediul comerciantul, în urma sesizării oricărei părţi interesate”. 

Întrucât lichidatorul a întreprins toate măsurile prevăzute de lege, iar din înscrisurile depuse la 
dosar rezultă că, societatea nu deţine bunuri a căror valorificare să poată acoperi pasivul acesteia şi 
cererea de deschidere a procedurii insolvenţei a fost respinsă ca nefondată, Curtea constată că, cererea 
de radiere a societăţii debitoare din Registrul comerţului este fondată, urmând a fi admisă. 

În ceea ce priveşte cererea de decontare a cheltuielilor de procedură, Curtea constată că soluţia 
instanţei de fond este legală, urmând a fi menţinută, pentru motivele de fapt şi de drept reţinute de 
aceasta.  

Dispoziţiile art.4 alin.5 din Legea nr.85/2006, au fost abrogate în totalitate prin Legea 
nr.169/2010, acest articol nu mai poate fi aplicat în speţă, fiind o normă de procedură de imediată 
aplicare, iar alin.4 al aceluiaşi articol nu mai îndrituieşte judecătorul sindic să aprobe bugetul 
previzionat, aspect ce exclude de plano competenţa judecătorului sindic de a aproba decontarea 
onorariului practicianului în insolvenţă şi a cheltuielilor de procedură din fondul de lichidare constituit 
conform art.4 din Legea nr.85/2006. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul art.132 C.pr.civ., Curtea va admite recursul, va modifica în 
parte hotărârea în sensul că va admite în parte cererea şi va dispune radierea SC A. SRL din Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Vor fi menţinute dispoziţiile privind soluţionarea cererii 
de decontare. 

Decizia va fi comunicată la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa pentru efectuarea 
menţiunilor precum şi persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finanţelor Publice – A.N.A.F., 
pe cale electronică şi va fi publicată pe pagina de internet a Oficiului Registrului Comerţului 
Constanţa şi la sediul Oficiului Registrului Comerţului Constanţa. 

 

29. Procedura insolvenţei. Cerere de ridicare a dreptului de administrare a societăţii 
debitoare 

 
                                                                                Art.47 alin.5 – Legea nr.85/2006 

         
    Decizia civilă nr.285/14.03.2011 

         Dosar nr.9054/118/2009/a1 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 14.06.2010 creditoarea 
CNAPM SA Constanţa a solicitat ridicarea debitoarei SC A.P.C SRL a dreptului de administrare, în 
temeiul art.47 alin.5 din Legea nr.85/2006. 

În motivarea cererii creditoarea a arătat că, între ea şi debitoare se află în derulare Contractul 
de închiriere nr.3068/07.11.2002, prelungit prin acte adiţionale, având ca obiect asigurarea contra cost 
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a folosinţei bunurilor imobile arătate în anexe, în schimbul unei plăţi lunare, în vederea desfăşurării 
activităţii de producţie confecţii metalice. 

În baza acestor contracte au fost emise în perioada 11.01.2008 – 09.12.2009 facturi în valoare 
de 114.251,40 lei., debit care va continua să crească având în vedere situaţia financiară în care se 
găseşte debitoarea, majorându-se în acelaşi timp prejudiciul suferit de Companie. 

Avându-se în vedere imposibilitatea de denunţare a contractului, creditoarea a solicitat 
diminuarea suprafeţelor închiriate, în scopul reducerii prejudiciului încercat,  însă, în ciuda 
demersurilor efectuate, nu a găsit nici un răspuns din partea persoanelor abilitate, atitudinea  acestora 
fiind într-o vădită contradicţie cu scopul reorganizării activităţii debitoarei. 

Prin întâmpinare, debitoarea a solicitat respingerea cererii ca nefondată. În apărare a susţinut 
că aprecierea oportunităţii măsurii ridicării dreptului de administrare se face prin raportare la întreaga 
avere a debitorului, precum şi la întreaga activitate a acestuia, întrucât dreptul de administrare priveşte 
întreaga universalitate patrimonială a debitorului, iar nu un bun sau un contract privit singular. 

În prezent societatea debitoare nu înregistrează pierderi continue în activitate, având un 
portofoliu de lucrări estimat la 100.000.000 lei, însemnând contracte de antrepriză şi subantrepriză de 
lucrări construcţii civile şi terasamente, cu termene de finalizare până în iunie 2011, contracte care 
asigură venituri importante pentru societate necesare activităţii curente, dar şi sursa veniturilor 
destinate acoperirii creanţelor înscrise la masa credală. 

În situaţia unui blocaj dat de ridicarea dreptului de administrare şi de lipsa top 
managementului, aceste contracte nu vor mai putea fi îndeplinite şi duse la bun sfârşit, cu consecinţa 
imposibilităţii reorganizării activităţii şi a plăţii creanţelor înscrise în tabelul definitiv. 

Prin Încheierea nr.5428/11.10.2010, Tribunalul Constanţa a respins, ca nefondată, cererea 
formulată de CNAPM SA Constanţa, privind ridicarea debitorului S.C. A.P.C S.R.L a dreptului de 
administrare. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că, cheltuielile legate de contractul 
de închiriere invocat de creditoarea reclamanta în raport de toate demersurile efectuate până în prezent 
pentru reducerea cheltuielilor, reorganizarea activităţii şi recuperarea creanţelor nu poate duce la 
concluzia că se înregistrează pierderi în continuare.  

În aceste condiţii, s-a constatat că, nu s-a făcut dovada imposibilităţii realizării unui plan de 
activitate şi nici a pierderilor continue din averea debitoarei. 

Împotriva acestei soluţii a declarat recurs creditoarea, susţinând că instanţa nu s-a pronunţat, 
potrivit prev.art.137 Cod procedură civilă, asupra excepţiei inadmisibilităţii invocată de debitoare, 
excepţie care solicită a fi respinsă în raport cu art.47 al.5 din Legea nr.85/2006. 

In ceea ce priveşte ridicarea dreptului de administrare, arată că această cerere este întemeiată în 
condiţiile în care chiar administratorul judiciar în raportul său de activitate depus la 30.07.2010, 
menţionează că „managementul nu a sesizat la timp riscul de incapacitate de plată. Cu atât mai mult 
politica de dezinvestire se impune”. 

Prin păstrarea dreptului de administrare, debitoarea nu a depus diligenţe sau nu a reuşit o 
gestiune a averii sale, deoarece lipseşte probabilitatea de realizare a unui plan raţional de activitate, 
fapt dovedit prin creşterea gradului de îndatorare. 

Intimatul administrator judiciar a depus întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca 
nefondat. 

Verificând legalitatea şi temeinicia hotărârii recurate, în raport cu criticile aduse, se constată că 
recursul este nefondat, din următoarele considerente: 

Prin întâmpinarea formulată la 14.06.2010, debitoarea a solicitat respingerea cererii 
reclamantei ca neîntemeiată şi inadmisibilă, motivând că nu sunt îndeplinite cerinţele prev.art.47 al.5 
din Legea nr.85/2006. 

Chiar dacă pârâta a menţionat în cuprinsul întâmpinării inadmisibilitatea cererii, aceasta 
reprezintă, de fapt, o apărare pe fond şi nicidecum o excepţie care să impună analizarea cu prioritate în 
raport cu disp.art.137 Cod procedură civilă. 

In această situaţie,, instanţa a analizat corect cauza pe fond din perspectiva îndeplinirii 
condiţiilor prev.de art.47 al.5 din Legea nr.85/2006. 

In ceea ce priveşte incidenţa disp.art.47 al.5 din Legea insolvenţei, soluţia  judecătorului sindic 
este corectă, astfel: 
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Ridicarea dreptului de administrare a debitoarei în insolvenţă se poate pronunţa atunci când se 
probează existenţa pierderilor continue din averea debitoarei sau a lipsei probabilităţii de realizare a 
unui plan raţional de activitate. 

Deci, ridicarea dreptului de administrare se face atunci când debitorul nu-l mai exercită benefic 
pentru averea şi activitatea sa, intrând într-o perioadă în care pierderile patrimoniale sunt constante şi 
nu se mai poate vorbi de un plan raţional de activitate. 

Aprecierea oportunităţii măsurii ridicării dreptului de administrare se face prin raportare la 
întreaga avere a debitorului insolvent precum şi la întreaga sa  activitate. 

In cauză, acţiunea recurentei întemeiată pe disp.art.47 al.5, are în vedere contractul de 
închiriere încheiat cu debitoarea şi nicidecum situaţia patrimoniului acesteia din perspectiva 
pierderilor continue. 

Potrivit înscrisurilor existente la dosar rezultă că debitoarea are în derulare o serie de contracte, 
s-au intreprins măsuri de recuperare a debitelor şi de reducere a cheltuielilor, astfel că nu se poate 
vorbi de o pierdere continuă din averea debitoarei ori de lipsa probabilităţii de realizare a unui plan 
raţional de activitate. 

Ca atare, având în vedere considerentele sus-expuse, în baza art.312 Cod procedură civilă, 
Curtea va respinge recursul ca nefondat. 

 

30. Procedura insolvenţei. Contestaţie împotriva raportului asupra cauzelor şi 
împrejurărilor care au condus la starea de insolvenţă. Contestaţie împotriva activităţii 
administratorului judiciar. 

 

                                                        Art.19, art.21, art.22 – Legea nr.85/2006 R 

 
        Decizia civilă nr.323/17.03.2011 

             Dosar nr.790/118/2010 
 

Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia comercială la data de 18.06.2010, în 
dosar nr.790/118/2010, creditoarea B.L.R SA a formulat contestaţie împotriva Raportului asupra 
cauzelor şi împrejurărilor care au condus la starea de insolvenţă, raport întocmit de 
administratorul judiciar desemnat al debitoarei SC P. SRL – D. & Co SPRL, solicitându-se, în esenţă, 
că administratorul judiciar să releve dacă există posibilităţi reale de reorganizare a activităţii 
debitoarei sau să propună intrarea în faliment. 

Ca urmare a respingerii planului de reorganizare propus de societatea debitoare de către 
creditori, prin Sentinţa civilă nr.6053/COM/01.11.2010 Tribunalul Constanţa a dispus începerea 
procedurii falimentului faţă de SC P. SRL, fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar, 
administratorul numit iniţial şi confirmat de adunarea creditorilor – D. & Co SPRL. 

Faţă de situaţia de fapt sus-reţinută, judecătorul sindic a constatat că, cererea creditoarei B.L.R 
SA a rămas fără obiect şi, în consecinţă, a dispus respingerea acesteia, ca lipsită de obiect. 

La data de 16.09.2010 aceeaşi creditoare a formulat contestaţie împotriva activităţii 
administratorului judiciar, solicitându-se instanţei să ia act de modul necorespunzător în care 
administratorul judiciar şi-a desfăşurat activitatea şi să dispună sancţionarea acestuia, conform art.22 
alin.3 din Legea 85/2006, să constate depunerea tardivă a planului de reorganizare şi să dispună 
trecerea la faliment, să numească lichidator judiciar al debitoarei pe Fair & Full Insolvency Consulting 
IPURL. 

Motivând cea din urmă contestaţie, creditoarea a susţinut în esenţă, încălcarea unor 
dispoziţii legale de către administratorul judiciar, după cum urmează: 

- nedepunerea lunară a raportului prevăzut de art.21 din Legea nr.85/2006; 
- neîntocmirea raportului prevăzut de art.20 alin.1 lit.a) şi art.54 alin.1 din Legea 85/2006; 
- neîntocmirea raportului privind cauzele stării de insolvenţă în termenele prevăzute de art.20 

alin.1 lit.b si art.59 alin.1 din Legea nr.85/2006; 
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- înscrierea creanţei creditorului SC C.I LTD SRL după expirarea termenului limită prevăzut 
de lege în scopul prelungirii termenului pentru depunerea planului de reorganizare de către debitoare. 

Prin Sentinţa civilă nr.6654/COM din 22.11.2010, Tribunalul Constanţa a respins: 
- contestaţia formulată de creditoarea B.L.R SA, la Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor 

stării de insolvenţă, ca rămasă fără obiect; 
- contestaţia formulată de creditoarea B.L.R SA, împotriva activităţii administratorului 

judiciar, ca nefondată. 
- excepţia lipsei calităţii procesual active în cererea de înlocuire a administratorului judiciar, 

ca rămasă fără obiect; 
- cererea de numire a lichidatorului judiciar, ca rămasă fără obiect. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut în esenţă că, deşi îşi intitulează 
cererea „contestaţie”, cu indicarea în mod general a dispoziţiilor Legii nr.85/2006, se observă că, în 
realitate, creditoarea solicită sancţionarea administratorului judiciar şi, totodată, invocă excepţia 
decăderii debitoarei din dreptul de a propune un plan de reorganizare. 

Această calificare a cererii sale rezultă şi din precizările depuse la dosar în data de 15.10.2010, 
când creditoarea a invocat ca temei dispoziţiile art.21 alin.2 şi art.22 alin. 3 din legea insolvenţei. 

În ceea ce priveşte cererea de numire în calitate de lichidator a societăţii Fair & Full 
Insolvency Consulting IPURL, potrivit precizărilor făcute la termenul din 01.11.2010 de 
reprezentantul convenţional al creditoarei contestatoare, aceasta a învestit instanţa cu o cerere de 
înlocuire a administratorului judiciar. 

Faţă de aceste precizări, instanţa de fond a înţeles a invoca excepţia lipsei calităţii procesual 
active. 

Prin notele scrise depuse la dosar la data de 12.11.2010, contestatoarea a arătat însă că, nu 
doreşte înlocuirea administratorului judiciar, ci, în situaţia trecerii la faliment, desemnarea în calitate 
de lichidator judiciar a societăţii Fair & Full Insolvency Consulting IPURL.  

Aceste note scrise au fost depuse însă, ulterior pronunţării Sentinţei de trecere la procedura 
falimentului, astfel încât, reţine judecătorul sindic că, atât cererea de desemnare a lichidatorului 
judiciar solicitată de creditoarea contestatoare, cât şi excepţia invocată de instanţa privind lipsa 
calităţii procesual active pentru cererea de înlocuire a administratorului judiciar, precum şi 
excepţia de decădere din dreptul de a depune un plan de reorganizare, au rămas fără obiect. 

Se arată că, în cauză, creditoarea poate să-şi valorifice drepturile în procedură în condiţiile 
art.19 alin.2 din Legea nr.85/2006. 

În ceea ce priveşte contestaţia formulată împotriva activităţii administratorului judiciar, 
instanţa de fond a constatat că, potrivit dispoziţiilor art.21 alin.2 din Legea nr.85/2006, creditorii pot 
contesta anumite măsuri ale administratorului judiciar şi nu diverse aspecte ale activităţii acestuia 
(cum ar fi neîntocmirea unor rapoarte, sau nerespectarea unor termene).  

În cererea de sancţionare a administratorului judiciar contestatoarea a invocat în principal, 
nerespectarea unor termene, reţine judecătorul sindic. 

Ori, termenele prevăzute de lege pentru întocmirea diverselor rapoarte sunt însă de 
recomandare, practica relevând adeseori că, în lipsa documentelor contabile sau ca urmare a 
complexităţii cauzelor, administratorii judiciari sunt în imposibilitate de a respecta întotdeauna 
termenele de depunere a rapoartelor. 

În ceea ce priveşte depunerea raportului lunar privind activităţile şi măsurile întreprinse, 
acestea se depun la termenele fixate de instanţă, baza de raportare fiind lunară, arată instanţa de fond. 

Din analiza activităţii administratorului, instanţa de fond a reţinut că, acesta şi-a îndeplinit 
atribuţiile prevăzute de lege în sarcina sa, iar nemulţumirile contestatoarei faţă de concluziile 
raportului cu privire la cauze, nu pot face obiectul analizei judecătorului sindic, aceasta fiind limitată 
la controlul legalităţii măsurilor adoptate de administratorul judiciar. 

Faţă de aceste considerente, instanţa de fond a respins contestaţia ca nefondată. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs B.L.R SA, criticând-o pentru nelegalitate şi 
netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de disp.art.299 şi urm.Cod pr.civilă, art.20, 
art.21, art.22, art.54 şi art.59 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi 
completările ulterioare şi următoarea motivaţie, în esenţă: 
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- greşit instanţa de fond a respins contestaţia, ca nefondată, deoarece singura cale reglementată 
de lege prin care unul dintre creditori poate formula contestaţii împotriva activităţii 
administratorului judiciar este cea reglementată de art.21 al.2-al.4 din Legea nr.85/2006, 
deoarece interesele creditoarei sunt prejudiciate din cauza nedepunerii rapoartelor lunare; 

- susţinerile instanţei de fond nu au nici o bază faţă de dispoziţiile Legii nr.85/2006  în ceea ce 
priveşte nerespectarea unor termene de către administratorul judiciar, considerând că aceste 
termene sunt de recomandare şi că nu se impune sancţionarea acestuia pentru nerespectarea 
lor; 

- mai mult, administratorul judiciar al SC P. SRL, SC D. & CO SPRL, nici măcar nu a întocmit 
şi nu a depus la dosar raportul prevăzut de art.54 din Legea nr.85/2006, raport prin care trebuia 
să se propună intrarea în faliment, având în vedere că debitoarea nu a pus la dispoziţia acestuia 
documentele prevăzute de lege; 

- greşit instanţa de fond a motivat că, rapoartele lunare de activitate ale administratorului 
judiciar se depun la termenele fixate de instanţă şi au doar o bază de raportare lunară, întrucât 
art.21 al.1 din Legea nr.85/2006 dispune foarte clar că, aceste rapoarte se depun lunar la 
dosarul cauzei, iar un extras se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă; 

- dacă s-ar considera corectă susţinerea privind depunerea rapoartelor doar la termenele de 
judecată, deşi de la data deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei SC P. SRL au trecut mai 
mult de 7 luni, administratorul judiciar SC D. & CO SPRL nu a întocmit şi depus la dosarul 
cauzei decât un singur raport de activitate „raport ce a fost întocmit în bătaie de joc şi doar la 
insistenţele creditoarei”. 
Solicită admiterea recursului, modificarea în parte a sentinţei recurate, cu consecinţa admiterii 

contestaţiei formulate de recurentă împotriva activităţii administratorului judiciar al SC P. SRL – SC 
D. & CO SPRL pentru neîndeplinirea şi îndeplinirea cu întârziere a atribuţiilor prevăzute de lege, 
precum şi sancţionarea acestuia conform art.22 al.3 din Legea nr.85/2006. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma susţinerilor părţilor, văzând şi 
dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru următoarele 
considerente, în esenţă: 

Instanţa de fond a fost investită prin două cereri succesive de către creditoarea B.L.R SA, cu 
soluţionarea unor contestaţii la datele de 18.06.2010 şi 16.09.2010, cea dintâi împotriva Raportului 
asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la starea de insolvenţă, iar în cea de-a doua împotriva 
activităţii administratorului judiciar, solicitându-se în esenţă, sancţionarea acestuia conform 
disp.art.22 al.3 din Legea nr.85/2006. 

Procedând la examinarea celei dintâi cereri, judecătorul sindic a constatat că, aceasta a rămas 
fără obiect şi, pe cale de consecinţă a dispus respingerea sa, în mod legal şi temeinic, apreciază 
Curtea, odată ce, planul de reorganizare propus de societatea debitoare la data de 27.07.2010, supus 
dezbaterii de către administratorul judiciar prin convocarea creditorilor la data de 03.08.2010, a fost 
respins, astfel cum rezultă din raportul depus la data de 01.11.2010, nefiind acceptat de creditori, şi 
ulterior din conţinutul Sentinţei civile nr.6053/COM/01.11.2010. 

În referire la cea de-a doua contestaţie, formulată de creditoare împotriva activităţii 
administratorului judiciar, Curtea reţine în esenţă că, susţinerile recurentei, sunt nefondate, 
deoarece: 

Potrivit art.21 al.2 din Legea nr.85/2006, republicată, „Debitorul persoană fizică, 
administratorul special al debitorului persoană juridică, ori care dintre creditori, precum şi orice altă 
persoană interesată, pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar”, 
această cale nefiind închisă nici recurentei. 

Este de necontestat că, judecătorul sindic a examinat pe fond contestaţia dedusă judecăţii, un 
argument în acest sens fiind chiar împrejurarea că,  judecătorul sindic a procedat la calificarea cererii 
formulată de creditor, urmare a precizărilor depuse la dosar de către acesta la data de 15.10.2010, când 
a fost invocat ca temei de drept aplicabil disp.art.21 al.2 cu referire la art.22 al.3 din legea 
insolvenţei. 

Potrivit art.22 al.3 din legea insolvenţei, „Judecătorul sindic va sancţiona administratorul 
judiciar cu amendă judiciară de la 1000 lei la 5000 lei, în cazul în care acesta, din culpă sau cu rea 
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credinţă, nu îşi îndeplineşte sau îndeplineşte cu întârziere atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de 
judecătorul sindic”. 

Raportându-ne la aceste două texte de lege, pe care s-au fundamentat susţinerile recurentei cu 
prilejul judecăţii cauzei la fond şi ulterior în recurs, Curtea reţine că, în mod legal şi temeinic instanţa 
de fond, faţă de poziţia procesuală a contestatoarei recurente, a statuat în sensul că, urmare Notelor 
scrise din 12.11.2010, depuse de contestatoare, ulterior pronunţării sentinţei de trecere în procedura 
falimentului, cererea de desemnare a lichidatorului judiciar solicitat de creditoare; excepţia invocată 
de instanţă privind lipsa calităţii procesuale active pentru cererea de înlocuire a administratorului 
judiciar, precum şi excepţia de decădere din dreptul de a depune un plan de reorganizare, au rămas 
fără obiect. 

Corect s-a reţinut că, creditoarea poate să-şi valorifice drepturile în procedura şi condiţiile 
art.19 al.2 din Legea nr.84/2006, republicată. 

În ceea ce priveşte susţinerea făcută de recurentă în referire la rapoartele lunare de activitate 
ale administratorului judiciar şi depunerea acestora la termenele fixate de instanţă, aspect ce ar sta la 
baza cererii de sancţionare a administratorului, Curtea apreciază că, acestea sunt nefondate.  

Astfel, norma legală cuprinsă în al.1 al art.21 din lege prevede „Administratorul judiciar va 
depune lunar un raport cuprinzând descrierea  modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum şi o 
justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din 
fondurile existente în averea debitorului. Raportul se depune la dosarul cauzei, iar un extras se 
publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. La fiecare 120 de zile, judecătorul sindic va stabili 
un termen de continuare a procedurii, în care administratorul judiciar va expune, în sinteză măsurile 
efectuate în acest interval, cuprinsă în rapoartele de activitate”. 

Faţă de conţinutul normei legale sus-citate, raportul menţionat trebuie prezentat judecătorului-
sindic la fiecare termen de continuare a procedurii, şi el se referă la atribuţiile sau cheltuielile 
îndeplinite/efectuate pe parcursul unei luni întregi sau pe parcursul mai multor luni, după caz, în 
funcţie de durata termenelor stabilite. 

Aşa fiind, se va reţine că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a apreciat că, termenele 
prevăzute de lege pentru întocmirea diverselor rapoarte sunt însă de recomandare, practica 
relevând adeseori că, în lipsa documentelor contabile sau ca urmare a complexităţii cauzelor, 
administratorii judiciari sunt în imposibilitate de a respecta întotdeauna termenele de depunere a 
rapoartelor. 

De altfel, aceste rapoarte sunt destinate judecătorului sindic pentru a avea o imagine clară 
asupra activităţii desfăşurate de administratorul judiciar, iar împotriva lor, a măsurilor luate prin 
acestea, potrivit art.21 al.2 din Legea nr.85/2006 republicată, pot face contestaţie debitorul 
insolvent, administratorul special, oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană 
interesată. 

În viziunea legiuitorului, contestaţia rezidă în nemulţumirea pe care cei îndreptăţiţi să 
formuleze contestaţie, o manifestă faţă de cele înserate în raport de către administrator, cu privire 
la modul cum şi-a îndeplinit atribuţiile, cum a justificat cheltuielile efectuate cu administrarea 
procedurii sau celelalte cheltuieli efectuate din fondurile debitorului, pentru desfăşurarea activităţii. 

Reţine Curtea că, în speţă, nu se poate aprecia că, administratorul judiciar, din culpă sau cu 
rea-credinţă, nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit cu întârziere atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite 
de judecătorul sindic, atât timp cât, nu au fost produse dovezi în sensul art.1169 Cod civil, privind 
astfel de situaţii. 

Mai mult decât atât, nu s-au produs dovezi din care să rezulte că, eventuale măsuri luate de 
administrator ar fi produs dezechilibre în activitatea debitoarei, cu alte cuvinte, nu au fost produse 
dovezi de încălcare a atribuţiilor de către administratorul judiciar, astfel încât să-i poată fi atrasă 
răspunderea delictuală prevăzută de art.22 al.3 sau al.4 din legea insolvenţei, astfel cum susţine 
creditoarea, neproducându-se dovezi privind îndeplinirea defectuoasă ori cu întârziere a atribuţiilor 
sale, fapt ce ar fi generat un prejudiciu patrimoniului debitorului.  

În mod legal şi temeinic, apreciază Curtea, judecătorul sindic analizând activitatea 
administratorului judiciar a reţinut că, acesta şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege, iar 
nemulţumirile contestatoarei faţă de raportul cu privire la cauzele ce au determinat insolvenţa, nu pot 
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face obiectul analizei judecătorului sindic, acesta fiind limitat la controlul legalităţii măsurilor 
adoptate de administratorul judiciar. 
 Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca 
nefondat. 

 

31. Procedura lichidării voluntare. Înregistrare menţiuni în Registrul Comerţului. 
Radiere.  

 
                                                                                      Art.260 – Legea nr.31/1990 

                                                                                         Art.VI – OUG nr.43/2010 
 

             Decizia civilă nr.205/16.02.2011 
                 Dosar nr.2819/88/2010 

 

Prin cererea înregistrată sub nr.2819/88/25.08.2010 la Tribunalul Tulcea, Oficiul Naţional 
al Registrului Comerţului, a solicitat radierea SC A. AMS SNC, înregistrarea în registrul comerţului a 
menţiunii de radiere, comunicarea şi efectuarea publicităţii încheierii, în condiţiile prevăzute de lege. 

Prin sentinţa civilă nr.370/21.10.2010 pronunţată de Tribunalul Tulcea s-a admis cererea 
formulată de reclamanta Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Bucureşti prin Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi, în temeiul art.VI alin.2  din OUG 
nr.43/2010, coroborat cu art.3 din OUG nr.116/2009, cu modificările ulterioare, s-a dispus 
radierea din Registrul Comerţului a SC A. AMS SNC şi înregistrarea în Registrul Comerţului a 
încheierii de radiere.  

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că prin hotărârea asociaţilor din 17 
octombrie 1993 autentificată sub nr.8119/21.10.1993 asociaţii SC A. AMS SNC au decis dizolvarea 
societăţii începând cu 17 octombrie 1993, precum şi lichidarea, fiind stabilită totodată şi componenţa 
comisiei de lichidare. 
 Din certificatul emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea rezultă 
că menţiunea privitoare la dizolvarea societăţii a fost înregistrată în Registrul Comerţului. 
 S-a reţinut că, potrivit art.VI alin.1 din OUG nr.43/2001, prevederile art.260 din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel 
cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică în mod corespunzător şi 
procedurilor de dizolvare sau lichidare voluntară aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia, 
dată de la care curg termenele prevăzute la art.260 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, fiind data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

De asemenea, s-a motivat că art.VI alin.2 din acelaşi act normativ stipulează că, prin excepţie 
de la dispoziţiile alin.1, societăţile comerciale care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de 3 ani sunt radiate din oficiu din 
registrul comerţului. Radierea se dispune prin sentinţă a tribunalului comercial sau a secţiei 
comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul societăţii, la cererea Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului. Soluţionarea cererii se face cu citarea societăţii şi a Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală şi  a direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a  
municipiului Bucureşti, după caz. Procedura prevăzută de art.3 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul 
comerţului se aplică în mod corespunzător.  

Din verificarea înscrisurilor anexate, s-a constatat că societatea în discuţie se află în lichidare 
voluntară de mai mult de 3 ani, procedura de lichidare demarând în baza hotărârii asociaţilor societăţii 
din data de 17.10.1993. 

Făcând aplicarea prevederilor legale menţionate, instanţa a admis cererea şi a dispus radierea 
din Registrul Comerţului a SC A. AMS SNC. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta DGFP Tulcea, care a criticat soluţia 
primei instanţe ca fiind nelegală. 
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Recurenta a susţinut, în esenţă, că art.VI din Legea nr.31/1990 modificată prin OUG 
nr.43/2010, alin.(1) prevede că, se aplică în mod corespunzător şi procedurilor de dizolvare sau 
lichidare voluntară aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia, data de la care curg 
termenele prevăzute la art.260 fiind data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  

Consideră că excepţia prevăzută la alin.(2) potrivit căreia societăţile comerciale care la data 
intrării în vigoare a OUG nr.43/2010 se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de trei 
ani sunt radiate din oficiu din registrul comerţului este discriminatorie pe de o parte faţă de restul 
agenţilor economici ce parcurg toate etapele de dizolvare/lichidare voluntară, respectiv radierea, iar pe 
de altă parte, faţă de creditorii ce nu şi-au recuperat datoriile restante pe care societatea aflată în 
dizolvare/lichidare voluntară le are faţă de aceasta. 

Astfel, potrivit legislaţiei în vigoare, după ce lichidarea voluntară a fost efectuată la ORC, 
reprezentantul firmei trebuie să depună cererea însoţită de o serie de documente, cum ar fi bilanţul de 
lichidare aprobat de asociaţi, certificatul de atestare fiscală din care rezultă că societatea nu are datorii 
la bugetul de stat şi la contribuţiile sociale, certificatul de înregistrare şi dovada privind plata taxelor 
legale. 

La data solicitării radierii de către ORC de pe lângă tribunalul Tulcea debitoarea SC A. AMS 
SNC figura în evidenţele fiscale cu un debit în cuantum de 312 lei, reprezentând obligaţii fiscale 
restante la bugetul de stat. 

Solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei recurate în sensul respingerii cererii ORC 
Tulcea privind radierea societăţii. 

Intimatul reclamant ORC, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului declarat de pârâtă 
ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 
           Astfel, potrivit disp. art.VI din OUG nr.43/2010 de modificare a Legii nr.31/1990, „(1) 
Prevederile art.260 din Legea nr.31/1990 (referitoare la procedura de lichidare voluntară) privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost 
modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică în mod corespunzător şi procedurilor de 
dizolvare sau lichidare voluntară aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia, data de la 
care curg termenele prevăzute la art.260 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, fiind data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
     (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin.(1), societăţile comerciale care la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult 
de 3 ani sunt radiate din oficiu din registrul comerţului. Radierea se dispune prin sentinţă a 
tribunalului comercial sau a secţiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul 
societăţii, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Soluţionarea cererii se face cu 
citarea societăţii şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. Procedura prevăzută de art.3 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de 
înregistrare în registrul comerţului se aplică în mod corespunzător. 
     3) Dispoziţiile alin.(2) se aplică în mod corespunzător şi societăţilor care se află în lichidare 
voluntară de mai mult de 5 ani, în urma prelungirii termenului de 3 ani, dispusă de tribunal, potrivit 
legii.” 
          La solicitarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, prin ORC Tulcea, s-a constatat de 
către prima instanţă că societatea pârâtă s-a aflat în lichidare mai mult de 3 ani, procedura de lichidare 
fiind declanşată încă din anul 1993, situaţie în care în mod corect a reţinut incidenţa dispoziţiilor 
legale menţionate, dispunând radierea societăţii din registrul comerţului. 
          Curtea apreciază lipsite de relevanţă susţinerile recurentei referitoare la existenţa unei datorii 
către DGFP Tulcea, precum şi la crearea prin art.VI din OUG nr.43/2010 a unei situaţii discriminatorii 
între societăţile comerciale aflate în lichidare.  
          Lichidarea reprezintă a doua fază a procesului de dispariţie a personalităţii juridice a societăţii 
comerciale, fază în care se desfăşoară operaţiunile necesare încheierii afacerilor societăţii, respectiv 
stabilirea, identificarea şi cuantificarea activelor şi transformarea lor în numerar, stabilirea pasivului, 
plata creditorilor sociali şi împărţirea rezultatelor lichidării între asociaţi. 
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          Legea impune un anumit termen pentru finalizarea lichidării, termen justificat tocmai de situaţia 
specială în care se află societatea, caracterizată printr-o capacitate de folosinţă limitată la nevoile 
lichidării şi înlocuirea organelor sociale cu lichidatorul, dar şi de necesitatea de a clarifica cât mai 
rapid raporturile cu creditorii. 
           Procedura de lichidare se finalizează cu cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului, 
cerere formulată de către lichidator. 
           Prin dispoziţiile art.VI alin.2 şi alin.3 din OUG nr.43/2010, legiuitorul a impus ca societăţile 
comerciale care la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă se află în dizolvare sau lichidare 
voluntară de mai mult de 3 ani, respectiv 5 ani dacă termenul a fost prelungit în condiţiile legii, să fie 
radiate din oficiu din registrul comerţului. 
           Raţiunea unor astfel de dispoziţii este aceea de a reglementa situaţia societăţilor comerciale 
pentru care operaţiunile de lichidare s-au desfăşurat sub imperiul legii vechi, nefiind încă finalizate în 
termenul prevăzut de lege. Astfel, potrivit disp. art.260, anterior modificărilor aduse prin OUG 
nr.43/2010, termenul pentru finalizarea lichidării era de trei ani, cu posibilitatea de prelungire cu 2 ani, 
iar radierea societăţii din registrul comerţului se putea dispune la solicitarea lichidatorului sau din 
oficiu.  
            Prin urmare, dispoziţiile art.VI alin.2 şi alin.3 din OUG nr.43/2010, nu fac altceva decât să 
sancţioneze pasivitatea lichidatorilor sau a asociaţilor atunci când societatea s-a aflat în lichidare ori 
dizolvare pe o perioadă mai mare decât cea impusă de lege, sancţiunea fiind aceea a radierii din oficiu 
a societăţii din registrul comerţului.           
           Ori, nu se poate invoca în această fază împrejurarea că anumite debite către creditori nu au fost 
stinse prin lichidare şi nici că se creează o situaţie diferită, discriminatorie pentru societăţile aflate în 
lichidare. Aceste societăţi au beneficiat de un termen de 3 ani sau chiar 5 ani pentru efectuarea 
operaţiunilor de lichidare, iar creditorii au avut posibilitatea de a urmări aceste operaţiuni şi de a 
acţiona în scopul satisfacerii creanţelor, aşa încât nu pot invoca la acest moment faptul că sunt 
prejudiciaţi prin radierea societăţii din oficiu. 
          Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 

 

32. Procedura insolvenţei. Acţiune pentru anularea transferurilor de drepturi 
patrimoniale către părţi. Constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare – 
imobil. Repunere părţi în situaţia anterioară. Necesitate administrare probe privind 
participarea la frauda cocontractanţilor. Condiţii admisibilitate. 

 
                             Art.25 lit.c, art.79, art.80 al.1 lit.b, c – Legea nr.85/2006 

                                 Art.942, art.1169 – Cod civil 
 

             Decizia civilă nr.1596/24.11.2011 
                                                    Dosar nr. 448/118/2005/a1 

 
Prin acţiunea înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 3244/COM/2005, astfel 

cum a fost precizată, reclamantul CIC, în calitate de lichidator judiciar al SC P.O. S.R.L, în faliment, 
în contradictoriu cu pârâţii C.M., P.S., G.H. (în calitate de reprezentanţi legali ai S.C. P.O. S.R.L) şi 
P.G., a învestit judecătorul sindic cu soluţionarea acţiunii în constatarea nulităţii absolute: 

- a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1264 din 18.10.2002 la B.N.P. 
G.G , încheiat între S.C. P.O S.R.L. în  calitate de vânzător şi P.G în calitate de cumpărător, privind 
imobilul situat în M.Kogălniceanu, str. D. nr.6A, compus din teren în suprafaţă de 1183,70 mp şi 
construcţie C1 şi C2,  

- precum şi a actului de vânzare cumpărare privind acelaşi imobil, încheiat între P.G şi S.C. 
G.P S.R.L în calitatea de cumpărător, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară 
încheierii contractului autentificat sub nr. 1264/2002, indicând ca temei de drept aplicabil 
dispoziţiile art. 61 alin.1 lit.b şi c din Legea 64/1995, în vigoare la data promovării cererii, 
preluate în aceeaşi formă în art.80 din Legea 85/2006. 
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Motivând acţiunea, reclamantul învederează în esenţă că, scopul înstrăinării l-a constituit 
sustragerea debitoarei falite de la o executare silită iminentă, pentru plata unor datorii înregistrate faţă 
de AFP Ovidiu, preţul imobilului ce a făcut obiectul vânzării, fiind sub valoarea de inventar şi de 
circulaţie a acestuia. 

 Prin Sentinţa civilă nr.7532/13.11.2006, Tribunalul Constanţa -judecător sindic, în dosar 
nr.448/118/2005 (nr.vechi 3244/COM/2005) admite cererea formulată de lichidatorul judiciar al 
debitoarei S.C. P.O. S.R.L, dispunând anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat 
sub nr.1264/18.10.2002 la B.N.P. G.G, încheiat între S.C. P.O. S.R.L. în calitate de vânzător şi P.G în 
calitate de cumpărător, privind imobilul situat în M. Kogălniceanu, str. D. nr.6A, compus din teren în 
suprafaţă de 1183,70 mp şi construcţie C1 şi C2, precum şi a  actului de vânzare cumpărare privind 
acelaşi imobil încheiat între P.G şi S.C. G.P S.R.L în calitatea de cumpărător, cu consecinţa repunerii 
părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului autentificat sub nr.1264/2002. 
 Pentru a dispune astfel, a reţinut judecătorul sindic reaua-credinţă a cumpărătorilor şi intenţia 
tuturor părţilor contractante, de a sustrage imobilul de la executarea silită, prejudiciind astfel creditorii 
societăţii vânzătoare. 
 A mai reţinut judecătorul-sindic că, vânzarea principalului bun al societăţii către cumpărătorul 
P.G , s-a făcut la un preţ sub valoarea de inventar şi fără ca preţul invocat să fie înregistrat în 
documentele contabile ale societăţii şi că, ulterior, cumpărătorul P.G a vândut imobilul S.C. G.P 
S.R.L., societate ce avea ca asociaţi şi administratori  pe  P.G şi C.M , ultimul fiind administrator 
statutar  al vânzătoarei S.C. P.O S.R.L. 
 Împotriva sentinţei sus-menţionate a formulat recurs pârâtul C.M., criticând soluţia instanţei ca 
fiind netemeinică şi nelegală, astfel că, prin Decizia nr.1160/COM/14.06.2007, pronunţată de 
Curtea de Apel Constanţa în dosar nr. 448/118/2005, s-a respins recursul ca nefondat.  
 Ulterior, prin Decizia civilă nr.1606/COM/06.09.2007 pronunţată în dosar nr.2127/36/2007, 
aceeaşi instanţă, a admis contestaţia în anulare formulată de către C.M împotriva Deciziei 
nr.1160/COM din 14.06.2007, reţinându-se în esenţă că, nu s-a cercetat totalitatea motivelor de 
casare invocate, mai exact, nu au fost examinate acele apărări ale recurentului, referitoare la 
aplicabilitatea în cauză, a dispoziţiilor art.82 din Legea nr.85/2006, referitoare la excepţii de la 
sancţiunea nulităţii, sens în care, s-a dispus anularea deciziei contestate. 
 Cu ocazia rejudecării recursului, după anularea Deciziei 1160/COM din 14.06.2007, 
Curtea, din oficiu, a pus în discuţia contradictorie a părţilor, nesocotirea unui aspect de ordine 
publică, a cărei consecinţă o constituie casarea cu trimitere spre  rejudecare a pricinii,  pe fondul său. 
 Astfel, a invocat instanţa de recurs împrejurarea că, deşi judecătorul sindic are obligaţia de a-şi 
întemeia soluţia pe un probatoriu complet, acesta nu şi-a exercitat rolul activ consacrat de dispoziţiile 
art.129 din Codul de procedură civilă, ca şi principiu ce guvernează procesul civil român, în sensul că, 
nu a pus în discuţia contradictorie a părţilor, necesitatea conturării unui cadrul procesual corect şi 
complet în raport de obiectul acţiunii cauzei. 
 S-a reţinut de către instanţa de control că, deşi este vorba despre constatarea nulităţii actului de 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr.951/2003, subsecvent celui încheiat sub nr.1264/2002, totuşi, 
faţă de împrejurarea că, vânzători în acest contract, sunt soţii P.G şi A., care îşi micşorează 
patrimoniul cu un imobil, (actul de vânzare-cumpărare fiind un act de dispoziţie, ce afectează 
patrimoniul comun al soţilor), se impunea discutarea completării cadrului procesual şi cu P.A, care, în 
calitatea sa de vânzător, se impunea să-şi exercite dreptul de apărare în condiţii de contradictorialitate, 
participând deci în procesul născut de cauza dedusă judecăţii. 
 Faţă de cele arătate, s-a concluzionat că, prin neexercitarea rolului activ de către prima 
instanţă, aceasta din urmă nu a intrat în cercetarea fondului pricinii, astfel că, prin Decizia civilă 
nr.17/COM/28.01.2008 au fost constatate incidente,  dispoziţiile art.312 alin. 5 Cod procedură civilă 
şi s-a dispus admiterea recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr.7532/13.11.2006 
pronunţată în dosar nr. 3244/COM/2005 al Tribunalului Constanţa, casarea hotărârii recurate, 
cu trimitere spre rejudecare. 
 Cu ocazia rejudecării în fond, după casare, în cauza înregistrată pe rolul Tribunalului 
Constanţa – Secţia comercială sub nr.1420/118 din 28.02.2008, în raport de dispoziţiile art.315 Cod 
procedură civilă, instanţa de fond a încuviinţat şi administrat proba cu interogatorii, înscrisuri 
suplimentare şi expertiză tehnică de specialitate. 
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 Prin Sentinţa civilă nr.2256/COM/17.03.2011, pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul nr.1420/118/2008, s-a respins, ca nefondată, acţiunea promovată de reclamantul CII I.C– 
lichidator judiciar al debitoarei SC P.O S.A, în contradictoriu cu pârâţii C.M,  P.S, G.H, P.G, S.C. 
G.P S.R.L. şi P.A, reţinându-se în esenţă că: 
 Potrivit art. 80 alin 1 lit. b, c din Legea 85/2006: 

 „Administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic 
acţiuni pentru anularea constituirilor sau a transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi si 
pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise si a valorii altor prestaţii executate, realizate 
de debitor prin următoarele acte: 

 operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate 
în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii  

acte încheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia 
tuturor părţilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a 
le leza in orice alt fel drepturile. 
 Faţă de dispoziţiile legale mai sus menţionate, a reţinut instanţa de fond că, pentru exercitarea 
acţiunii în anulare, prevăzută de art. 80 al.1 lit. b şi c, reclamantul-administrator/ lichidator judiciar, 
trebuie să facă dovada încheierii unui act comercial patrimonial, în care debitorul execută o prestaţie 
de o valoare disproporţionat de mare, faţă de valoarea primită şi a participării la fraudă a tuturor 
contractanţilor. 
 În acest context, în literatura de specialitate, s-a făcut sublinierea că, frauda există în cazul în 
care, terţul cunoştea starea de insolvenţă a debitorului, în momentul în care a încheiat actul în litigiu, 
iar intenţia tuturor contractanţilor a fost de a sustrage bunul de la urmărire de către creditori. 

 Ori, apreciază instanţa de fond că, în cauza de faţă, lichidatorul judiciar nu a făcut dovada, 
conform art.1169 Cod Civil, a îndeplinirii condiţiilor necesare pentru a putea pretinde şi obţine 
anularea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1264/ 18.10.2002 la B.N.P. G.G, 
încheiat între S.C. P.O S.R.L. în calitate de vânzător şi P.G în calitate de cumpărător, privind imobilul 
situat în M.Kogălniceanu, str. D. nr.6A, compus din teren în suprafaţă de 1183,70 mp şi construcţie 
C1 şi C2, precum şi a actului de vânzare cumpărare subsecvent autentificat sub nr. 951/16.07.2003 la 
B.N.P. G.G privind acelaşi imobil încheiat între P.G şi S.C. G.P S.R.L în calitatea de cumpărător, 
materializat prin factura fiscală nr.3753996/30.05.2007, întrucât nu a făcut proba că, preţul stabilit 
prin contract, a fost vădit inferior preţului de piaţă al bunurilor de acelaşi gen, înstrăinate în acelaşi 
interval de timp, că, între prestaţiile reciproce ale părţilor este o disproporţie vădită, în defavoarea 
debitoarei S.C. P.O S.R.L. şi că, părţile au urmărit să sustragă bunul, de la o eventuală executare silită, 
diminuând astfel dreptul de gaj general al creditorilor. 

Astfel, actul contestat s-a încheiat la data de 18.10.2002, iar deschiderea procedurii 
insolvenţei a avut loc în data de 25.10.2004, conform Sentinţei civile nr.7999/25.10.2004 
pronunţată în dosar nr.12/118/2004 (nr. în format vechi 4812/COM/ 2004), dată la care nu erau în 
vigoare dispoziţiile legale, care să oblige reprezentanţii legali ai unor societăţi comerciale aflate în 
dificultate financiară, să-şi declare insolvenţa. 

Reţine instanţa de fond că, intenţia frauduloasă a părţilor de a sustrage bunul în litigiu de la o 
urmărire silită iminentă, nu este susţinută prin adresa 12512/14.10.2002 emisă de Garda Financiară 
Constanţa către AFP Ovidiu, înregistrată la această ultimă instituţie în data de 16.10.2002, conform 
susţinerilor reclamantului, întrucât aceasta reprezintă corespondenţă purtată între două instituţii ale 
statului şi nu este opozabilă pârâţilor. 

Se concluzionează astfel că, participarea la fraudă a cocontractanţilor trebuie dovedită, frauda 
existând în condiţiile în care, terţul cunoştea starea de insolvenţă a debitorului, în momentul în care a 
încheiat actul în cauză, aspect ce nu este susţinut în speţă.  

Între prestaţiile reciproce ale părţilor, contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 
1264/18.10.2002, nu este o disproporţie vădită de valoare, de natura celei reglementate de art. 80 lit. b 
din lege, în literatura de specialitate şi practica judiciară în materie, făcându-se sublinierea că, textul 
nu este incident în situaţia în care, depăşirea prestaţiei debitorului este discutabilă, diferenţele dintre 
contraprestaţii, fiind lipsite de echivalenţă. 

Ori, preţul a fost stabilit în raport de valoarea de inventar, cu care era înscris imobilul în 
patrimoniul debitoarei falite şi în raport de care, s-au plătit taxele şi impozitele aferente, diferenţa 
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invocată de reclamant, nefiind suficientă pentru a aprecia că, preţul a fost derizoriu, în condiţiile în 
care, nu se coroborează cu alte criterii de determinare a unui preţ corect.  

Preţul real poate fi determinat numai în raport de destinaţia concretă, natura imobilelor 
construcţii C1 şi C2, ce au făcut obiectul înstrăinării - depozit de piei, respectiv depozit - fabrică de 
brânzeturi, în speţă, nefiind administrate probatorii, din care să rezulte că, preţul stabilit prin contract a 
fost vădit inferior preţului de piaţă al bunurilor de acelaşi gen, înstrăinate în acelaşi interval de timp.  

În acelaşi context, nu s-a putut reţine ca pertinentă, nici diferenţa invocată de reclamant, în 
raport de valoarea de circulaţie a imobilului, întrucât evaluarea efectuată de expert, a fost influenţată 
de îmbunătăţirile efectuate ulterior de subdobânditorul  S.C. G.P. S.R.L, dovedite cu înscrisuri. 

Reţine instanţa de fond că, susţinerile reclamantului conform cărora, deşi s-a afirmat că, preţul 
a fost achitat, nu există dovada acestui aspect prin prezentarea chitanţei de plată, iar din verificările 
efectuate în calitate de administrator judiciar a constatat că, suma nu se regăseşte în evidenţa contabilă 
a S.C. P.O S.R.L şi nu a fost emisă chitanţă de încasare pentru suma achitată cu titlu de preţ, nu pot fi 
reţinute ca pertinente cauzei. 

Se mai arată că, pe de o parte, operaţiunea de achitarea/încasare a preţului, este  menţionată în 
actele notariale ce au valoare de înscrisuri autentice, iar pe de altă parte, din înscrisurile administrate 
în dosar nr. 2127/36/2007, rezultă întocmirea unor note contabile în acest sens. 

Faptul că, preţul încasat din vânzare, nu a fost evidenţiat în documentaţia financiară a 
persoanei juridice, în mod corect, şi/sau nu a fost utilizat pentru achitarea datoriilor scadente ale 
acesteia, fiind folosit de către administratorul statutar în interes personal, cu prejudicierea creditorilor 
aflaţi în imposibilitate de a-şi recupera creanţele, conform art.116 şi urm. din Legea nr.85/2006, 
reprezintă premise pentru antrenarea răspunderii personale patrimoniale, în condiţiile art. 138 din 
Legea nr.85/2006, iar nu pentru sancţionarea contractului încheiat în acord cu dispoziţiile art. 942 Cod 
Civil. 

Pentru toate aceste considerente, reţinând că, în cauză, nu s-a făcut dovada îndeplinirii 
cerinţelor deduse din art.80 din Legea nr.85/2006, pentru a dispune anularea actelor apreciate drept 
frauduloase, făcute cu intenţia tuturor părţilor de a sustrage bunul de la urmărire de către creditori, 
pârâtul C.M. fiind cooptat în cadrul S.C. G.P S.R.L alături de pârâtul P.G la nivelul anului 2004, în 
baza actului adiţional 1/13.09.2004, deci după încheierea celor două acte contestate, acţiunea a fost 
respinsă, ca nefondată.  
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs I.C – lichidator judiciar al debitorului SC 
P.O SRL, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiurilor de drept prev.de 
art.299, art.304 pct.7 şi pct.9, art.3041 Cod pr.civilă, coroborate cu art.129 alin.4, art.225 Cod 
pr.civilă şi cu aplicarea art.25 lit.”c”, art.79, art.80 alin.1 lit.”b-c” din Legea nr.85/2006 şi cu 
următoarea motivaţie, în esenţă: 

- greşit instanţa de fond a respins acţiunea, ca nefondată, apreciind că, în speţă, nu a fost 
dovedită incidenţa prevederilor art.80 alin.1 lit.”b-c” din Legea nr.85/2006, pentru că, nu a fost 
probat concertul fraudulos, deoarece în literatura juridică „acest concert fraudulos între 
vânzător şi cumpărător poate fi dedus şi din prezumţii şi fapte implicite de natură să convingă 
instanţa că o persoană diligentă putea înţelege că scopul urmărit de vânzător este de a 
ascunde în spatele acestei vânzări o altă situaţie decât cea reală”; 

- în mod neîntemeiat a apreciat instanţa că „intenţia frauduloasă a părţilor de a sustrage bunul 
în litigiu de la o urmărire silită nu este susţinută prin adresa nr.12512/14.10.2002 emisă de 
Garda Financiară Constanţa către AFP Ovidiu, întrucât aceasta reprezintă corespondenţă 
purtată între două instituţii ale statului şi nu este opozabilă pârâţilor”; 

- greşit instanţa de fond a apreciat că, nu au fost administrate probatorii, din care să rezulte 
că, preţul stabilit prin contract a fost vădit inferior preţului de piaţă al bunurilor de acelaşi gen 
înstrăinate în acelaşi interval de timp, apreciere contrazisă de concluziile expertizei tehnice 
judiciare, din care rezultă o valoare de circulaţie a imobilului de 932.839.383 ROL, 
reprezentând 186,56% comparativ cu preţul de vânzare specificat în contract; 

- toate probele administrate în cauză, sprijină ipoteza caracterului fictiv al preţului, în condiţiile 
în care, în cadrul interogatoriului P.G şi C.M au admis că nu se află în posesia niciunui înscris 
din care să rezulte achitarea, respectiv încasarea efectivă a preţului vânzării; 
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- inexistenţa preţului a fost probată şi din faptul că, înstrăinarea imobilului litigios şi încasarea 
contravalorii acestuia, nu figurează în balanţa de verificare, registrul inventar şi bilanţurile 
societăţii vânzătoare. 
Solicită admiterea recursului, cu consecinţa modificării sentinţei recurate, în sensul admiterii 

cererii de anulare a contractului de vânzare-cumpărare nr.1264/18.10.2002 şi a actelor subsecvente şi 
repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului lovit de nulitate.  

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, 
ca nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

 În referire la primul motiv de recurs „ greşita apreciere a instanţei de fond că, în speţă, nu a 
fost dovedită incidenţa art.80 alin.1 lit.”b-c” din Legea nr.85/2006”, Curtea reţine că, în baza textului 
de lege sus-menţionat, administratorul/lichidatorul poate introduce la judecătorul sindic, acţiuni pentru 
anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de 
către aceştia a bunurilor transmise, şi a valorilor altor prestaţii executate realizate de debitor, în 
situaţiile prevăzute de: 

- „lit.b – operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, 
efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; 

- lit.c – acte încheiate, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor 
implicate în acestea, de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în 
orice fel drepturile”. 
Aşa fiind, pentru exercitarea acţiunii în anulare, prevăzută de art. 80 alin.1 lit. b şi c din lege, 

recurentul lichidator judiciar al debitoarei SC P.O. SRL, trebuie să facă dovada, în sensul art.1169 
Cod civil, potrivit căruia „Cel ce face o propunere înaintea judecăţii, trebuie să o dovedească”, a 
încheierii unui act comercial patrimonial, în care, debitorul execută o prestaţie de o valoare 
disproporţionat de mare, faţă de valoarea primită şi a participării la fraudă a tuturor contractanţilor. 

Se constată de către Curte că recurentul nu a făcut dovada că, preţul stabilit prin contract, a fost 
vădit inferior preţului de piaţă al bunurilor de acelaşi gen, înstrăinate în acelaşi interval de timp, că, 
între prestaţiile reciproce ale părţilor este o disproporţie vădită, în defavoarea debitoarei S.C. P.O 
S.R.L. şi că, părţile au urmărit să sustragă bunul de la o eventuală executare silită, diminuând astfel 
dreptul de gaj general al creditorilor. 

Susţinerea referitoare la diferenţa invocată de recurent, în raport de valoarea de circulaţie a 
imobilului, nu poate fi reţinută de Curte, deoarece rezultatul expertizei tehnice judiciare a fost 
influenţat de îmbunătăţirile efectuate ulterior de subdobânditorul SC G.P SRL, şi dovedite cu 
înscrisuri.  

Cu alte cuvinte, actele vizate de textul de lege avut în vedere, respectiv art.80 alin.1 lit.”b” 
din Legea nr.85/2006, trebuie să fie, acte cu caracter comutativ şi lezionare (disproporţie vădită de 
valoarea între contraprestaţii), iar nu orice acte în care, disproporţia de valoare între contraprestaţii 
este lipsită de echivalenţă, practic este vorba despre anularea unor acte juridice lezionare încheiate 
de persoane având deplină capacitate juridică. 

În acest sens, reţine Curtea că textul legal se referă la existenţa unei disproporţii vădite de 
valoare, iar nu a unei disproporţii discutabile, în favoarea terţului, între prestaţiile reciproce, nefiind 
vorba despre o valoare ce ar reprezenta o diferenţă mică, astfel că reţinerile instanţei de fond sunt 
legale şi temeinice. 

Referitor la actele vizate de art.80 alin.1 lit.”c” din Legea nr.85/2006, Curtea reţine că, dacă 
administratorul judiciar/lichidator, nu face dovada intenţiei tuturor părţilor actului, de a 
sustrage bunul de la urmărire de către creditori, actul în cauză nu poate fi anulat, astfel că, faţă 
de motivul de recurs referitor la acest aspect, se apreciază a fi netemeinic şi pe cale de consecinţă, 
urmează a fi respins deoarece, în practica judiciară s-a decis că, actul de vânzare – cumpărare devine 
anulabil, în temeiul textului de lege sus-citat, numai în situaţia în care, este încheiat de către un 
membru al consiliului de administraţie a debitorului, cu depăşirea puterilor sale. 
 Faţă de motivul de recurs referitor la faptul că „instanţa de fond greşit a apreciat că nu au 
fost administrate probatorii”, din care să rezulte caracterul fictiv al preţului, întrucât înstrăinarea 
imobilului şi încasarea contravalorii acestuia, nu se regăsesc în balanţa de verificare, registrul inventar 
şi bilanţurile societăţii vânzătoare, Curtea constată că şi acesta este nefondat, urmând a fi respins. 
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 Se reţine că operaţiunea de achitare/încasare a preţului a fost menţionată în acte notariale 
ce au valoare de înscrisuri autentice, iar faptul că, acesta, nu a fost evidenţiat corect în documentaţia 
financiară a persoanei juridice, fiind folosit de administrator în interes personal, iar creditorii se află în 
imposibilitatea de a-şi recupera creanţele, nu constituie motive pentru sancţionarea contractului 
încheiat, conform art.942 Cod civil, ci reprezintă premise pentru atragerea răspunderii personale 
patrimoniale, în condiţiile art.138 din Legea nr.85/2006, cum legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de 
fond. 
 Referitor la motivul de recurs, prin care s-a apreciat că, în mod neîntemeiat instanţa de 
fond a considerat că adresa nr.12512/14.10.2002 emisă de Garda Financiară Constanţa către AFP 
Ovidiu, este o corespondenţă între două instituţii ale statului, şi că, prin aceasta nu poate fi susţinută 
intenţia frauduloasă a părţilor de a sustrage bunul de la o urmărire silită, Curtea apreciază că, 
participarea la fraudă a cocontractanţilor trebuie dovedită, ea existând, în condiţiile în care terţul 
cunoştea starea de insolvenţă a debitorului, în momentul în care, a încheiat actul în cauză, situaţie 
neconfirmată în speţă. 
 Ori, actul contestat a fost încheiat la data de 18.10.2002, iar deschiderea procedurii 
insolvenţei a avut loc la data de 25.10.2004 – Sentinţa civilă nr.7999/25.10.2004, pronunţată în 
dosar nr.12/118/2004 - la acea dată, reprezentanţii societăţilor comerciale aflate în dificultate 
financiară nefiind obligaţi să-şi declare insolvenţa. 
 Cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat. 

 

33. Procedura insolvenţei. Anulare contract de cesiune licenţă audiovizuală. Desemnare 
curator special, atribut al judecătorului sindic. Excepţia lipsei de interes în promovarea acţiunii. 

       
               Art.3, art.8, art.11, art.46, art.79, art.80– Legea nr.85/2006 

                           Art.11 – Legea nr.146/1997 
                           Art.44– Cod pr.civilă 

                           Art.1169 – Cod civil 
 

Decizia civilă nr.1319/04.10.2011 
                           Dosar nr.10328/118/2010/a1 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia comercială şi înregistrată sub 

nr.7292/118/09.06.2010, reclamanta CTV M.G. SA, în insolvenţă, în contradictoriu cu SC D.M.V. 
SRL, a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să se dispună: 

- anularea contractului de cesiune a licenţei audiovizuale, încheiat între debitoare şi SC D.M.V. 
SRL la data de 01.10.2009; 

- obligarea pârâtei la restituirea licenţei TV 385.1/23.05.2006, licenţei TV nr.269/20.07.2007 şi 
autorizaţia tehnică de funcţionare nr.B/TV/7060/2007 în deplină proprietate şi posesie. 
Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că, la data de 01.10.2009 a fost încheiat 

contractul de cesiune a licenţei audiovizuale, prin care a fost transmisă această licenţă, împreună cu 
licenţa de emisie nr.TV 269/20.07.2007, către SC D.M.V. SRL, tranzacţia fiind făcută cu scopul de a 
frauda societatea debitoare pentru că, cesiunea s-a făcut la un preţ simbolic, având în vedere valoarea 
reală a licenţelor cesionate raportat la preţul prevăzut în contract. 

Se mai arată că sunt îndeplinite condiţiile unei acţiuni în frauda creditorilor, întrucât proporţia 
de valoare între contraprestaţia părţilor este vădită şi are ca efect direct prejudicierea creditorilor.  
 Prin Încheierea nr.536 din 02.05.2011, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în temeiul art. 44 
C.pr.civ., s-a desemnat în calitate de curator special pentru societatea debitoare CTV M.G. SA pe 
C.B., dispunând citarea pârâtei debitoare CTV M.G. SA, prin curatorul special pentru termenul de 
judecată din 16.05.2011. 
 Pentru a pronunţa această încheiere, s-a constatat că în dosarul de insolvenţă nr. 
10865/118/2009 nu a fost numit un administrator special în condiţiile art. 18 din Legea nr.85/2006. 
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Potrivit art.3 pct. 26 din Legea nr.85/2006, dacă în cauză nu a fost  desemnat un administrator 
special, pentru soluţionarea acţiunilor prevăzute la art. 46 şi a celor reglementate de art. 79 şi art.80,  
debitorul va fi reprezentat de un curator special, desemnat dintre organele de conducere aflate în 
exerciţiul funcţiunii la data deschiderii procedurii. 

Prin urmare, în cauză ar fi trebuit desemnat în calitate de curator special D. IPURL, lichidator 
judiciar care, are calitatea de titular al cererii, astfel încât, faţă de contrarietatea de interese, s-a făcut 
aplicarea disp. art. 44 Cod pr.civilă în sensul că s-a desemnat C.B în calitate de curator special al 
debitoarei SC CTV M.G SA. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs SC D.M.V. SRL, criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prev.de art.8 din Legea nr.85/2006, 
art.299, art.304 pct.7, pct.8 şi pct.9 din Cod pr.civilă, şi cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

- greşit judecătorul sindic  a desemnat în calitate de curator special pe C.B, motivat de faptul că, 
la data deschiderii procedurii, acesta nu făcea parte din organele de conducere, aflate în 
exerciţiul funcţiunii, ba mai mult, acesta nu mai era nici angajatul societăţii, fiind 
disponibilizat cu mult înainte de intrarea societăţii în procedura insolvenţei; 

- o persoană străină de conducerea societăţii în perioada premergătoare intrării în insolvenţă, nu 
este în măsură să reprezinte societatea în insolvenţă, cu privire la actele juridice ce fac obiectul 
acţiunilor întemeiate pe art.79 şi art.80 din legea insolvenţei. 
Solicită admiterea recursului, modificarea hotărârii atacate, cu consecinţa numirii în calitate de 

curator special a administratorului statutar aflat la conducerea SC CTV M.G. SA la data deschiderii 
procedurii insolvenţei. 

Prin întâmpinare, intimata reclamantă CTV M.G. SA solicită respingerea recursului, 
invocând: 

- excepţia lipsei calităţii procesuale active a recurentei, cu motivaţia că, recurenta în prezenta 
cauză, nu reprezintă o identitate între persoana recurentului (celui ce pretinde) şi cel care este 
titular al dreptului, nefiind nici acţionar al societăţii debitoare şi nici măcar creditor al acesteia, 
solicitând admiterea excepţiei; 

- excepţia lipsei de interes în promovarea acţiunii, cu motivaţia că, recurenta nu justifică un 
interes în promovarea căii de atac, neavând nici calitatea de acţionar al societăţii debitoare şi 
nici calitatea de creditor al acesteia, solicitând admiterea excepţiei. 
Prin întâmpinare, intimata intervenientă SC E.S.D. SRL, solicită respingerea recursului, ca 

nefondat, invocând: 
- excepţia netimbrării cererii de recurs, cu suma de 60 lei în conformitate cu disp.art.11 alin.1, 

raportat la disp.art.6 lit.”c” din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru; 
- excepţia lipsei calităţii procesuale active a recurentei, cu motivaţia că desemnarea 

curatorului special este un atribut exclusiv judecătorului sindic, în situaţia în care, AGA 
societăţii debitoare nu a desemnat un administrator special, recurenta având în dosar doar 
calitate de pârât. 
Pe fond, solicită respingerea recursului, ca netemeinic şi nefondat, cu motivaţia că, curatorul 

special desemnat de judecătorul sindic – dl.C.B – la data deschiderii procedurii insolvenţei, îndeplinea 
funcţia de director general al societăţii debitoare, astfel cum a reieşit din documentele anexate la dosar 
şi că, recurenta nu a produs dovezi în sensul admiterii afirmaţiilor sale. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, 
ca nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

În şedinţa publică din 02.05.2011, instanţa de fond – judecătorul sindic, a luat în examinare 
cererea având ca obiect desemnarea unui curator special pentru debitoarea în insolvenţă SC CTV 
M.G. SA – societate în faliment, reprezentată prin lichidator judiciar D. IPURL, urmare cererii de 
chemare în judecată a recurentei, formulată de debitoare prin lichidator judiciar la data de 
09.07.2010, prin care s-a solicitat anularea contractului de cesiune a licenţei audiovizuale încheiat 
de părţi la data de 01.10.2009, cu consecinţa obligării recurentei la restituirea licenţei TV 
385.1/23.05.2006, a licenţei de emisie nr.269/20.07.2007 şi a autorizaţiei tehnice de funcţionare nr. 
B/TV/7060/2007. 
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În contextul dat, reţine Curtea că, la data de 01.10.2009 între SC D.M.V. SRL şi  SC CTV 
M.G. SA, a intervenit contractul de cesiune prin care, cea de-a doua societate transmitea către prima 
drepturile de proprietate intelectuală şi arhiva documentară, în baza Hotărârii AGA a CTV M.G. SA 
nr.4/30.09.2009, iar ulterior deschiderii procedurii faţă de cedenta debitoare, lichidatorul judiciar al 
acesteia a solicitat anularea respectivei tranzacţii, în temeiul art.79 şi art.80 lit.”b” şi lit.”c” din 
Legea nr.85/2006 modificată. 

 Aceasta este situaţia de fapt ce a generat prezentul litigiu, ce este reţinută de Curte, în 
momentul examinării recursului dedus judecăţii. 

În referire la excepţiile invocate în cauză, de către CTV M.G. SA, şi intimata 
intervenientă SC E.S.D. SRL, Curtea reţine: 

1. Excepţia lipsei calităţii procesuale active a recurentei SC D.M.V. SRL, invocată de 
CTV M.G. SA, şi intimata intervenientă SC E.S.D. SRL apreciază instanţa de control că excepţia  
este nefondată, pentru că, faţă de situaţia de fapt sus-reţinută, şi temeiurile de drept avute în vedere la 
promovarea acţiunii, potrivit prevederilor art.8 din Legea nr.85/2006, modificat „Curtea de apel va 
fi instanţa de recurs pentru hotărârile pronunţate de judecătorul sindic în temeiul art.11” , pentru ca, 
potrivit art.11 lit.”h” din lege, judecătorul sindic să fie competent în „judecarea acţiunilor introduse 
de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase şi a unor 
constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii”. 

Reţine Curtea, în acelaşi timp că, potrivit art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006, modificată, 
„….Dacă un administrator special nu a fost desemnat, pentru soluţionarea acţiunilor prevăzute la 
art.46 şi a celor reglementate de art.79 şi art.80, debitorul va fi reprezentat de un curator special 
desemnat dintre organele de conducere statutare aflate în exerciţiul funcţiunii la data deschiderii 
procedurii. Desemnarea se va face de către judecătorul sindic în Camera de Consiliu şi fără citarea 
părţilor ….” 

Ca urmare, fiind dat în atribuţiunea judecătorului sindic numirea curatorului special, prin 
hotărâre şi având în vedere calitatea procesuală a recurentei, ce derivă din calitatea de parte în dosar 
nr.7291/118/2010 a Tribunalului Constanţa, dosar în care, hotărârea atacată a fost pronunţată în 
contradictoriu cu SC D.M.V. SRL, de către judecătorul sindic în exercitarea atribuţiilor date de lege în 
sarcina sa, Curtea apreciază că, excepţia este nefondată şi, pe cale de consecinţă urmează a fi 
respinsă, aceasta şi în contextul în care, legitimarea procesuală nu se raportează cu necesitate la 
raportul juridic dedus judecăţii, ci la dreptul de a reclama în justiţie şi la obligaţia de a răspunde 
faţă de pretenţiile formulate prin cererea de chemare în judecată. 

2. Excepţia lipsei de interes în promovarea acţiunii a recurentei SC D.M.V. SRL, invocată 
de CTV M.G. SA, prin lichidator judiciar D. IPURL, este nefondată apreciază Curtea deoarece, 
interesul recurentei rezidă din apărarea drepturilor sale, decurgând din contractul de cesiune a 
cărui nulitate a fost invocată de către lichidatorul judiciar. 

Literatura de specialitate şi practica judiciară este unanimă în a aprecia că, interesul nu este 
necesar doar pentru introducerea acţiunii, ci pentru orice cerere făcută pe parcursul 
desfăşurării procesului civil, iar, în speţă, Curtea reţine că, sunt îndeplinite condiţiile privind 
interesul promovării recursului. 

Astfel, interesul recurentei este legitim pentru că, se urmăreşte afirmarea sau realizarea unui 
drept subiectiv recunoscut de lege, respectiv, a unui interes ocrotit de lege, şi în raport cu ceilalţi 
coparticipanţi procesuali. 

Pe de altă parte, interesul recurentei  este personal şi direct, decurgând din calitatea de parte 
din dosarul de fond şi din calitatea de cesionar din contractul de cesiune. 

Nu în ultim rând, interesul recurentei în promovarea recursului este născut şi actual, 
existând, atât în momentul formulării cererii dedusă judecăţii – cerere în anulare promovată de 
lichidatorul judiciar, ca şi în prezent – menţinerea calităţii de cesionar. 

3. Excepţia netimbrării recursului, urmează a fi respinsă de Curte, ca nefondată, pentru 
că, în conformitate cu dispoziţiile art.11 alin.1, raportat la disp.art.6 lit.”c” din Legea nr.146/1997, 
recurenta a achitat taxa judiciară de timbru cu chitanţa nr.CT XWM 3744442PJ/11.01.2011 şi timbrele 
judiciare aferente. 

4. În referire la fondul cauzei, Curtea reţine în esenţă că, potrivit  disp.art.3 pct.26 
antepenultima şi penultima teză din Legea nr.85/2006, modificată, curatorul special va fi 
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desemnat de către judecătorul sindic din rândul organelor de conducere statutare, aflate în exerciţiul 
funcţiunii la data deschiderii procedurii. 

 Faţă de probatoriul administrat în cauză, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, 
respectiv:  

- cererea pentru deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva SC CTV M.G. SA; 
- Sentinţa civilă nr.1606/08.03.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar 

10865/118/2009 prin care s-a deschis procedura insolvenţei împotriva SC CTV M.G. SA; 
- Contractul individual de muncă nr.150/16.06.2008 înregistrat la ITM sub 

nr.41058/16.06.2008 încheiat între SC CTV M.G. SA şi dl. C.B., modificat prin actele 
adiţionale nr.112/08.09.2008 şi nr.1/15.06.2009; 

- Decizia nr.3/05.01.2009 a Consiliului de administraţie al SC CTV M.G. SA prin care dl. 
C.B. este numit în funcţia de director general pe o perioadă nedeterminată; 

- Extras din adresa nr.45031/13.08.2010 emisă de ORC privind istoricul SC CTV M.G. SA,  
Curtea constată că, la data deschiderii  procedurii de insolvenţă, dl. C.B. îndeplinea funcţia de director 
general al societăţii debitoare, iar recurenta nu a produs probe în sensul dispoziţiilor art.1169 Cod 
civil, în susţinerea afirmaţiilor sale, potrivit cărora „acesta nu făcea parte din organele de 
conducere”, „nu era angajat al societăţii”, este „o persoană străină de conducerea societăţii”, ori că 
„are interes”. 
 Pentru toate considerentele sus-expuse, şi constatând că nu sunt motive pentru a se dispune 
reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în 
sensul respingerii recursului, ca nefondat. 
 

34. Procedura insolvenţei. Atragere răspundere materială a organelor de conducere ale 
debitoarei, în temeiul art.138 lit.”a,c,d” din Legea nr.85/2006. Condiţii admisibilitate. 

  
                   Art.27, art.28, art.35, art.59, art.138 al.1 lit.a,c,d – Legea nr.85/2006 

                   Art.73 – Legea nr.31/1990 
        Art.1 – Legea nr.82/1991 

                               Art.998, art.999 – Cod civil 
 

                        Decizia civilă nr.1434/26.10.2011 
                         Dosar nr. 359/88/2009/a1 

 
            Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea  sub nr. 359/88/2009/a1 reclamantul HM 
E. IPURL Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al S.C. H. S.R.L., jud. Tulcea, a solicitat 
atragerea răspunderii personale patrimoniale a pârâtei H.A., în calitate de fost administrator al aceleaşi 
societăţi, în sensul obligării la plata sumei de 1.345.114,78 lei, reprezentând totalul creanţelor 
înregistrate în tabelul definitiv consolidat de creanţe împotriva averii debitoarei. 

În motivare s-a arătat că, prin Sentinţa civilă nr. 991/2009 judecătorul sindic a dispus 
deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată a debitoarei S.C. H. S.R.L., şi numirea în 
calitate de lichidator judiciar a HM E. IPURL Bucureşti.  

A mai precizat reclamantul că din datele obţinute de la ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea, 
debitoarea a fost constituită de H.A ca asociat unic, fiind totodată şi administratorul societăţii.  

S-a arătat că, deşi notificată cu menţiunea obligaţiilor legale cu privire la predarea actelor şi 
informaţiilor prevăzute de art.28 alin.1 din Legea nr.85/2006, administratorul statutar al debitoarei, nu 
a predat actele contabile.  

Mai arată reclamantul că, în opinia sa, cauza falimentului societăţii debitoare, se datorează 
continuării activităţii, în condiţii de îndatorare excesivă, asociatul unic/administratorul, era obligat – 
potrivit art. 27 din Legea nr. 85/2006 – să ia toate măsurile pentru a înceta desfăşurarea activităţii.  

Solicită a se constata că sub aspectul faptei ilicite, pârâta a ţinut o contabilitate fictivă, a făcut 
să dispară unele documente contabile sau nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea şi a 
deturnat sau a ascuns o parte din avutul debitoarei, iar sub aspectul vinovăţiei, deşi notificată, pârâta 
nu şi-a onorat obligaţiile legale prevăzute în mod imperativ de art. 35 din Legea nr. 85/2006, culpa 
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acesteia constând în nepredarea actelor contabile către lichidatorul judiciar pentru stabilirea corectă a 
cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă.  

De asemenea, se solicită a fi avut în vedere existenţa unui prejudiciu de 1.345.114,78 lei, 
reprezentând masă credală neacoperită.  

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 138 alin.1 lit. a), c) şi d) din Legea nr. 
85/2006.  

Pârâta H.A. nu a depus întâmpinare la dosar şi, deşi legal citată la interogatoriu, nu s-a 
prezentat în faţa instanţei.  

Prin Sentinţa civilă nr.2333/17.06.2011 Tribunalul Tulcea a respins cererea reţinând 
următoarele:  

Din raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei S.C. 
H. S.R.L. s-a reţinut că în cauză sunt îndeplinite condiţiile art.138 alin.1 lit. a), c) şi d)  din Legea 
85/2006, întrucât administratorul societăţii debitoare nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea 
şi a deturnat sau a ascuns o parte din activul persoanei juridice, a folosit bunurile sau creditele 
persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane şi a dispus, în interes personal, 
continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi.  

Atragerea răspunderii foştilor membri ai organelor de conducere ai debitoarei, prin promovarea 
unei cereri întemeiată pe dispoziţiile art.138 din lege, reprezintă o cerere subordonată scopului 
lichidării adică acela de a acoperi pasivul debitoarei şi de a-l stinge prin plata datoriilor.  

Acţiunea formulată de lichidatorul judiciar se întemeiază în drept pe dispoziţiile art. 138 alin.1 
lit. a), c) şi  d) din Legea 85/2006 însă instanţa a reţinut că nu s-a probat faptul că pârâta nu a ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea, a folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul 
propriu sau în cel al unei alte persoane şi a dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care 
ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi, precum şi legătura de cauzalitate între 
aceste fapte şi ajungerea societăţii în stare de insolvenţă.  

Potrivit dispoziţiilor legale mai sus arătate, fostul administrator poate fi obligat la plata unei 
părţi din pasivul debitoarei chiar dacă a cauzat starea de insolvenţă a debitoarei numai prin una dintre 
faptele enumerate de art.138 al.1 din Legea nr.85/2006,  în condiţiile existenţei unei legături de 
cauzalitate între această faptă şi starea de insolvenţă a debitoarei, situaţie nedemonstrată în cauză în 
ceea ce o priveşte pe pârâta H.A. 

Pentru aceste considerente cererea lichidatorului judiciar a fost respinsă ca nefondată. 
Împotriva acestei hotărâri, lichidatorul judiciar a formulat recurs, criticând-o pentru 

nelegalitate şi netemeinicie. 
- soluţia primei instanţe este greşită întrucât prin nedepunerea actelor contabile şi încălcarea, 

pe această cale a dispoziţiilor art.35 din Legea 85/2006, se naşte prezumţia simplă că evidenţa 
contabilă nu a fost ţinută conform legii. 

- în lipsa actelor contabile nu a fost cu putinţă valorificarea creanţelor de 773.985 lei si a 
stocurilor in suma totala de 227.703 lei, sau verificarea corectitudinii înscrierii acestora în raportările 
fiscale. Ori, prin nevalorificarea stocurilor si creanţelor s-a generat, de asemenea prezumţia ca aceste 
active au fost folosite in folos propriu sau al altor persoane. 

- evoluţia datoriilor, raportata la involuţia cifrei de afaceri, arată, fără nici un dubiu că parata-
intimata a continuat o activitate ce genera cheltuieli mult mai mari decât veniturile, consecinţa directa 
si obiectiva fiind intrarea in incapacitate de plată. 

Consideră că sunt îndeplinite toate condiţiile atragerii răspunderii delictuale. 
 În drept a invocat prevederile art. 299 si urm. c.pr.c, art. 304 si art. 3041 din Codul de 
procedură civilă . 
 Legal citată, intimata pârâtă nu a formulat apărări în cauză. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii şi care au fost încadrate în 
dispoziţiile art.304 pct.9 dar şi potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă Curtea constată că 
este fondat pentru următoarele considerente: 

Conform art. 138 alin.1 lit. a), c) şi d) din Legea nr. 85/2006, 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, persoana juridică, 
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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, 
dacă: 

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

- au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, 
persoana juridică la încetarea de plăţi;  

- au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu 
au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea.  

          Potrivit textului legal invocat coroborat cu disp. art.998 Cod civil în acţiunea de atragere a 
răspunderii materiale reclamantul trebuie să dovedească elementele răspunderii civile delictuale, 
respectiv săvârşirea faptei, vinovăţia, prejudiciul şi legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu. 

În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 38 alin. (5) sau (7), debitoare, 
prin conducerea sa, era obligată să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 33 
alin. (1), respectiv: 
           a) bilanţul şi copii de pe registrele contabile curente; 

 b) o listă completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin 
care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de 
publicitate; 

 c) o listă a numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub 
condiţie, lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate, arătându-se 
suma, cauza şi drepturile de preferinţă; 

 d) o listă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de 
zile anterioare formulării cererii introductive; 

 e) contul de profit şi pierderi pe anul anterior depunerii cererii; 
 f) o listă a membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere 

nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită; 
 g) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în faliment sau de 

reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea, în tot sau în 
parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; dacă această declaraţie nu va fi depusă până la 
expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezumă că debitorul este de acord cu începerea 
falimentului; 

  h) o declaraţie pe propria răspundere sau un certificat de la registrul societăţilor agricole 
ori, după caz, oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul 
profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta 
lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive. 

Dispoziţiile art.1 al.1 din Legea nr.82/1991 instituie obligaţia pentru societăţile comerciale, 
societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 
societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice de a organiza şi conduce contabilitatea proprie, 
respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la 
specificul activităţii. 

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art.1 
revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării 
unităţii respective. 

Răspunderea persoanelor implicate în conducerea, supravegherea sau activitatea debitoarei 
ajunsă în stare de insolvenţă este o răspundere civilă pentru fapta proprie faţă de debitor iar nu faţă de 
creditori, ce întruneşte multe din caracteristicile răspunderii delictuale, fiind menită să asigure 
repararea prejudiciului cauzat debitoarei prin ajungerea în stare de insolvenţă, nicidecum să repare 
prejudiciul creditorilor. 
 În atare situaţie aceştia răspund pentru partea de pasiv a debitoarei care este o consecinţă a 
faptelor săvârşite, pasiv astfel cum apare evidenţiat conform tabelului consolidat al creanţelor. 
         Antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere presupune într-adevăr probarea 
îndeplinirii celor 4 condiţii ale răspunderii civile , respectiv existenţa faptei ilicite , a prejudiciului, a 
vinovăţiei şi legăturii de cauzalitate între faptă şi prejudiciu. 
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În speţă, din probele administrate rezultă că reclamanta a avut calitatea de administrator 
statutar al debitoarei şi potrivit dispoziţiilor mai sus enunţate avea obligaţia de a depune la dosarul 
cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 33 alin.1 din Legea nr. 85/2006, obligaţie nesocotită aşa 
cum rezultă din raportul administratorului judiciar.  

Din raportul întocmit în baza art. 59 din Legea nr. 85/2006, de către lichidatorul judiciar, s-a 
constatat o creştere accentuată a datoriilor societăţii în anul 2007 faţă de anul 2006, respectiv de la 
976.554 lei (în anul 2006),  la 2.054.105 lei (în anul 2007), în condiţiile în care cifra de afaceri a fost 
mult inferioară datoriilor, aceasta fiind, în anul 2007, de numai 1.590.406 lei; această creştere a 
datoriilor se datorează lipsei de eficienţă a activităţii desfăşurată de către debitoare.  

De asemenea, s-a menţionat că, în lipsa actelor contabile, verificarea activităţii desfăşurate de 
către debitoare a fost efectuată exclusiv pe baza datelor furnizate de site-ul Ministerului Finanţelor, 
din aceste date rezultând că debitoarea a avut înregistrate în contabilitate, stocuri de 227.703 lei şi 
creanţe de 773.985 lei.  

În acest fel refuzul pârâtei de a preda actele contabile şi bunurile societăţii, generează 
prezumţia că evidenţa contabilă nu a fost ţinută conform legii şi ca aceasta a folosit bunurile debitoarei 
în folosul său propriu sau al altor persoane.  
 Din probele administrate în cauză de părţi rezultă cu prisosinţă săvârşirea de către 
administrator a faptei prevăzute de art.138 lit.d din Legea nr. 85/2006, deoarece prin nepredarea 
documentelor contabile către lichidator se dovedeşte îndeplinirea precară a îndatoririlor legale 
prevăzute de art.73 din Legea nr. 31/1990, fiind dovedită culpa sa în acest fel. 

Lipsa înregistrărilor contabile reale, a registrelor, în condiţiile în care aceste documente nu au 
fost predate administratorului/lichidatorului creează prezumţia simplă a inexistenţei unei contabilităţi 
conforme cu legea, prezumţie a cărei răsturnare cădea în sarcina pârâtei nicidecum a administratorului 
judiciar. 
          În atare situaţie Curtea reţine ca fiind demonstrate condiţiile privind existenţa unei fapte ilicite 
din cele enumerate de lege şi a vinovăţiei administratorilor sociali ai debitoarei. 

Vinovăţia pârâtei rezultă din însăşi încălcarea dispoziţiilor legale, în sensul că, deşi avea 
anumite obligaţii stabilite de Legea nr.31/1990 şi Legea contabilităţii nr.82/1991, a exercitat atribuţiile 
de administrator social fără respectarea acestor obligaţii, raportul de cauzalitate dintre faptă şi 
prejudiciu fiind prezumat cât timp există starea de insolvenţă. 

 Cauzarea stării de insolvenţă înseamnă producerea unui prejudiciu în patrimoniul debitoarei, 
stare care afectează indirect şi pe creditorii  care ajung în imposibilitatea recuperării creanţelor 
deţinute faţă de debitoare. Prejudiciul este cert, lichid şi exigibil şi este dat de faptul că societatea 
debitoare, ajunsă în stare de insolvenţă, se află în imposibilitatea de a-şi acoperi datoriile.  
          O dată deschisă procedura este dovedit prejudiciul produs debitoarei, iar lipsa documentelor 
contabile cerute de lege induce ideea că administratorul societăţii a urmărit cu intenţie aducerea 
societăţii în stare de faliment, neexistând înregistrări cu privire la activităţile comerciale desfăşurate, a 
veniturilor obţinute, destinaţia acestora.  
           Practic, se poate reţine că societatea debitoare a funcţionat în tot acest timp ca o societate 
fantomă, cât timp nu există nici o înregistrare contabilă legală care să ateste  derularea raporturilor 
comerciale, a situaţiei financiare, fiind de datoria administratorului să depună evidenţa contabilă a 
societăţii debitoare pentru a se putea examina modul în care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi 
legale, evitarea stării de insolvenţă, acesta manifestând însă rea credinţă în îndeplinirea obligaţiilor 
legale stabilite prin norme imperative. 

 În această situaţie, condiţiile răspunderii civile delictuale sunt îndeplinite în sarcina pârâtului, 
soluţia judecătorului sindic fiind nelegală şi netemeinică. 
           Legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită, respectiv nerespectarea şi aplicarea legii,  şi starea 
de insolvenţă este de asemenea dovedită.  

 Pe cale de consecinţă, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art.998 Cod civil pentru 
antrenarea răspunderii administratorului societăţii, Curtea va admite recursul în temeiul art.312 din 
Codul de procedură civilă  şi va modifica în tot hotărârea în sensul că va admite acţiunea şi va dispune 
antrenarea răspunderii pârâtei pentru suma de 1.345.114,78 lei reprezentând pasivul neacoperit al 
debitoarei falite SC H. SRL. 
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35. Procedura insolvenţei. Atragere răspundere materială a membrilor organelor de 
conducere ai debitoarei, în temeiul art.138 lit.”b,c,d,e” din Legea nr.85/2006, la cererea 
lichidatorului judiciar. Condiţii admisibilitate. Necesitate administrare probatoriu. 

 
                                       Art.138 – Legea nr.85/2006 

                                       Art.72, art.73 – Legea nr.31/1990 
                                       Art.10, art.28 – Legea nr.82/1991 

                                       Art.998, art.999, art.1169 – Cod civil 
 

                        Decizia civilă nr.1507/17.11.2011 
Dosar nr. 343/118/2005 

 
          Prin acţiunea înregistrată la 10.12.2007 în dosarul nr.343/118/06.10.2005, M. SPRL, în calitate 
de lichidator judiciar debitoarei SC V. SA a solicitat atragerea răspunderii patrimoniale, respectiv 
suportarea pasivului debitoarei în cuantum de 20.696.661,90 lei de către pârâţii M.L., M.E.A., A.G., 
T.L., M.S.C., B.C. 
         Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că fapta administratorilor/acţionarilor de 
a proceda la vânzarea autoutilitarei marca V.T şi a autotractorului marca I., încasând şi folosind 
sumele obţinute în interes personal, în timp ce pe numele societăţii debitoare au fost înregistrate 
restanţe cu privire la taxele şi impozitele neachitate, se circumscrie dispoziţiilor art.138 alin.1 lit.b 
din Legea nr. 85/2006, autoturismul P., aflându-se în continuare în posesia 
administratorilor/acţionarilor. 
         Reclamanta a precizat că, urmare a managementului defectuos şi acţiunii ilicite a pârâţilor, 
imobilul în care s-a desfăşurat activitatea societăţii a fost sechestrat şi vândut la licitaţie în procedura 
de executare silită, de către organele fiscale, iar AGA a decis repartizarea pe dividende a sumei de 
9.928.799.000 lei, în condiţiile în care, SC V. SA înregistra datorii la bugetul statului, arătându-se că, 
sunt întrunite elementele constitutive ale faptei reglementate de disp. art.138 alin.1 lit.c din Legea 
nr. 85/2006.   
         Reclamanta a apreciat că, sunt îndeplinite şi condiţiile disp. art. 138 alin. 1 lit. d, şi lit.e din 
legea insolvenţei, atât timp cât, conform verificărilor Gărzii Financiare – Comisariatul General, au 
rezultat prejudicii aduse bugetului de stat prin operaţiuni comerciale cu firme fantomă, evaziune 
fiscală, falsificare şi folosire de instrumente de marcare false pe perioada administrării efectuate de 
pârâta T.L. 
         S-a arătat în continuare că, deşi s-a înregistrat o creştere a veniturilor, respectiv a profitului net 
comparativ cu anul 2003, societatea debitoare a intrat în stare de insolvenţă, datorită creanţelor 
nerecuperate, iar o parte a patrimoniului a fost executat silit.  
         În drept, s-au invocat disp. art. 138 din Legea nr. 85/2006, art. 10 din Legea nr. 82/1991, art. 
73 lit. c şi art. 72 din Legea nr. 31/1990. 
         În dovedirea acţiunii, reclamanta s-a folosit de proba cu înscrisuri şi interogatoriile pârâţilor. 

Prin întâmpinare, pârâta T.L. a arătat că nu a folosit în interes personal autoturismele 
deţinute de societatea debitoare în leasing, deoarece începând cu luna martie 2004, a intrat în concediu 
pentru creşterea copilului, dată la care autoturismele se aflau în posesia SC V. SA. 
         S-a relevat că, pârâtul decedat M.E. era singurul în măsură să depună documentele contabile, 
precum şi că evidenţa contabilă analitică şi sintetică a fost ţinută corect şi la zi, precizându-se că, 
lichidatorul judiciar nu a specificat activele persoanei juridice pretins a fi deturnate şi nici faptele pe 
care le-ar fi săvârşit pârâta, anexând la întâmpinare, adresa nr. 110/D/P/2006 emisă de Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Serviciul Teritorial Constanţa. 
         S-a depus la dosar Rezoluţia din data de 08.09.2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Constanţa, prin care, s-a confirmat propunerea organelor de poliţie, de a nu se începe urmărirea 
penală faţă de făptuitorii M.E., A.G., T.L., M.S.C., B.C. şi C.V., pentru săvârşirea infracţiunii 
prevăzută de art.147 din Legea nr.85/2006. 
          S-au audiat martorii L.F. şi M.A., la propunerea pârâţilor M.S.C., B.C. şi s-a administrat proba 
cu interogatoriile pârâţilor.  
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 Prin Sentinţa civilă nr.1729/03.03.2011, Tribunalul Constanţa a admis în parte acţiunea 
formulată de reclamanta M. SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC V. SA în contradictoriu cu 
pârâţii M.L., M.E.A., A.G., T.L., M.S.C., B.C., dispunându-se ca pasivul debitoarei SC V. SA în 
cuantum de 20.696.661,90 lei, să fie suportat de pârâţii A.G., TUDOR LAVINIA, M.S.C., B.C. 
     Prin aceeaşi hotărâre, s-a respins acţiunea formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâţii 
M.L., M.E.A., ca nefondată, dispunându-se ca sumele depuse potrivit art.138 C.pr.civ. din Legea 
nr.85/2006, să intre în averea debitoarei şi destinate acoperirii pasivului. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, s-a reţinut că, prin Sentinţa civilă nr.37/COM/09.01.2006, 
s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului debitoarei SC V. SA, 
cel din urmă tabel preliminar rectificat, fiind depus la data de 30.10.2006, iar tabelul definitiv la data 
de 20.12.2006. 
         Prin Sentinţa civilă nr.827/COM/08.02.2007 s-a dispus intrarea în faliment a debitoarei, 
tabelul suplimentar fiind depus la data de 16.04.2007, iar tabelul definitiv consolidat la 16.05.2007, 
fără a se fi întocmit raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia stării de 
insolvenţă. 
         Potrivit art.138 din Legea nr.85/2006, 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 din următoarele fapte:  

„b) au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;  
    c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, 
persoana juridică la încetarea de plăţi;  
    d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au 
ţinut contabilitatea în conformitate cu legea;  
  e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv 
pasivul acesteia”.  
         Faţă de conţinutul textului de lege sus-citat, reţine instanţa de fond că, în ceea ce priveşte 
acţiunea în antrenare răspundere, promovată de lichidatorul judiciar în contradictoriu cu pârâţii M.L., 
M.E.A., aceasta a fost respinsă, ca nefondată pentru următoarele considerente: 
         Pârâţii au avut calitatea de moştenitori ai pârâtului decedat M.E.        

Din probele administrate în cauză, a rezultat că, în fapt, pârâţii nu au săvârşit vreun act de 
administrare, nefiind îndeplinite condiţiile pentru a se reţine calitatea acestora de subiect al răspunderii 
prevăzute de art. 138, iar răspunderea civilă delictuală este personală şi incumbă doar autorului faptei 
ilicite. 
         În cauză, pârâţii A.G., T.L., M.S.C., B.C., au avut calitatea de administratori ai societăţii 
debitoare în perioade diferite, cu excepţia pârâtei B.C. care a fost acţionar, dar care s-a implicat în 
administrarea societăţii debitoare (de exemplu, Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor din data de 
31.01.2005). 
         În funcţie de izvorul obligaţiei încălcate, răspunderea civilă poate fi delictuală pentru fapta 
proprie sau contractuală, când izvorăşte dintr-un contract (cum este contractul de management), atât 
timp cât, ambele forme de răspundere civilă presupun îndeplinirea următoarelor condiţii: existenţa 
unui prejudiciu, existenţa unei fapte ilicite, vinovăţia şi legătura de cauzalitate.  
         Sub aspectul săvârşirii faptei prev. de art. 138 lit. b, c din Lege (b -  au făcut acte de comerţ 
în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; c -  au dispus, în interes personal, continuarea 
unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi), s-a reţinut activitatea 
ilicită săvârşită de către pârâţi, în interesul material personal evident constatată prin verificările 
efectuate de Garda Financiară – Comisariatul General, menită să conducă la prejudicierea bugetului de 
stat şi contribuind la încetarea de plăţi.  

Apărarea pârâtei T.L., în sensul dispunerii neînceperii urmăririi penale faţă de acesta (fila 15 
dosar vol. III), nu a putut fi reţinută, întrucât soluţia penală nu exclude reţinerea dispoziţiilor art. 138 
din Legea nr. 85/2006. 
         În ceea ce priveşte săvârşirea de către pârâţi a faptei prev de art. 138 lit.d din lege (au ţinut o 
contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea), judecătorul sindic a reţinut următoarele:      
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         Bilanţul reprezintă un document contabil de sinteza, în care sunt prezentate elemente de activ, 
datorii şi capital propriu ale unei companii/instituţii la un anumit moment, care reflecta scriptic o 
sinteza in expresie bănească a patrimoniului unei societăţi, elementele bilanţului fiind activele, 
capitalul propriu si datoriile, ultimele doua elemente fiind denumite şi pasive bilanţiere.         
         Întocmirea acestuia este obligatorie, potrivit art.28 din Legea nr. 82/1991 şi art.73 din Legea 
nr.31/1990.  

Chiar dacă au fost întocmite, ca obligaţie generală şi predate documentele contabile ale 
societăţii, din constatările Gărzii Financiare amintite, se conturează neregularităţi referitoare la ţinerea 
contabilităţii, care au produs prejudicii bugetului de stat, comise cu intenţia de a eluda obligaţiile 
fiscale, fapte care au concurat la cauzarea stării de insolvenţă a debitoarei. 
         Referitor la săvârşirea de către pârâţi a faptei încadrate la disp. art. 138 lit. e (au deturnat sau 
au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia), s-a 
constatat că, nepredarea de către pârâţi a bunurilor din averea debitorului, în speţă a autoturismului 
marca P.C S 4.5/340, generează prezumţia că, a fost ascuns şi, eventual, folosit în interes personal de 
către pârâţi, prezumţie care, nu a fost răsturnată de aceştia, prin mijloacele de probă administrate în 
cauză. 
         De asemenea, judecătorul sindic a reţinut şi încasarea unor remuneraţii abuzive de către pârâţi, 
în urma Hotărârii AGA din data de 31.01.2005 (procesul – verbal a fost semnat de toţi pârâţii), prin 
care, s-a decis repartizarea profitului net al exerciţiului în sumă de 9.928.799 lei, în exclusivitate 
pentru dividende, în condiţiile în care, numai datoriile către bugetul statului erau în sumă de 
105.689.309.000 lei ROL. 
         Concluzionând asupra îndeplinirii condiţiilor răspunderii civile delictuale, s-a reţinut, în 
privinţa incidenţei dispoziţiilor art.138 lit. b, c, d, e că, prejudiciul material există, raportat, atât la 
starea de insolvenţă a debitoarei, cât şi la existenţa creanţelor împotriva debitoarei menţionate în 
tabelul definitiv consolidat, iar neregulile contabile, managementul defectuos, inexistenţa unei 
strategii manageriale viabile şi desfăşurarea unei activităţi economice ilicite în interesul personal 
material al pârâţilor, fapte imputabile pârâţilor, au cauzat starea de insolvenţă a debitoarei. 
         Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâţii T.L., A.G., M.S.C., B.C., criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, fără indicarea temeiului de drept şi cu următoarea motivaţie, în 
esenţă: 
 - Greşit a apreciat instanţa de fond că, sunt îndeplinite cerinţele legale pentru antrenarea 
răspunderii patrimoniale ale recurenţilor, întrucât lichidatorul însuşi a recunoscut că, nu a întocmit 
raportul privind cauzele care au dus la încetarea de plăţi, iar înscrisurile depuse la dosarul cauzei 
demonstrează că, nu au săvârşit nicio faptă ilicită şi nici nu există raport de cauzalitate între 
presupusele fapte săvârşite de către pârâţi şi prejudiciul pretins. 

Se arată că, M. SPRL a enumerat o serie de fapte presupuse a fi fost săvârşite de către foştii 
administratori/acţionari, fără însă ca vreuna dintre acestea să fie individualizate, respectiv reţinută în 
sarcina fiecărui pârât şi fără ca acestea să fie probate prin vreun mijloc de probă, fapt pentru care 
recurenţii nici nu au ştiut ce fapte le sunt imputate fiecăruia dintre ei, astfel: 

- din răspunsurile la interogatorii, precum şi declaraţiile martorilor audiaţi rezultă cu certitudine 
că, recurenţii nu au folosit în interes propriu autoturismele achiziţionate în sistem leasing de la 
P.L.R. SRL.; 

- pârâta T.L., începând cu luna februarie 2004 a intrat în concediu pentru creşterea copilului în 
vârstă de până la 2 ani, dată la care autoturismele se aflau în posesia SC V. SA, iar tot de la 
acea dată, conform menţiunilor din Certificatul constatator comunicat de către ORC Constanţa, 
aceasta a fost revocată din funcţia de administrator; 

- recurenta B.C. nu posedă permis de conducere şi nici nu are cunoştinţă despre existenţa 
vreunui autoturism. Totodată, aşa cum rezultă din răspunsurile la interogatorii, autoturismul 
P.a fost ridicat de către un executor judecătoresc în cadrul unui dosar de executare silită; 

- recurentul pârât M.S.C. nu a folosit nici un autoturism în interes personal, mai mult, acesta 
avea calitatea de salariat al societăţii, fiind încadrat pe funcţia de agent comercial şi nu avea 
cum să folosească aceste autoturisme în interes personal; 

- faţă de autoutilitara marca V.T şi autotractorul marca I., se arată că, nu există nicio dovadă că, 
sumele obţinute din vânzarea acestora au fost folosite în interesul personal al recurenţilor, 
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societatea a depus la DGFP Constanţa, în conformitate cu prevederile legale, bilanţurile 
contabile pe toată perioada desfăşurării actitiăţii sale (există la dosarul cauzei bilanţurile 
depuse pentru anul 2003, 2004, 2005). 

 În ceea ce priveşte situaţia financiară pe anul 2004, societatea a înregistrat un profit brut de 
13.823.913 lei şi a plătit impozit pe profit suma de 3.895.114 lei, conform bilanţului de la 31.12.2004, 
depus la AFP Constanţa, ţinând contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, dovada 
fiind faptul că, din chiar înscrisurile depuse la dosar, rezultă că aceste documente se aflau la început în 
imobilul situat în str.I., imobil ce a fost executat silit de către AFP Constanţa, pentru ca, apoi să fie 
predate în urma unor procese verbale la IPJ Ialomiţa, documente ce se aflau în posesia lui M.E., 
singurul în măsură să depună aceste documente contabile, şi prin urmare, nu li se poate reproşa că, au 
refuzat să predea evidenţa financiar contabilă, refuzul acestora fiind echivalent, în opinia 
lichidatorului, cu inexistenţa documentelor contabile. 

De altfel, prin rezoluţia din 08.09.2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-a 
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de recurenţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută 
de disp.art.147 din Legea 85/2006. 

Referitor la susţinerea că, s-ar face vinovaţi de prejudiciul adus bugetului de stat prin 
operaţiuni comerciale cu societăţi fantomă, evaziune fiscală, falsificare şi folosire de instrumente 
de marcare false este nefondată, dovada fiind faptul că, prin Ordonanţa nr.110/31.05.2006 a Direcţiei 
de Investigare a Infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, s-a dispus neînceperea urmăririi 
penale faţă de recurenţi, reţinându-se că, faptele au fost săvârşite de M.E., recurenţii critică reţinerea 
instanţei de fond, cum că, prin soluţia de neîncepere a urmăririi penale faţă de aceştia, întrucât ei nu 
au săvârşit infracţiuni de natura economică, subzistă vinovăţia lor.  

Greşit instanţa de fond a concluzionat o prezumţie simplă, cum că documentele contabile 
nu au fost întocmite cu respectarea cerinţelor legale, deşi acestea nu au fost predate în întregime 
lichidatorului şi asta nu din cauza recurenţilor, deoarece, în urma cercetărilor efectuate în dosarele 
penale s-a constatat că nu erau în posesia lor. 

Arată recurenţii că, se pretinde că ar fi deturnat sau că ar fi ascuns o parte din activul persoanei 
juridice, dar nu se specifică despre ce active este vorba, care sunt faptele personale pe care le-ar fi 
săvârşit, perioada şi care sunt înscrisurile din care reiese acest fapt.  

Chiar lichidatorul recunoaşte că, nu cunoaşte cauzele care au condus la încetarea de plăţi, 
deoarece nu există înscrisuri în acest sens, iar conform raportului comisiei de cenzori, reiese că, 
patrimoniul a fost inventariat în conformitate cu prevederile Legii 82/1991 şi a OMF 2388/1995, 
rezultatele inventarierii fiind operate în contabilitate şi prinse în bilanţ.  

Referitor la creanţele încasate, s-a acţionat pe căi legale pentru a fi recuperate, evidenţa 
contabilă analitică şi sintetică a fost ţinută corect şi la zi, neîncălcându-se disciplina financiară, 
pierderea a fost independentă de agentul economic, cauzele fiind explicate în raporturile de gestiune. 

Prin întâmpinare, M. SPRL, lichidator judiciar al SC V. SA, a solicitat respingerea recursului 
ca nefondat, cu motivaţia că hotărârea recurată este temeinică şi legală, fiind pronunţată cu aplicarea 
corectă a dispoziţiilor art.138 din legea insolvenţei, la situaţia de fapt stabilită pe baza probelor 
administrate în cauză. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, 
ca nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Prin Sentinţa civilă nr.37/COM/09.01.2006, s-a dispus deschiderea procedurii 
reorganizării judiciare şi a falimentului debitoarei SC V. SA, pentru ca, prin Sentinţa civilă nr. 
827/COM/08.02.2007 să se fi dispus intrarea în faliment a debitoarei, desemnându-se în calitate de 
lichidator pe M. SPRL      
 Judecătorul sindic a fost investit la data de 10.12.2007 în dosar nr.343/118/2005 de către 
M. SPRL, în calitate de lichidator judiciar debitoarei SC V. SA, cu cerere având ca obiect atragerea 
răspunderii patrimoniale, în temeiul art.138 alin.1 lit.”b,d,c,e” din Legea nr.85/2006, respectiv 
suportarea pasivului debitoarei în cuantum de 20.696.661,90 lei, de către pârâţii M.L., M.E.A., A.G., 
T.L., M.S.C., B.C. 
 Aşa fiind, în mod legal şi temeinic hotărârea instanţei s-a circumscris dispoziţiilor cuprinse în 
art.138 alin.1 din Legea nr.85/2006, potrivit cărora „Judecătorul sindic poate dispune ca o parte a 
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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 din următoarele fapte:  
 a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folos propriu sau în cel al unei alte 
persoane; 

b) au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;  
    c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, 
persoana juridică la încetarea de plăţi;  
    d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au 
ţinut contabilitatea în conformitate cu legea;  
  e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv 
pasivul acesteia….”.  

În raport cu textul de lege sus-citat, reţine Curtea că antrenarea răspunderii materiale a fostului 
administrator al societăţii falite, presupune îndeplinirea unor cerinţe esenţiale ale admisibilităţii 
cererii, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de fond, respectiv: 

- existenţa unui raport de cauzalitate între fapta administratorului şi prejudiciul creat, cu 
menţiunea că reclamantul este ţinut să dovedească vinovăţia fostului administrator. 
De altfel, practica a statuat asupra împrejurării că, răspunderea administratorului este o 

răspundere specială, care împrumută prin reglementarea sa, caracteristicile răspunderile delictuale, 
care, pentru a fi angajată, este necesar a se constata îndeplinirea cumulativă a condiţiilor generale 
ale acestei răspunderi, astfel cum prevăd dispoziţiile art.998 şi art.999 Cod civil, respectiv: 

- faptă ilicită; 
- prejudiciu; 
- legătură de cauzalitate între faptă şi prejudiciu; 
- vinovăţia. 
În raport cu aceste reglementări, se constată că, legal şi temeinic juecătorul sindic a reţinut că, 

în cauză  sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.138 lit.”b,c,d,e” din Legea nr.85/2006, atât timp 
cât, recurenţii pârâţi în calitatea lor de administratori ai debitoarei SC V. SA, se fac vinovaţi de 
săvârşirea faptelor de a efectua acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea societăţii şi de a 
continua activitatea, deşi aceasta se îndrepta spre încetarea de plăţi, fiind edificatoare sesizarea penală 
nr.200746/29.03.2005 înaintată de Garda Financiară – Comisariatul General către Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Slatina. 

Deoarece recurenta pârâtă T.L. a deţinut funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie, în 
perioada de verificări efectuate de Garda financiară, Curtea nu poate reţine susţinerea acesteia precum 
că, ar fi străină de actele şi faptele ilicite, care au condus la insolvenţa debitoarei. 

Totodată, nici susţinerile recurentei, în sensul dispunerii neînceperii urmăririi penale faţă de 
aceasta, nu pot fi primite de Curte, întrucât soluţia penală nu exclude reţinerea dispoziţiilor art.138 
din Legea nr.85/2006, cum de altfel, legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de fond. 

Sub aspectul săvârşirii faptelor prevăzute de art.138 lit.”b,c” din Legea insolvenţei, Curtea 
reţine activitatea ilicită săvârşită de recurenţi, în interes material personal, astfel cum rezultă din 
verificările efectuate de Garda Financiară, ce a condus la prejudicierea bugetului de stat şi a contribuit 
la încetarea de plăţi, odată ce: 

- au fost efectuate acte de comerţ ilicite cu alcool, pentru a obţine foloase proprii; 
- o parte din debite au fost recuperate prin executare silită asupra bunurilor debitoarei SC 

V.C SA, care şi-a întrerupt activitatea; 
- autoturismele achiziţionate în baza contractelor de leasing încheiate de societate, au fost 

folosite de administratori în interes propriu, o parte din ele fiind recuperate de firma de 
leasing; 

- vânzarea unor autoturisme aparţinând debitoarei, nu au fost radiate din evidenţele fiscale, 
astfel că, pe numele acesteia, erau menţionate restanţe constând din taxe şi impozite 
aferente acestor bunuri. 

În ce priveşte fapta prevăzută de art.138 lit.”d” din Legea nr.85/2006, Curtea apreciază că, 
legal şi temeinic judecătorul sindic a reţinut că, obligaţia ţinerii evidenţei contabile revine 
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administratorilor, respectiv recurenţilor pârâţi, răspunderea pentru organizarea şi conducerea 
contabilităţii revenind acestora, în conformitate cu art.10 din Legea contabilităţii nr.82/1991. 

Examinând înscrisurile de la dosarul cauzei, în special procesele verbale încheiate de Garda 
financiară, Curtea constată că, au fost efectuate operaţiuni comerciale cu societăţi fantomă, activităţi 
de comercializare a băuturilor alcoolice fără acte de provenienţă şi fără autorizaţie de funcţionare, 
recurenţii pârâţi nedemonstrând, în sensul art.1169 Cod civil că, nu au cunoscut aceste fapte şi 
consecinţele asupra debitoarei. 

Probatoriul administrat în cauză, face dovada că, judecătorul sindic a reţinut corect că, deşi o 
parte din evidenţa contabilă a fost predată organelor de urmărire penală, în scopul definitivării 
cercetărilor penale, nu-i exonerează pe aceştia de obligaţia de a dovedi existenţa tuturor registrelor 
cerute de lege şi că, sunt corect ţinute, deoarece din constatările Gărzii Financiare s-au conturat 
neregularităţi referitoare la ţinerea contabilităţii, ce au condus la producerea de prejudicii bugetului de 
stat, comise cu intenţia de a eluda obligaţiile fiscale, atât timp cât, nu au fost produse dovezi contrare. 

Referitor la săvârşirea de către recurenţi a faptei prevăzută de dispoziţiile art.138 lit.”e” din 
Legea nr.85/2006, Curtea reţine că, nepredarea autoturismului Porche Cayenne, a generat prezumţia 
că, a fost ascuns şi folosit de oricare dintre aceştia, prezumţie ce nu a fost răsturnată prin mijloace de 
probă administrate în cauză, în conformitate cu art.1169 Cod civil, potrivit căruia: „Cel care face o 
propunere înaintea judecăţii, trebuie să o dovedească”. 

Acelaşi probatoriu dovedeşte că, recurenţii au încasat abuziv remuneraţii sub formă de 
dividende, în acest sens fiind relevant procesul verbal al Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor 
din 31.01.2005, ce a fost semnat de toţi recurenţii, în timp ce, societatea înregistra datorii, şi astfel se 
poate concluziona că, aceştia au urmărit satisfacerea unui interes personal şi nu cel al societăţii 
comerciale. 

Faţă de incidenţa dispoziţiilor art.138 lit.”b,c,d,e” din Legea nr.85/2006, Curtea reţine că, în 
mod legal şi temeinic, instanţa de fond a constatat că, sunt îndeplinite condiţiile pentru atragerea 
răspunderii patrimoniale a recurenţilor pârâţi, odată ce, prejudiciul material există, raportat, atât la 
starea de insolvenţă a debitoarei, cât şi la existenţa creanţelor menţionate în tabelul definitiv 
consolidat, neregulile contabile, desfăşurarea unei activităţi ilicite în interesul personal al recurenţilor 
pârâţi, au cauzat starea de insolvenţă a debitoarei. 

Revenind asupra concluziilor Curţii, trebuie reţinut că, odată ce în speţă, au fost produse 
dovezi privind posibilitatea reţinerii în sarcina recurenţilor pârâţi a săvârşirii faptelor 
prevăzute de textele de lege sus-enunţate, instanţa constată că, sunt îndeplinite cumulativ 
condiţiile generale ale răspunderii prev. de art.998, cu referire la art.999 Cod civil, respectiv: 
faptă ilicită, prejudiciul, legătură de cauzalitate între faptă şi prejudiciu, precum şi vinovăţia. 

În ceea ce priveşte acţiunea în antrenarea răspunderii materiale a numiţilor M.L. şi M.E.A., 
Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a procedat la respingerea acţiunii faţă 
de sus-menţionatele persoane, odată ce, pe de o parte, ei au calitatea de moştenitori ai defunctului 
M.E., iar pe de altă parte, din probele administrate în cauză, rezultă fără putinţă de tăgadă că aceştia 
nu au săvârşit nici un act de administrare a societăţii, ştiut fiind că răspunderea civilă delictuală este 
personală şi incumbă numai autorului faptei ilicite. 

Faţă de sus-menţionatele constatări, nefondat este şi cel din urmă motiv de recurs privind 
susţinerile referitoare la Ordonanţa nr.110/31.05.2006 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism şi prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de 
recurenţi. 

Cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat.  
 

36. Procedura insolvenţei. Atragere răspundere materială a membrilor organelor de 
conducere a debitoarei, în conformitate cu dispoziţiile art.138 lit.”c,d” din Legea nr.85/2006. 
Examinarea condiţiilor răspunderii civile delictuale. Faptă ilicită, vinovăţie, prejudiciu, legătură 
de cauzalitate între faptă şi prejudiciu. 

 
                                     Art.138 – Legea nr.85/2006 
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                                     Art.998, art.999, art.1169 – Cod civil 
 

                        Decizia civilă nr.1516/17.11.2011 
                                                                                                                Dosar nr. 2266/88/2010/a1 

 
 Prin acţiunea adresată Tribunalului Tulcea – Secţia civilă, comercială şi de contencios 
administrativ şi înregistrată sub nr.2266/88/2010/a1, reclamanta DGFP TULCEA, în calitate de 
creditor al debitoarei SC F. SRL, în contradictoriu cu pârâtul G.I., fost administrator al debitoarei SC 
F. SRL, societate aflată în procedura insolvenţei în formă simplificată potrivit Sentinţei civile 
nr.2371/01.10.2010, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.2266/88/2010, a solicitat ca prin 
hotărâre judecătorească, să se dispună atragerea răspunderii civile a acestuia pentru suma de 16.167 
lei, în conformitate cu prevederile art. 138 alin.3 din Legea nr. 85/2006. 
 Motivând acţiunea, reclamanta a arătat în esenţă că, prin Sentinţa civilă nr.2371/01.10.2010 
pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 2266/88/2010, s-a dispus deschiderea procedurii de 
insolvenţă în formă simplificată cu privire la debitoarea SC F. SRL, fiind desemnat în calitate de 
lichidator E.G. IPURL. 
 A mai arătat reclamanta că, prin cererea nr.461/09.03.2011 înaintată judecătorului sindic, 
lichidatorul judiciar al debitoarei solicita în baza art. 131 din Legea nr. 85/2006 închiderea procedurii, 
nefiind specificate cauzele şi persoanele care se fac vinovate de starea de insolvenţă a debitoarei, 
context în care, D.G.F.P. Tulcea, creditor bugetar şi majoritar al debitoarei, în temeiul art.138 alin.3 
din Legea nr.85/2006, are calitate procesuală activă de a introduce cererea, potrivit dispoziţiilor 
art.138 alin. 1 din lege. 
 A precizat reclamanta că, din analiza dosarului de insolvenţă, reiese că, sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de art.138 alin.1 lit.c şi lit.d din Legea nr. 85/2006, în vederea atragerii 
răspunderii patrimoniale a fostului administrator al debitoarei în persoana administratorului G.I., 
pentru a suporta pasivul neacoperit al debitoarei, iar analiza jurisprudenţei relevă o tendinţă de 
utilizare a prezumţiilor simple de culpă, în sarcina membrilor organelor de conducere.  

Astfel, se arată că, ţinerea unei contabilităţi care depăşea cadrul legal şi care a condus la 
neplata obligaţiilor societăţii debitoare, generează cadrul legal şi de cauzalitate între fapta ilicită şi 
insolvenţa debitorului, apreciind reclamanta că acestor dispoziţii legale le sunt aplicabile şi dispoziţiile 
art. 998 Cod civil. 
 Sub aspectul faptei ilicite, reclamanta a arătat că administratorul debitoarei nu a ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea, fapt care a depăşit cadrul legal şi care a condus la neplata 
obligaţiilor societăţii debitoare.  
 În ceea de priveşte vinovăţia, reclamanta învederează că, administratorul debitoarei nu şi-a 
exercitat atribuţiile imperativ stabilite de dispoziţiile Legii societăţilor comerciale nr.31/1990, în ceea 
ce priveşte administrarea cu bună credinţă a societăţii, a încălcat dispoziţiile Legii contabilităţii 
nr.82/1990, respectiv cele ale Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, în sensul că, a declarat, 
dar nu a plătit la termen obligaţiile fiscale, continuând astfel activitatea societăţii, deşi aceasta ducea 
în mod vădit la încetarea de plăţi. 
 S-a mai arătat că, în doctrina juridică civilă în materie delictuală, prin enunţul „intenţia de a 
vătăma” (adică exercitarea dreptului în scopul de a aduce prejudiciu cuiva), se înţelege că, exercitarea 
dreptului nu mai poate fi considerată ca normală, cel care a pus în mişcare un drept al său pentru a 
păgubi pe terţi, va fi obligat la repararea daunelor care le-a cauzat, conform principiului Malitiis non 
est indulgendum (faţă de răutăţi nu trebuie să avem îngăduinţă).  
 Referitor la prejudiciu, reclamanta a precizat că, acesta este cel faţă de bugetul consolidat al 
statului, în cuantum de 16.167 lei. 
 Cu privire la raportul de cauzalitate, apreciază reclamanta că, faţă de fapta administratorului 
că, nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea, faptă ce a depăşit cadrul legal şi care a condus la 
neplata obligaţiilor societăţii debitoare şi prejudiciul adus bugetului consolidat în cuantum de 16.167 
lei, există un raport de cauzalitate. 
 Prin Sentinţa civilă nr.1949 din 27.05.2011, Tribunalul Tulcea respinge acţiunea 
reclamantei, reţinând în esenţă că, prin Sentinţa civilă nr.2371/01.10.2010 pronunţată de Tribunalul 
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Tulcea în dosarul nr. 2266/88/2010, s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă în formă 
simplificată cu privire la debitoarea SC F. SRL, fiind desemnat în calitate de lichidator E.G. IPURL. 

Din analiza raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia stării de 
insolvenţă a debitoarei rezultă că, societatea nu a mai desfăşurat activitate începând cu anul 2008, 
fiind dizolvată de drept, potrivit prevederilor art.237 alin.1 lit.d din Legea nr.31/1990. 

S-a mai reţinut că, raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de 
insolvenţă, a fost întocmit din informaţiile preluate de pe site-ul DGFP Tulcea, iar din puţinele 
informaţii prezentate, s-a apreciat de către lichidator că, nu sunt întrunite condiţiile art.138 din Legea 
nr.85/2006. 

În aceste condiţii, a apreciat instanţa a fi rezultat că, în cauză, nu există indicii care să conducă 
la concluzia că, administratorul debitoarei nu a ţinut o contabilitate în conformitate cu legea, astfel că, 
nu sunt întrunite elementele constitutive ale răspunderii instituite de dispoziţiile art. 138 alin.1 lit.c) şi 
lit. d) Legea nr. 85/2006, aşa cum a susţinut reclamanta, respingându-se acţiunea, ca nefondată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs recurenta reclamantă DGFP TULCEA, 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiurilor de drept prev.de art.3041 Cod 
pr.civilă şi Legea nr.85/2006 şi cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

- greşit instanţa de fond a respins acţiunea recurentei, pentru că, nu sunt indicii care să conducă 
la concluzia că administratorul debitoarei nu a ţinut o contabilitate în conformitate cu legea, 
apreciind că, nu sunt întrunite elementele constitutive ale răspunderii instituite de dispoziţiile 
art.138 alin.1 lit.”c” şi lit.”d” din Legea nr.85/2006, astfel: 

o sub aspectul faptei ilicite: administratorul debitoarei nu a ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea, fapt ce a conduc la neplata obligaţiilor societăţii debitoarei; 

o în ce priveşte vinovăţia: administratorul debitoarei a încălcat dispoziţiile Legii 
nr.82/1990 din legea contabilităţii, respectiv cele ale Codului fiscal şi a Codului de 
procedură fiscală, în sensul că nu a depus la termenul prevăzut de lege situaţiile 
financiare; 

o în ce priveşte prejudiciul: acesta este cel faţă de bugetul consolidat al statului, în 
cuantum de 16.176 lei; 

o referitor la raportul de cauzalitate: faţă de fapta administratorului debitoarei că nu a 
ţinut contabilitatea în conformitate cu legea, ducând la neplata obligaţiilor societăţii 
debitoare şi prejudiciul adus bugetului consolidat al statului, existând raport de 
cauzalitate. 

Solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, modificarea sentinţei recurate, în 
sensul de a se dispune admiterea acţiunii ce a avut ca obiect dispoziţiile art.138 din Legea nr.85/2006 
împotriva pârâtului G.I., în calitate de fost administrator al debitoarei SC F. SRL TULCEA,  ca fiind 
legală şi temeinică. 

 Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, 
ca nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Prin Sentinţa civilă nr.1592/04.07.2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea, SC F. SRL 
TULCEA a fost dizolvată, iar prin Sentinţa civilă nr.2371/01.10.2010 s-a dispus deschiderea 
procedurii de insolvenţă în formă simplificată cu privire la debitoarea SC F. SRL, fiind 
desemnat în calitate de lichidator E.G. IPURL. 

Prin cererea nr.461/09.03.2011, lichidatorul judiciar al debitoarei a solicitat în baza art.131 din 
Legea nr.85/2006 închiderea procedurii, fără a specifica cauzele şi persoanele care se fac vinovate de 
starea de insolvenţă a debitoarei, astfel că, DGFP TULCEA – creditor bugetar şi majoritar al 
debitoarei, în temeiul art.138 alin.3 din legea insolvenţei, are calitate procesuală activă de a introduce 
cerere potrivit dispoziţiilor art.138 alin.1 din lege. 
 Acestea sunt condiţiile în care, recurenta DGFP CONSTANŢA respingându-se acţiunea având 
ca obiect antrenarea răspunderii administratorului societăţii, a formulat recurs, solicitând instanţei a 
dispune atragerea răspunderii materiale a intimatului pârât G.I. în calitatea sa de administrator al 
societăţii falite,  în temeiul art.138 alin.1 din Legea nr.85/2006. 
 Potrivit art.138 alin.1 din legea insolvenţei, „În cazul în care în raportul întocmit în 
conformitate cu dispoziţiile art.59 alin.1 sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă 
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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: 

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

b) au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 
c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana 

juridică la încetarea de plăţi; 
d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au 

ţinut contabilitatea în conformitate cu legea; 
e) ....” 

Având în vedere textul de lege sus-citat, precum şi faptul că Legea nr.85/2006 privind 
procedura insolvenţei nu are un caracter punitiv, ea urmărind să-l sancţioneze pe debitorul aflat în 
dificultate, care a fost supus procedurii insolvenţei, Curtea reţine că, în mod excepţional, legea 
reglementează o răspundere a membrilor organelor de conducere ai debitoarei persoană juridică, însă 
numai atunci când, aceştia prin faptele lor au cauzat starea de insolvenţă a debitoarei. 
 Totodată, Curtea are în vedere că răspunderea membrilor organelor de conducere ai societăţii 
comerciale supusă procedurii, este o răspundere civilă delictuală, care presupune îndeplinirea 
cumulativă a celor patru condiţii generale ale răspunderii şi anume: 

- existenţa prejudiciului; 
- existenţa unei fapte ilicite; 
- existenţa raportului de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta ilicită; 
- existenţa vinovăţiei celui ce a cauzat prejudiciul. 

În referire la acţiunea privind antrenarea răspunderii civile delictuale a membrilor 
organelor de conducere ai societăţii aflate în insolvenţă, Curtea reţine că, aceasta are un dublu 
temei de fapt, şi anume: 

- starea de insolvenţă a debitoarei; 
- săvârşirea uneia dintre faptele expres şi limitativ prevăzute în conţinutul art.138 din lege 

lit.”a-g”. 
Cu alte cuvinte, reţine Curtea că răspunderea membrilor organelor de conducere în raport cu 

prevederile legale invocate, este o răspundere delictuală, pentru a cărui angajare, reclamanta, în 
speţă recurenta DGFP CONSTANŢA, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, avea 
obligaţia să dovedească întrunirea condiţiilor reglementate de art.998 Cod civil, cu referire la 
art.999 Cod civil, respectiv, existenţa faptelor prevăzute în art.138 din legea insolvenţei. 

Faţă de sus-menţionatele considerente, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea 
apreciază că, recursul dedus judecăţii este nefondat, pentru că, în speţă, nu au fost produse dovezi 
în sensul art.1169 Cod civil, potrivit căruia: „Cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o 
dovedească”, pentru a se putea reţine vinovăţia intimatului pârât, săvârşirea de către acesta a unei 
fapte ilicite şi astfel, crearea unui prejudiciu, ca de altfel şi legătura de cauzalitate dintre fapta reţinută 
în sarcina sa şi prejudiciu. 

Curtea constată că, legal şi temeinic instanţa de fond a apreciat că, nu sunt întrunite condiţiile 
prevăzute de art.138 din Legea nr.85/2006, întrucât lichidatorul judiciar a întocmit raportul asupra 
cauzelor care au condus la apariţia stării de insolvenţă, urmare informaţiilor destul de puţine, preluate 
de pe site-ul DGFP TULCEA. 

 Raportul depus de lichidatorul judiciar, în conformitate cu dispoziţiile art.59 alin.1 din legea 
insolvenţei, nu face referire la identificarea vreunei persoane, căreia i-ar putea fi imputată, 
apariţia stării de insolvenţă a societăţii. 

Totodată, apreciază Curtea că, prin ea însăşi, „neţinerea contabilităţii” nu poate prezuma, 
ajungerea societăţii în încetare de plăţi, ori că s-ar face dovada unei existenţe a legăturii de 
cauzalitate dintre faptă şi ajungerea societăţii în această stare, aşa după cum a reţinut şi instanţa de 
fond, pentru că legea condiţionează fapta de „ţinerea unei contabilităţi fictive” ori, de îndeplinirea 
unor acte prin care, să se fi „făcut să dispară unele documente contabile” sau „nu s-a ţinut 
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contabilitatea în conformitate cu legea”, toate aprecierile trebuind a fi dovedite şi nu prezumate, 
în cauză neexistând indicii care să conducă la concluzia că administratorul debitoarei nu a ţinut o 
contabilitate în conformitate cu legea. 

Dintr-o altă perspectivă, Curtea apreciază că recurenta DGFP CONSTANŢA nu a produs 
dovezi în susţinerea cererii sale, în sensul art.1169 Cod civil, nici cu referire la vinovăţia 
intimatului pârât, pentru a se putea reţine în sarcina acestuia, fapta prevăzută de art.138 lit.”d” din 
Legea nr.85/2006, fără dovezi substanţiale, cum de altfel, nu a produs dovezi privind implicarea 
acestuia, urmare activităţii desfăşurate, în ajungerea societăţii în stare de insolvenţă. 

Concluzionând, cum în cauză nu sunt motive pentru a se dispune reformarea  hotărârii 
recurate, Curtea reţine că hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică, criticile formulate de 
recurentă nefiind de natură a atrage modificarea acesteia, motiv pentru care, în temeiul art.312 Cod 
pr.civilă, recursul ca fi respins, ca nefondat. 
 

37. Procedura insolvenţei. Atragere răspundere materială a membrilor organelor de 
conducere ale societăţii, în temeiul art.138 lit.”d” din Legea nr.85/2006. 

 
    Art.12, art.34, art.35, art.44, art.59, art.138 – Legea nr.85/2006 

    Art.1, art.10 – Legea nr.82/1991 
    Art.73 – Legea nr.31/1990 

    Art.998, art.999 – Cod civil 
 

        Decizia civilă nr.1446/02.11.2011 
          Dosar nr. 1669/118/2009/a1 

 
Prin Sentinţa civilă nr. 984/07.02.2011 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul 

nr.12528.1/118/2008 al Tribunalului Constanţa, a fost respinsă ca nefondată cererea formulată de 
reclamanta D.G.F.P. Constanţa de antrenare a răspunderii materiale a pârâtului T.F. pentru suma de 
612.399 lei reprezentând prejudiciu produs creditorilor. 
 În opinia creditoarei, administratorul se face vinovat de fapta prevăzută de art.138 lit.d din 
Legea nr.85/2006 urmare neînregistrării indicatorilor financiari din bilanţul anilor 2005-2008 fapt ce 
constituie o încălcare a disp. art.1 din Legea nr.82/1991 cât şi a disp. art.73 alin.1 lit.c din Legea 
nr.31/1990, care instituie obligaţia administratorului de a ţine existenţa registrelor cerute de lege şi 
corecta lor întocmire. 
 În pronunţarea acestei hotărâri judecătorul sindic a reţinut că nedepunerea evidenţei contabile 
de către fostul administrator statutar poate indica faptul că aceasta nu a fost întocmită, că nu au fost 
înregistrate  veniturile şi cheltuielile. 

Potrivit concluziilor raportului privind închiderea procedurii, lichidatorul judiciar a relevat că 
nu a putut identifica cauzele şi persoanele responsabile de starea de insolvenţă, întrucât nu a intrat în 
posesia documentaţiei contabile. 
 S-a mai menţionat că pârâtul a fost notificat în acest sens, însă scrisoarea recomandată a fost 
returnată cu menţiunea „destinatar mutat”. 
 În condiţiile în care lichidatorul judiciar nu a putut efectua o retrospectivă a  activităţii 
societăţii debitoare, nu se poate institui o prezumţie de responsabilitate a celui chemat să răspundă în 
condiţiile art.138 din Legea nr.85/2006. 
 Nu se poate reţine că pârâta nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea, atât timp cât în 
cauză nu a fost administrată nici o  probă în acest sens. 
 Aplicarea disp. art.138 din Legea nr.85/2006 în oricare din ipotezele sale presupune dovedirea 
de către titularul cererii privind răspunderea civilă delictuală a pârâtei-administrator, inclusiv sub 
aspectul raportului de cauzalitate între fapta acesteia şi starea de încetare de plăţi. 

1. Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs creditoarea DGFP 
Constanţa, care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, susţinând că sunt îndeplinite condiţiile 
răspunderii civile delictuale, in speţă răspunderea patrimonială a administratorului debitoarei, acesta 
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făcându-se vinovat de ajungerea societăţii in stare de insolvenţă printr-o administrare deficitară, acesta 
neţinând contabilitatea conform legii. 

Recurenta că la formularea cererii de atragere a răspunderii personale a avut în vedere faptul că 
fostul administrator în mod voit a refuzat colaborarea cu lichidatorul judiciar prin nepredarea 
evidenţei contabile. 

 De asemenea, a mai avut în vedere raportul lichidatorului judiciar care a menţionat faptul că 
nu a intrat în posesia evidenţei contabile fiind în imposibilitatea stabilirii cauzelor prevăzute de art. 59 
din Legea nr. 85/2006. 
    Împrejurarea că administratorul statutar nu a predat evidenţa contabilă, coroborat cu faptul că 
nu a depus situaţiile financiare la organele fiscale, prezumă că administratorul nu a ţinut contabilitatea 
în condiţiile prescrise de lege, ceea ce a avut drept consecinţă imposibilitatea cunoaşterii 
performanţelor financiare şi implicit, încetarea de plăţi.  

Arată recurenta că reţinerea instanţei conform căreia reclamanta nu ar fi dovedit că pârâtul ar fi 
săvârşit fapta reglementată de art. 138 lit. d din Legea nr. 85/2006 este eronată.  

În drept a invocat dispoziţiile art. 12 alin.1 din Legea nr. 85/2006, art. 299-316 Cod pr.civilă. 
Pârâtul, legal citat, a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca 

nefondat motivat de faptul că recurenta nu a dovedit prin nici un mijloc de probă îndeplinirea 
cerinţelor de atragere a răspunderii administratorului. 

3. Examinând recursul în limitele investirii instanţei, prin prisma criticilor aduse hotărârii 
de către recurentă şi care au fost încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9 din Codul de 
procedură civilă, a probelor şi apărărilor formulate contradictoriu de ambele părţi, Curtea constată 
că este fondat, pentru următoarele considerente: 

Potrivit dispoziţiilor art.138 alin.1 lit. d din Legea nr.85/2006, „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 
supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere, precum şi de orice altă persoană care a cauzat 
starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte: (…)  

   d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au 
ţinut contabilitatea în conformitate cu legea.” 
          Potrivit textului legal invocat coroborat cu disp. art.998 Cod civil, în vigoare la momentul 
introducerii cererii, în acţiunea de atragere a răspunderii materiale reclamanta trebuie să dovedească 
elementele răspunderii civile delictuale, respectiv săvârşirea faptei, vinovăţia, prejudiciul şi legătura 
de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu. 

În conformitate cu dispoziţiile art.35 din Legea nr. 85/2006: 
„În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit prevederilor art. 33 alin. (4) sau, 

după caz, ale art. 33 alin. (6), debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile 
prevăzute la art. 28 alin. (1)”, respectiv: 
           a) bilanţul şi copii de pe registrele contabile curente; 

 b) o listă completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin 
care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de 
publicitate; 

 c) o listă a numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub 
condiţie, lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate, arătându-se 
suma, cauza şi drepturile de preferinţă; 

 d) o listă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de 
zile anterioare formulării cererii introductive; 

 e) contul de profit şi pierderi pe anul anterior depunerii cererii; 
 f) o listă a membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere 

nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită; 
 g) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în faliment sau de 

reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea, în tot sau în 
parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; dacă această declaraţie nu va fi depusă până la 
expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezumă că debitorul este de acord cu începerea 
falimentului; 
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  h) o declaraţie pe propria răspundere sau un certificat de la registrul societăţilor agricole 
ori, după caz, oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul 
profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta 
lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive. 

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art.44 din Legea nr. 85/2006 „debitorul are 
obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar sau, după caz, lichidatorului toate 
informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la 
activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute de el în 
cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, sub sancţiunea prevăzută la art. 108^1 alin. (1) pct. 
2 lit. d) şi e) din Codul de procedură civilă.” 
 Dispoziţiile art.1 al.1 din Legea nr.82/1991 instituie obligaţia pentru societăţile comerciale, 
societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 
societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice de a organiza şi conduce contabilitatea proprie, 
respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi. 

În conformitate cu dispoziţiile art.10 din Legea nr. 82/1991, republicată, răspunderea pentru 
organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, 
ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. 

Răspunderea persoanelor implicate în conducerea, supravegherea sau activitatea debitoarei 
ajunsă în stare de insolvenţă este o răspundere civilă pentru fapta proprie faţă de debitor iar nu faţă de 
creditori, ce întruneşte multe din caracteristicile răspunderii delictuale, fiind menită să asigure 
repararea prejudiciului cauzat debitoarei prin ajungerea în stare de insolvenţă, nicidecum să repare 
prejudiciul creditorilor. 
 În atare situaţie aceştia răspund pentru partea de pasiv a debitoarei care este o consecinţă a 
faptelor săvârşite, pasiv astfel cum apare evidenţiat conform tabelului consolidat al creanţelor. 
         Antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere presupune într-adevăr probarea 
îndeplinirii celor 4 condiţii ale răspunderii civile , respectiv existenţa faptei ilicite , a prejudiciului, a 
vinovăţiei şi legăturii de cauzalitate între faptă şi prejudiciu. 

 În speţă, din probele administrate a rezultat că pârâtul a avut calitatea de administrator statutar 
al debitoarei şi potrivit dispoziţiilor mai sus enunţate avea obligaţia de a depune la dosarul cauzei 
actele şi informaţiile prevăzute la art. 28  alin.1 şi art.44 din Legea nr. 85/2006, obligaţie nesocotită 
aşa cum rezultă din raportul administratorului judiciar din data de 10.05.2010. 

Deoarece administratorul statutar T.F. nu a răspuns la notificările transmise de către 
lichidatorul D.I., acesta a depus plângeri penale la poliţia Năvodari pentru a-l determina să clarifice 
situaţia celor 3 autovehicule ale debitoarei. 
 Curtea constată că în cauză rezultă cu prisosinţă săvârşirea de către administratorul societăţii a 
faptei prevăzute de art.138 lit.d din Legea nr. 85/2006, deoarece prin nepredarea documentelor 
contabile către administratorul judiciar se dovedeşte îndeplinirea precară a îndatoririlor legale 
prevăzute de Legea nr. 31/1990, fiind dovedită culpa sa în acest fel. 

Lipsa înregistrărilor contabile reale, a registrelor, în condiţiile în care aceste documente nu au 
fost predate administratorului/lichidatorului creează prezumţia simplă a inexistenţei unei contabilităţi 
conforme cu legea, prezumţie a cărei răsturnare cădea în sarcina pârâtului nicidecum a 
administratorului judiciar.   
          În atare situaţie Curtea reţine ca fiind demonstrate condiţiile privind existenţa unei fapte ilicite 
din cele enumerate de lege şi a vinovăţiei administratorului social al debitoarei. 

Vinovăţia pârâtului rezultă din însăşi încălcarea dispoziţiilor legale, în sensul că, deşi avea 
anumite obligaţii stabilite de Legea nr.31/1990 şi Legea contabilităţii nr.82/1991, a exercitat atribuţiile 
de administrator social fără respectarea acestor obligaţii, raportul de cauzalitate dintre faptă şi 
prejudiciu fiind prezumat cât timp există starea de insolvenţă. 

Cauzarea stării de insolvenţă înseamnă producerea unui prejudiciu în patrimoniul debitoarei, 
stare care afectează indirect şi pe creditorii  care ajung în imposibilitatea recuperării creanţelor 
deţinute faţă de debitoare. Prejudiciul este cert, lichid şi exigibil şi este dat de faptul că societatea 
debitoare, ajunsă în stare de insolvenţă, se află în imposibilitatea de a-şi acoperi datoriile.  
          O dată deschisă procedura este dovedit prejudiciul produs debitoarei, iar lipsa documentelor 
contabile cerute de lege induce ideea că administratorul societăţii a urmărit cu intenţie aducerea 
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societăţii în stare de faliment, neexistând înregistrări cu privire la activităţile comerciale desfăşurate, a 
veniturilor obţinute, destinaţia acestora.  
           Practic, se poate reţine că societatea debitoare a funcţionat în tot acest timp ca o societate 
fantomă, cât timp nu există nici o înregistrare contabilă legală care să ateste  derularea raporturilor 
comerciale, a situaţiei financiare, fiind de datoria administratorului să depună evidenţa contabilă a 
societăţii debitoare pentru a se putea examina modul în care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi 
legale, evitarea stării de insolvenţă, acesta manifestând însă rea credinţă în îndeplinirea obligaţiilor 
legale stabilite prin norme imperative. 

  Concluzionând, Curtea constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.998 Cod civil şi 
art.138 lit.d din Legea nr.85/2006 pentru antrenarea răspunderii administratorului societăţii, motiv 
pentru care hotărârea tribunalului este apreciată ca fiind nelegală şi netemeinică. 

  Pe cale de consecinţă, Curtea va admite recursul în temeiul art.312 din Codul de procedură 
civilă  şi va modifica în tot hotărârea în sensul că va admite acţiunea şi va dispune antrenarea 
răspunderii pârâtului pentru suma de 625.870 lei reprezentând pasivul rămas neacoperit al debitoarei 
falite. 

 

38. Procedura insolvenţei. Atragere răspundere materială a organelor de conducere în 
conformitate cu dispoziţiile art.138 alin.3, cu referire la art.138 lit.”d” din Legea nr.85/2006. 

 
                                                    Art.33, art.38, art.138 lit.”d” – Legea nr.85/2006 

                                                        Art.73– Legea nr.31/1990 
            Art.1 – Legea nr.82/1991 
                                                        Art.998, art.999 – Cod civil 

         
                Decizia civilă nr.1431/26.10.2011 

         Dosar nr. 2279/88/2010 
 

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr. 2279/88/2010, creditoarea  S.C. M.L. 
IFN S.A. Bucureşti, în calitate de preşedinte al comitetului creditorilor debitoarei SC 03 NRG P. 
SRL, aflată în procedura insolvenţei în temeiul Legii nr.85/2006 a  chemat în judecată pe pârâtul 
V.S.I., administrator statutar al debitoarei, solicitând atragerea răspunderii civile a acestuia în 
conformitate cu prevederile art. 138 alin. 3) coroborat cu art.138 alin.1 lit.d) din Legea nr. 85/2006.   
 În motivare reclamanta a arătat că  prin Sentinţa civilă nr.2166 din 06.11.2009 pronunţată de 
Tribunalul Tulcea în dosarul nr.1878/88/2009 s-a admis cererea formulată de creditoarea SC O.A. 
SRL şi s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă privire la debitoarea SC 03 NRG P. SRL, fiind 
desemnat administrator judiciar H.M. E. I.P.U.R.L Bucureşti. 
 Mai arată reclamanta că administratorul judiciar a făcut dovada notificării administratorului în 
legătură cu obligaţia depunerii documentelor prev.de art.28 din legea insolvenţei, acesta semnând 
pentru primirea notificării, însă nu s-a conformat dispoziţiilor legale şi nu a predat actele şi 
informaţiile prevăzute de lege. 
 Arată creditoarea că, în aceste condiţii că s-a  născut prezumţia simplă că nu s-a ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea fiind îndeplinite prevederile art.138 din Legea nr. 85/2006. 
 La data de 14 ianuarie 2011, pârâtul V.S.I. a depus întâmpinare solicitând respingerea cererii, 
arătând că responsabilitatea de a ţine toate evidenţele contabile a fost transferată către o companie 
specializată, întreaga contabilitate şi raportările contabile fiind ţinute la zi. 
 Prin Sentinţa civilă nr. 588/18.02.2011 Tribunalul  Tulcea  a admis cererea şi a obligat pârâtul, 
în calitate de administrator statutar al debitoarei, să suporte pasivul neacoperit al debitoarei până la 
concurenţa sumei de 436.423,5 lei reprezentând creanţe nerecuperate, reţinând următoarele: 
 La data de 06.11.2009, Tribunalul Tulcea, prin Sentinţa civilă nr.2166, pronunţată în dosarul 
nr.1878/88/2009, a admis cererea formulată de creditorul SC O.A. SRL şi a dispus deschiderea 
procedurii de insolvenţă privire la debitoarea SC 03 NRG P. SRL, fiind desemnat administrator 
judiciar H.M. E. I.P.U.R.L Bucureşti. 
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 Prin Sentinţa civilă nr.258 din 05.02.2010 pronunţată de judecătorul sindic s-a aprobat raportul 
administratorului judiciar HM E. IPURL şi s-a dispus intrarea societăţii debitoare SC 03 NRG P. SRL 
în procedura falimentului, fiind desemnat lichidator HM E. IPURL Bucureşti. 
 La data de 08.06.2010 a fost înregistrat la grefa tribunalului, sub nr.457, tabelul definitiv al 
creditorilor debitoarei SC 03 NRG P. SRL, totalizând datorii în cuantum de 436.423,50 lei. 
 În raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei, 
administratorul judiciar al debitoarei a consemnat că fostul administrator nu i-a predat documentele 
financiar - contabile, iar notificarea expediată administratorului în legătură cu obligaţia depunerii 
documentelor prev.de art.28 din legea insolvenţei a fost semnată de acesta pentru primire încă din 
17.03.2010. 

Ca urmare, debitoarea avea obligaţia de a depune documentele financiar-contabile şi totodată 
declaraţiile şi listele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 85/2006, însă a refuzat să îşi îndeplinească 
obligaţiile sau să colaboreze cu administratorul judiciar. 

Doctrina juridică a statuat că, în cazul neîndeplinirii de către administrator a obligaţiei de a 
preda evidenţa contabilă lichidatorului, se prezumă că administratorul nu a ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea sau a făcut să dispară documentele contabile, faptă prevăzută de  art. 138 al. 1 
lit. d  din Legea nr.  85/2006. 

Fapta administratorului V.S.I. de a nu ţine contabilitatea în conformitate cu legea a condus la 
prejudicierea creditorilor debitoarei atât prin faptul că societatea a ajuns în stare de insolvenţă cât şi 
prin împrejurarea că obligaţiile faţă de creditori nu pot fi plătite din averea debitoarei, fiind evidentă 
legătura de cauzalitate dintre fapta pârâtului şi prejudiciul suferit de creditor. 
 Fată de aceste considerente, judecătorul sindic a admis acţiunea şi a obligat pe pârâtul V.S.I. să 
suporte pasivul neacoperit al debitoarei SC 03 NRG P. SRL până la concurenţa sumei de 436.424,50 
lei, reprezentând valoarea creanţelor nerecuperate. 
 4. Împotriva acestei hotărâri pârâtul a formulat recurs pe care a criticat-o ca fiind nelegală 
şi netemeinică. 

- Arată că hotărârea instanţei de fond nu cuprinde motivele pentru care au fost înlăturate 
apărările formulate de acesta  prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, prin care a arătat 
împrejurarea că evidenţele contabile şi documentele financiare sunt deţinute de SC DSE C.E. SRL 
prin externalizarea serviciilor contabile ale SC 03 NRG P. SRL. Faţă de acest aspect învederat, despre 
care lichidatorul judiciar a luat cunoştinţă, apreciază că prezumţia simplă invocată de instanţa de 
judecată raportat la doctrină este înlăturată. 

- In opinia recurentului, în mod nelegal a fost atrasă răspunderea sa în calitate de fost 
administrator al SC 03 NRG P. SRL, întrucât nu a fost stabilită legătura de cauzalitate între prejudiciul 
produs şi propria faptă. Prezumţiei simple, ca o concluzie a instanţei de fond asupra unui fapt 
necunoscut i-a opus indicarea persoanei care a efectuat operaţiunile contabile şi care deţine 
documentele financiare solicitate, respectiv societatea de contabilitate angajată de SC 03 NRG P. 
SRL. 

Acest fapt este de natură a înlătura definitiv prezumţia invocată de instanţă, că nedepunerea 
actelor reprezintă fapta ilicită a administratorului de a ţine contabilitate fictivă, de a face să dispară 
documente şi de a nu ţine contabilitatea în conformitate eu legea. 

Deşi a luat cunoştinţă de aceste aspecte şi urma a fi administrat probatoriul propus de acesta în 
cauză, instanţa a procedat la judecarea cauzei, ducând la pronunţarea unei hotărâri nelegale. 

- Dincolo de aceste aspecte însă, simplul fapt prin care se ia cunoştinţă că o altă persoană decât 
cea care deţine calitatea de pârât în acţiunile întemeiate pe dispoziţiile art.138 alin.(1) lit. d din Legea 
85/2006 deţine înscrisurile necesare pentru verificarea pasivului şi activului unei societăţi în 
insolvenţă, face ca acţiunea să fie respinsă, întrucât lichidatorul judiciar nu a efectuat toate 
demersurile legale pentru intrarea în posesie a actelor şi nu este dovedită legătura de cauzalitate între 
fapta personală a administratorului şi insolvenţă societăţii. 

Totodată, arată că instanţa nu şi-a manifestat rolul activ prevăzut de art.129 Cod pr. Civ. şi prin 
urmare nu a administrat toate actele şi înscrisurile propuse şi necesare unei corecte şi echitabile 
judecări a cauzei supuse soluţionării. Consideră că în acest mod i s-a încălcat dreptul la apărare. 

5. Examinând recursul în limitele investirii instanţei, prin prisma criticilor aduse hotărârii 
de către recurentă şi care au fost încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9 din Codul de 
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procedură civilă, a probelor şi apărărilor formulate contradictoriu de părţi, Curtea constată că este 
nefondat, nefiind identificate motive de nelegalitate sau netemeinicie a hotărârii atacate. 

Astfel, cererea de antrenare a răspunderii a fost întemeiată de către creditoare  pe disp. art.138 
alin.1 lit.d  cu raportare la art.138 al.3 din Legea nr.85/2006, potrivit cu care  „...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: 
          d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au 
ţinut contabilitatea în conformitate cu legea” 
          Potrivit textului legal invocat coroborat cu disp. art.998 Cod civil în acţiunea de atragere a 
răspunderii materiale reclamantul trebuie să dovedească elementele răspunderii civile delictuale, 
respectiv săvârşirea faptei, vinovăţia, prejudiciul şi legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu. 

În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 38 alin. (5) sau (7), debitoare, 
prin conducerea sa, era obligată să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 33 
alin. (1),respectiv: 
           a) bilanţul şi copii de pe registrele contabile curente; 

 b) o listă completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin 
care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de 
publicitate; 

 c) o listă a numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub 
condiţie, lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate, arătându-se 
suma, cauza şi drepturile de preferinţă; 

 d) o listă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de 
zile anterioare formulării cererii introductive; 

 e) contul de profit şi pierderi pe anul anterior depunerii cererii; 
 f) o listă a membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere 

nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită; 
 g) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în faliment sau de 

reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea, în tot sau în 
parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; dacă această declaraţie nu va fi depusă până la 
expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezumă că debitorul este de acord cu începerea 
falimentului; 

  h) o declaraţie pe propria răspundere sau un certificat de la registrul societăţilor agricole 
ori, după caz, oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul 
profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta 
lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive. 

Dispoziţiile art.1 al.1 din Legea nr.82/1991 instituie obligaţia pentru societăţile comerciale, 
societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 
societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice de a organiza şi conduce contabilitatea proprie, 
respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la 
specificul activităţii. 

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art.1 
revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării 
unităţii respective. 

Art.73 alin.1 lit.c din Legea nr.31/1990 stabileşte în sarcina administratorilor răspunderea 
solidară faţă de societate  pentru existenţa registrelor cerute de lege şi pentru corecta lor ţinere. 

Răspunderea persoanelor implicate în conducerea, supravegherea sau activitatea debitoarei 
ajunsă în stare de insolvenţă este o răspundere civilă pentru fapta proprie faţă de debitor iar nu faţă de 
creditori, ce întruneşte multe din caracteristicile răspunderii delictuale, fiind menită să asigure 
repararea prejudiciului cauzat debitoarei prin ajungerea în stare de insolvenţă, nicidecum să repare 
prejudiciul creditorilor. 
 În atare situaţie aceştia răspund pentru partea de pasiv a debitoarei care este o consecinţă a 
faptelor săvârşite, pasiv astfel cum apare evidenţiat conform tabelului consolidat al creanţelor. 
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         Antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere presupune într-adevăr probarea 
îndeplinirii celor 4 condiţii ale răspunderii civile , respectiv existenţa faptei ilicite , a prejudiciului, a 
vinovăţiei şi legăturii de cauzalitate între faptă şi prejudiciu. 

 În speţă, din probele administrate rezultă că reclamantul a avut calitatea de administrator 
statutar al debitoarei şi potrivit dispoziţiilor mai sus enunţate avea obligaţia de a depune la dosarul 
cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 33 alin.1 din Legea nr. 85/2006, obligaţie nesocotită aşa 
cum rezultă din raportul administratorului judiciar.  
 Din probele administrate în cauză de părţi rezultă cu prisosinţă săvârşirea de către 
administrator a faptei prevăzute de art.138 lit.d din Legea nr. 85/2006, deoarece prin nepredarea 
documentelor contabile către lichidator se dovedeşte îndeplinirea precară a îndatoririlor legale 
prevăzute de art.73 din Legea nr. 31/1990. 
           Într-adevăr, lipsa oricărui act sau document contabil creează prezumţia că administratorii 
societăţii nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. O astfel de prezumţie simplă funcţionează 
doar pentru persoanele care au avut calitatea de administrator şi care, potrivit disp. art.73 alin.1 lit.c 
din Legea nr.31/1990 şi art.10 din Legea nr.82/1991 poartă răspunderea pentru corecta ţinere a 
registrelor societăţii şi pentru organizarea contabilităţii.  
 În speţă, recurentul a invocat în apărarea sa împrejurarea potrivit cărei ar fi exonerat de 
răspundere întru-cât a încheiat un contract de prestări servicii cu o firmă specializată în domeniu 
contabil. Această apărare a fost înlăturată corect de tribunal în condiţiile în care, chiar în situaţia în 
care documentele contabile sunt întocmite de o persoană calificată în domeniul contabil, ele sunt 
întocmite în numele societăţii, fiind în păstrarea acesteia nicidecum al prestatorului de serviciu. 
  Ori, chiar dacă documentele erau întocmite de firma specializată, obligaţia de a depune la 
dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 33 alin. (1), în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii, în numele debitoarei, îi incumba administratorului statutar şi nicidecum 
prestatorului de servicii, astfel cum a fost notificat de acesta la sediul social al debitoarei, sediu 
declarat la ORC. 
 În speţă, din probele administrate rezultă cu prisosinţă săvârşirea de către recurent a faptei 
prevăzute de art.138 lit.d din Legea nr. 85/2006 deoarece prin nepredarea documentelor contabile 
către administratorul judiciar se dovedeşte îndeplinirea precară a îndatoririlor legale prevăzute de 
art.73 din Legea nr. 31/1990. 

Lipsa înregistrărilor contabile reale, a registrelor, în condiţiile în care aceste documente nu au 
fost predate administratorului/lichidatorului creează prezumţia simplă a inexistenţei unei contabilităţi 
conforme cu legea, prezumţie a cărei răsturnare cădea în sarcina recurentului nicidecum a 
administratorului judiciar. 

Curtea constată că în cauză instanţa a motivat hotărârea, arătând care sunt argumentele care au 
dus la antrenarea răspunderii recurentului.  

Criticile referitoare la lipsa de rol activ a instanţei, precum şi încălcarea dreptului la apărare al 
recurentului nu se verifică, acesta fiind citat în faţa tribunalului, depunând la dosar întâmpinare şi 
înscrisuri, care însă nu au fost considerate concludente în respingerea cererii creditoarei.  

De altfel, Curtea constată că recurentul nu arată în concret ce probe utile şi concludente  a 
invocat în faţa tribunalului iar acesta le-a respins nejustificat. 
          În atare situaţie Curtea reţine ca fiind demonstrate condiţiile privind existenţa unei fapte ilicite 
din cele enumerate de lege şi a vinovăţiei administratorilor sociali ai debitoarei. 
          Cauzarea stării de insolvenţă înseamnă producerea unui prejudiciu în patrimoniul debitoarei, 
stare care afectează indirect şi pe creditorii care ajung în imposibilitatea recuperării creanţelor deţinute 
faţă de debitoare. 
          O dată deschisă procedura este dovedit prejudiciul produs debitoarei, iar lipsa documentelor 
contabile cerute de lege induce ideea că administratorul societăţii a urmărit cu intenţie aducerea 
societăţii în stare de faliment, neexistând înregistrări cu privire la activităţile comerciale desfăşurate, a 
veniturilor obţinute, destinaţia acestora.  
           Practic, se poate reţine că societatea debitoare a funcţionat în tot acest timp ca o societate 
fantomă, cât timp nu există nici o înregistrare contabilă legală care să ateste  derularea raporturilor 
comerciale, a situaţiei financiare, fiind de datoria administratorului să depună evidenţa contabilă a 
societăţii debitoare pentru a se putea examina modul în care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi 
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legale, evitarea stării de insolvenţă, acesta manifestând însă rea credinţă în îndeplinirea obligaţiilor 
legale stabilite prin norme imperative. 

Vinovăţia pârâtului sub forma intenţiei directe sau indirecte, rezultă din însăşi încălcarea 
dispoziţiilor legale, în sensul că, deşi avea anumite obligaţii stabilite de Legea nr.31/1990 şi Legea 
contabilităţii nr.82/1991, a exercitat atribuţiile de administrator social fără respectarea acestor 
obligaţii, raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu fiind prezumat cât timp există starea de 
insolvenţă. 

  Prejudiciul este cert, lichid şi exigibil şi este dat de faptul că societatea debitoare, ajunsă în 
stare de insolvenţă, se află în imposibilitatea de a-şi acoperi datoriile. În această situaţie, condiţiile 
răspunderii civile delictuale sunt îndeplinite în sarcina pârâtului, soluţia judecătorului sindic fiind 
nelegală şi netemeinică. 
           Legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită, respectiv nerespectarea şi aplicarea legii,  şi starea 
de insolvenţă este de asemenea dovedită.  

Pe cale de consecinţă, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art.998 Cod civil pentru 
antrenarea răspunderii administratorului societăţii, Curtea va respinge în temeiul art.312 din Codul de 
procedură civilă  recursul ca nefondat. 

 

39. Procedura insolvenţei. Atragere răspundere materială a membrilor organelor de 
conducere ai debitoarei, în temeiul art.138 lit.”d,e” din Legea nr.85/2006. 

 
        Art.28, art.33, art.35, art.138 – Legea nr.85/2006 

        Art.73 - Legea nr.31/1990; 
        Art.1 -Legea nr.82/1991 

 
                        Decizia civilă nr.1449/02.11.2011 

                                                                                                               Dosar nr.7930/118/2010/a1 

 
Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta la data de 14.12.2010 DGFP 

Constanţa a solicitat atragerea răspunderii patrimoniale a paratului M.V in temeiul art.138 alin.1 lit. 
d) şi e) din Legea 85/2006, in calitate de administrator statutar al societăţii debitoare SC M.I SRL. 

In motivarea cererii reclamanta a arătat că administratorul statutar al societăţii debitoare se 
face vinovat de fapta prevăzută de art.138 alin.1 lit.d şi e din raportul lichidatorului judiciar rezultând 
că paratul nu si-a îndeplinit obligaţia prevăzută de art.28 din Legea 85/2006 întrucât lichidatorul nu a 
intrat în posesia documentelor financiar contabile ale societăţii debitoare, ceea ce poate duce la 
concluzia ca aceasta nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu dispoziţiile legale in materie, faptă 
prevăzuta de art.138 alin.1 lit.d) din Legea 85/2006. 

Din verificările datelor publicate a rezultat neînregistrarea indicatorilor financiari din bilanţ 
ulterior anului 2006. Astfel, deşi avea obligaţia legală de a organiza şi conduce contabilitatea în 
conformitate cu art.1 al Legii 82/1991, administratorul statutar al debitoarei nu a făcut demersuri 
pentru înregistrarea bilanţurilor financiar-contabile al anilor 2006 – 2010 la organul fiscal teritorial. 

In ceea ce priveşte condiţiile atragerii răspunderii civile delictuale consideră că acestea sunt 
îndeplinite, prejudiciul constând tocmai in pasivul debitoarei ajunse in stare de insolenţă, fapta ilicită 
se circumscrie prevederilor art.138 alin.1 lit. d) din Legea 85/2006, iar raportul de cauzalitate rezidă 
din legătura directa intre faptele săvârşite de administratorul societăţii, care nu a răspuns în nici un fel 
notificărilor lichidatorului judiciar in vederea predării actelor financiar contabile ale societarii si 
debitul înregistrat de societate. 

In drept, a invocat dispoziţiile art.138 lit. d) şi e) din Legea nr.85/2006. 
Legal citat paratul nu au formulat întâmpinare sau apărări în cauză.  
Prin Sentinţa civilă nr.4498/COM/27.05.2011 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul 

nr.7930.1/118/2010 al Tribunalului Constanţa a fost admisă cererea formulată de reclamanta şi s-a 
dispus ca pasivul debitoarei SC M.I SRL în cuantum de 19.429 lei să fie suportat de pârâtul M.V.  

Pentru a pronunţa această hotărâre judecătorul sindic a reţinut că din raportul lichidatorului 
judiciar a rezultat că pârâtul, în calitate de administrator al societăţii, nu a înţeles sa răspundă 
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notificării acestuia, in sensul de a pune la dispoziţia sa documentele financiar-contabile ale societăţii. 
Pârâtul nu au făcut demersuri pentru a depune situaţiile financiare anuale la organele abilitate pentru 
anii 2006 – 2010 şi nu s-a prezentat în instanţa pentru a combate susţinerile creditoarei. Faţă de 
această situaţie tribunalul a apreciat că se naşte prezumţia că pârâtul nu a ţinut contabilitatea in 
conformitate cu legea, fapta prevăzută de art.138 alin.1 lit.d) din Legea 85/2006. 

Odată dovedita săvârşirea faptei, legea prezumă legătura de cauzalitate între fapta săvârşită şi 
prejudiciu, acesta din urma constând în chiar starea de insolvenţă a societăţii debitoare si a 
imposibilităţii recuperării creanţelor de câtre creditori. 

Faţă de aceste considerente, instanţa a constatat îndeplinite condiţiile răspunderii civile 
delictuale şi, în temeiul art.138 alin.1 pct. d) din Legea 85/2006, a admis cererea, pârâtul urmând sa 
suporte din patrimoniul propriu întregul debit al societăţii, in cuantum de 19.429 lei. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs pârâtul M.N , care a criticat-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând art.304 pct. 9 şi 3041 din Codul de procedură civilă. 

Recurentul a susţinut că a fost lipsit de posibilitatea de a-şi dovedi nevinovăţia şi lipsa de culpă 
în ceea ce priveşte intrarea în insolvenţă a S.C. M.I S.R.L. atât în dosarul de insolvenţă cât şi în 
dosarul de antrenarea răspunderii în calitate de administrator, datorită erorii de nume precum şi a 
indicării incorecte a domiciliului. 

Prin modul formal în care a procedat lichidatorul judiciar numit de ORC în urma dizolvării de 
drept a societăţii, prin încheierea nr.25834/09.09.2008 care a notificat societatea la sediul social din 
Registrul Comerţului, Al.H.nr.11, a fost în imposibilitate de a se apăra şi a clarifica o serie de aspecte 
care ar fi relevat instanţei faptul că nu sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale deoarece 
nu se face vinovat de săvârşirea faptelor prevăzute la articolul 138 lit. d) şi e) din Legea nr. 85/2006. 

Mai arată recurentul că a fost citat la un singur termen, când a solicitat amânarea judecăţii 
pentru pregătirea apărării sens în care a contactat un avocat să îl reprezinte, însă din motive 
necunoscute, acesta nu s-a prezentat la termenul următor când s-a şi pronunţat instanţa asupra obligării 
pârâtului recurent la suportarea în integralitate a creanţelor DGFP Constanţa şi SPIT Constanţa, în 
sumă de 19.429 lei. 

In legătură cu faptele ce i se pun în seamă, arată recurentul că nu se face vinovat de nici unul 
dintre delictele prevăzute de art.138 din Legea nr.85/2006 modificată, ci numai de faptul că nu a 
dizolvat societatea pentru imposibilitatea realizării obiectului de activitate în anul 2006.  

Raportul lichidatorului efectuat în procedura prevăzută de Legea nr.85/2006 înscrie corect 
datele din ultimul bilanţ al societăţii care la finele anului 2006 înregistra pierdere de 21.031 lei şi un 
dezechilibru al balanţei de 60.297 lei pasiv, deoarece activele imobilizate, în stocuri de marfă şi 
creanţe erau de 24.551 lei în vreme ce datoriile erau de 84.848 lei. Din acest motiv societatea şi-a 
încetat activitatea şi a fost ulterior dizolvată.  

Consideră recurentul pârât că faptele prevăzute la art. 138 lit. d) şi e) au fost stabilite în sarcina 
sa pe baza unor prezumţii ale lichidatorului, care nu au nici o legătură cu realitatea.  

Susţine recurentul că nu a utilizat în interesul propriu bunuri ale societăţii şi nici nu a ascuns 
părţi din activul societăţii. Disponibilităţile din casă au fost destinate plăţii unor datorii tot aşa cum şi 
autoturismul CT …, care a fost vândut pe o sumă modică datorită vechimii lui, an de fabricaţie 1988, 
dar noul cumpărător nu l-a radiat din evidenţele fiscale. 

Creanţa prezentată de DGFP Constanţa este de 5.737 lei diferenţa până la 18.209 fiind 
majorări şi penalităţi calculate până la nivelul anului 2011, cu toate că societatea este dizolvată de 
drept din anul 2008, menţiunea fiind înregistrată în Registrul Comerţului, ceea ce presupune că din 
punct de vedere juridic aceasta nu mai există de la acea dată, deci nu poate fi subiect de drepturi şi 
obligaţii. 

Pentru aceste considerente, solicită admiterea recursului, modificarea în tot sentinţei civile 
nr.4498/27.05.2011, în sensul respingerii cererii formulate de creditoare. 

In subsidiar, solicită modificarea în parte a sentinţei recurate în sensul de a fi obligat numai la 
o parte a pasivului (30%), dar nu pentru că îi este imputabilă apariţia stării de insolvenţă, ci 
nepromovarea formalităţilor de dizolvare şi radiere a societăţii la nivelul anului 2007. 

În drept a invocat art.304 pct.9 şi art.3041 Cod pr. Civilă, Legea 85/1996.  
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Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii şi care au fost încadrate în 
dispoziţiile art.304 pct.9 şi art.3041 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că este 
nefondat nefiind identificate motive de nelegalitate sau netemeinicie a hotărârii atacate. 

În conformitate cu dispoziţiile art.138 lit.d şi e din Legea nr. 85/2006 : 
„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: 
  d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au 
ţinut contabilitatea în conformitate cu legea; 
 e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv 
pasivul acesteia;” 

În conformitate cu dispoziţiile art.35 din Legea nr. 85/2006: 
„În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit prevederilor art. 33 alin. (4) sau, 

după caz, ale art. 33 alin. (6), debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile 
prevăzute la art. 28 alin. (1)”, respectiv: 

a) bilanţul şi copii de pe registrele contabile curente; 
b) o listă completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin 

care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de 
publicitate; 

c) o listă a numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub 
condiţie, lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate, arătându-se 
suma, cauza şi drepturile de preferinţă; 

d) o listă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de 
zile anterioare formulării cererii introductive; 

e) contul de profit şi pierderi pe anul anterior depunerii cererii; 
f) o listă a membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere 

nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită; 
g) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în faliment sau de reorganizare, 

conform unui plan, prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în 
vederea stingerii datoriilor sale; dacă această declaraţie nu va fi depusă până la expirarea 
termenului stabilit la alin. (2), se prezumă că debitorul este de acord cu începerea falimentului; 

h) o declaraţie pe propria răspundere sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori, 
după caz, oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul 
social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval 
de 5 ani anterior formulării cererii introductive. 

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art.44 din Legea nr. 85/2006 „debitorul are 
obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar sau, după caz, lichidatorului toate 
informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la 
activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute de el în 
cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, sub sancţiunea prevăzută la art. 108^1 alin. (1) pct. 
2 lit. d) şi e) din Codul de procedură civilă.” 

Dispoziţiile art.1 al.1 din Legea nr.82/1991 instituie obligaţia pentru societăţile comerciale, 
societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 
societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice de a organiza şi conduce contabilitatea proprie, 
respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la 
specificul activităţii. 

Răspunderea persoanelor implicate în conducerea, supravegherea sau activitatea debitoarei 
ajunsă în stare de insolvenţă este o răspundere civilă pentru fapta proprie faţă de debitor iar nu faţă de 
creditori, ce întruneşte multe din caracteristicile răspunderii delictuale, fiind menită să asigure 
repararea prejudiciului cauzat debitoarei prin ajungerea în stare de insolvenţă, nicidecum să repare 
prejudiciul creditorilor. 
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 În atare situaţie aceştia răspund pentru partea de pasiv a debitoarei care este o consecinţă a 
faptelor săvârşite, pasiv astfel cum apare evidenţiat conform tabelului consolidat al creanţelor. 

În speţă, pârâtul a avut calitatea de administrator statutar al debitoarei şi potrivit dispoziţiilor 
mai sus enunţate avea obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 33 
alin.1 din Legea nr. 85/2006, obligaţie nesocotită aşa cum rezultă din raportul administratorului 
judiciar.  

Din probele administrate în cauză a rezultat cu prisosinţă săvârşirea de către administrator a 
faptei prevăzute de art.138 lit.d din Legea nr. 85/2006, deoarece prin nepredarea documentelor 
contabile către lichidator se dovedeşte îndeplinirea precară a îndatoririlor legale prevăzute de art.73 
din Legea nr. 31/1990, fiind dovedită culpa sa în acest fel. 

Lipsa înregistrărilor contabile reale, a registrelor, în condiţiile în care aceste documente nu au 
fost predate administratorului/lichidatorului creează prezumţia simplă a inexistenţei unei contabilităţi 
conforme cu legea, prezumţie a cărei răsturnare cădea în sarcina pârâtului nicidecum a 
administratorului judiciar. În speţă, pârâtul a invocat în apărarea sa împrejurarea că nu se află în 
posesia evidenţei contabile ca urmare a unei inundaţii fără a produce probe în acest sens. 

Curtea reţine ca fiind demonstrate condiţiile privind existenţa unei fapte ilicite din cele 
enumerate de lege şi a vinovăţiei administratorului social al debitoarei. 

Vinovăţia pârâtului rezultă din însăşi încălcarea dispoziţiilor legale, în sensul că, deşi avea 
anumite obligaţii stabilite de Legea nr.31/1990 şi Legea contabilităţii nr.82/1991, a exercitat atribuţiile 
de administrator social fără respectarea acestor obligaţii, raportul de cauzalitate dintre faptă şi 
prejudiciu fiind prezumat cât timp există starea de insolvenţă. 

Cauzarea stării de insolvenţă înseamnă producerea unui prejudiciu în patrimoniul debitoarei, 
stare care afectează indirect şi pe creditorii care ajung în imposibilitatea recuperării creanţelor deţinute 
faţă de debitoare. Prejudiciul este cert, lichid şi exigibil şi este dat de faptul că societatea debitoare, 
ajunsă în stare de insolvenţă, se află în imposibilitatea de a-şi acoperi datoriile.  

O dată deschisă procedura este dovedit prejudiciul produs debitoarei, iar lipsa documentelor 
contabile cerute de lege induce ideea că administratorul societăţii a urmărit cu intenţie aducerea 
societăţii în stare de faliment, neexistând înregistrări cu privire la activităţile comerciale desfăşurate, a 
veniturilor obţinute, destinaţia acestora.  

Practic, se poate reţine că societatea debitoare a funcţionat în tot acest timp ca o societate 
fantomă, cât timp nu există nici o înregistrare contabilă legală care să ateste derularea raporturilor 
comerciale, a situaţiei financiare, fiind de datoria administratorului să depună evidenţa contabilă a 
societăţii debitoare pentru a se putea examina modul în care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi 
legale, evitarea stării de insolvenţă, acesta manifestând însă rea credinţă în îndeplinirea obligaţiilor 
legale stabilite prin norme imperative. 

În această situaţie, condiţiile răspunderii civile delictuale sunt îndeplinite în sarcina pârâtului, 
soluţia judecătorului sindic fiind nelegală şi netemeinică. 

Deşi avea obligaţia legală de a organiza şi conduce contabilitatea în conformitate cu art.1 al 
Legii 82/1991 administratorul statutar al debitoarei nu a făcut demersuri nici pentru înregistrarea 
bilanţurilor financiar-contabile al anilor 2006 – 2010 la organul fiscal teritorial. 

Susţinerea recurentului că a fost în imposibilitate de a se apăra şi a clarifica o serie de aspecte 
care ar fi relevat instanţei faptul că nu sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale deoarece 
nu se face vinovat de săvârşirea faptelor prevăzute la articolul 138 lit. d) şi e) din Legea nr. 85/2006 
urmează a fi înlăturată de Curte ca fiind neîntemeiată. 

Chiar şi în situaţia în care lichidatorul nu l-ar fi notificat corect cu privire la depunerea 
documentelor şi informaţiilor impuse de art. 33 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 recurentul avea 
posibilitatea de a dovedi instanţei că a ţinut evidenţa contabilă in conformitate cu legea. Curtea 
constată că nici în faţa instanţei de recurs recurentul nu a făcut o astfel de dovadă, nefiind deci 
răsturnată prezumţia simplă reţinută de judecătorul sindic referitoare la inexistenţa documentelor 
contabile ale debitoarei, documente pe care administratorul social avea obligaţia legală de a le întocmi 
şi înregistra în evidenţa primară a societăţii şi depune la ORC şi DGFP Constanţa.  

Împrejurarea că prin hotărârea recurată pârâtul a fost trecut cu numele de M.V în loc de M.N 
nu constituie motiv de casare a hotărârii ci este o eroare materială care poate fi îndreptată potrivit 
art.281 din Codul de procedură civilă.  
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Aceasta pentru că, deşi reclamanta DGFP Constanţa a solicitat iniţial antrenarea răspunderii 
faţă de M.V , ulterior prin adresa nr.23878/7.03.2011 depusă pentru termenul din 25.03.2011 a făcut 
precizări în sensul indicării corecte a numelui pârâtului, acela de M.N , precum şi a domiciliului său 
din Constanţa Al. M nr.4. 

În atare situaţie, instanţa a dispus prin încheierea din 25.03.2011, îndreptarea citativului, 
citarea pârâtului cu numele corect, la adresa indicată de reclamantă, pârât care a fost citat conform 
menţiunilor din încheierea din 25.03.2011, dovada de îndeplinire a procedurii de citare aflându-se în 
dosarul de fond. 

Aşa cum rezultă din înscrisul depus la data de 21.04.2011, recurentul a depus cerere de 
amânare a judecăţii pentru pregătirea apărării, anexând şi copia citaţie dovadă că i-a fost adusă la 
cunoştinţă. 

La termenul din 29.04.2011 instanţa a apreciat întemeiată cererea pârâtului de a-şi pregăti 
apărarea, acordând un nou termen de judecată la 20.05.2011 fără însă ca acesta să se prezente pentru 
a-şi susţine apărarea.  

Susţinerea recurentului că i s-ar putea imputa numai o parte a pasivului (30%), fără a preciza 
cum a ajuns la acest procent, pentru nepromovarea formalităţilor de dizolvare şi radiere a societăţii la 
nivelul anului 2007 nu poate fi primită în condiţiile în care s-a considerat că prin fapta sa a determinat 
ajungerea în insolvenţă a debitoarei, fiind obligat să suporte întregul prejudiciu rămas nerecuperat, în 
lipsa unor bunuri ale debitoarei ce ar fi putut fi valorificate pentru acoperirea creanţelor creditorilor.  

În ceea ce priveşte critica referitoare la creanţa DGFP Constanţa Curtea constată că este 
neîntemeiată deoarece aceasta nu poate fi contestată în prezenta fază procesuală, ea fiind înscrisă în 
tabelul definitiv al creanţelor debitoarei tocmai pentru că nu a fost contestată potrivit art. 73 din Legea 
nr. 85/2006 la momentul înscrierii ei în tabelul preliminar de creanţe. 

Concluzionând, Curtea reţine că hotărârea tribunalului este legală, criticile aduse de recurent 
nefiind de natură a atrage modificarea acesteia motiv pentru care în temeiul art.312 din Codul de 
procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 
 

40. Procedura insolvenţei. Contestaţie împotriva măsurii administratorului judiciar de 
înscriere în mod greşit în tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei a creanţei sub condiţie 
suspensivă. 

                          
Art.64, art.123– Legea nr.85/2006 

                             
Decizia civilă nr.1275/21.09.2011 

                                 Dosar nr.8173/118/2010 

 
Prin cererea formulată la data de 29.06.2010 şi înregistrată sub nr.11992/118/2009 pe rolul 

Tribunalului Constanţa, creditoarea SC U.L.C. IFN SA a formulat, în temeiul art.73 alin.1 din Legea 
nr.85/2006, contestaţie împotriva măsurii administratorului judiciar CII I.C. al debitoarei SC F.S. SRL 
- în insolvenţă - de a înscrie în tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei creanţa contestatoarei în 
sumă de 329.437,49 lei sub condiţie suspensivă. 

A arătat contestatoarea că prin contractele de leasing nr.63656/FLORIDA-1-001 şi 
nr.63657/FLORIDA-1-002 s-a transmis către debitoarea SC F.S SRL dreptul de folosinţă asupra două 
autoutilitare marca Mercedes Benz. Urmare neachitării ratelor de leasing la scadenţă, creditoarea a 
procedat la rezilierea unilaterală a contractelor, conform notificării de reziliere nr.1778/26.11.2009, 
transmisă debitoarei prin intermediul BEJ N.D., ulterior, la data de 5.03.2010, fiind dispusă împotriva 
debitoarei deschiderea procedurii insolvenţei. 

A susţinut creditoarea că suma de 329.437,49 lei este compusă din 40.979,88 lei reprezentând 
facturi emise şi neachitate şi echivalentul în lei al sumei de 70.477,56 euro reprezentând valoarea 
ratelor de leasing rămase de achitat până la finalizarea contractelor de leasing, solicitate de creditoare 
cu titlu de daune interese, potrivit dispoziţiilor contractuale. 

A mai susţinut contestatoarea că înscrierea creanţei sale sub condiţie suspensivă este nelegală 
deoarece atât suma de 40.979,88 lei reprezentând facturi emise şi neachitate cât şi suma de 70.477,56 
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euro reprezentând valoarea ratelor de leasing rămase de achitat până la finalizarea contractelor de 
leasing sunt scadente, neputând fi considerate sub condiţie suspensivă.                  

Intimatul - administrator judiciar CII I.C. a solicitat respingerea contestaţiei formulate, arătând 
în esenţă că a procedat la înscrierea în tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei doar a creanţei în 
sumă de 40.979,88 lei, reprezentând contravaloarea facturilor emise şi neachitate de către debitoare. În 
ceea ce priveşte creanţa reprezentând  contravaloarea tuturor ratelor de leasing calculate până la 
finalul contractelor, a apreciat că respectiva clauză penală inserată în contractul dintre părţi este ilicită, 
fiind contrară bunelor moravuri şi ordinii publice, în condiţiile în care utilizatorul este obligat să 
plătească pentru o utilizare a bunului care, în fapt nu a mai avut loc. Mai arată că, potrivit dispoziţiilor 
art.4 alin.2 din Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi 
şi consumatori, o clauză contractuală care nu este în mod direct negociată cu consumatorul este 
abuzivă, creând în plus şi o situaţie privilegiată finanţatorului care obţine o sumă mult superioară 
costului de achiziţie, prin cumularea valorii totale a contractului cu valoarea bunului finanţat de la data 
predării acestuia.  

Prin sentinţa civilă nr.5095/27.09.2010 judecătorul sindic a respins ca nefondată 
contestaţia, reţinând că, în situaţia rezilierii unui contract cu executare succesivă, partea care şi-a 
executat obligaţia are posibilitatea de a solicita fie executarea contractului, ceea ce ar echivala cu 
obligarea debitoarei la plata integrală a tuturor ratelor de leasing, până la finalul contractului de 
leasing, debitoarea rămânând în posesia obiectului contractului de leasing, fie de a solicita repunerea 
părţilor în situaţia anterioară, prin restituirea obiectului contractului creditoarei şi obligarea debitoarei 
la plata de daune interese. Ori, în cuprinsul contractului dintre părţi, s-a prevăzut posibilitatea pentru 
creditoare ca, în situaţia în care optează pentru rezilierea contractului, debitoarea să fie obligată atât la 
restituirea obiectului contractului de leasing, cât şi, cumulat, la plata de daune interese reprezentând 
contravaloarea tuturor ratelor de leasing rămase de achitat până la finalul contractului de leasing. 
Instanţa apreciază că, prin dubla reparaţie obţinută de creditoarea SC U.L.C. IFN SA, atât prin 
recuperarea bunului cât şi prin plata de către debitoare a tuturor ratelor până la finalizarea contractului 
de leasing, se aduce atingere principiului bunei credinţe în desfăşurarea raporturilor juridice. 

Prejudiciul cert suferit de către creditoare poate fi stabilit doar la momentul deducerii, din 
valoarea însumată a tuturor ratelor de leasing, a valorii de relocare a bunului, doar cu această sumă 
finală fiind îndreptăţită creditoarea de a fi înscrisă în tabelul obligaţiilor debitoarei, pentru a se evita 
îmbogăţirea nejustificată a patrimoniului acesteia. 

Instanţa a concluzionat că în mod întemeiat s-a dispus de către administratorul judiciar 
înscrierea în tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei doar a sumei reprezentând ratele scadente şi 
neachitate, sumă ce reprezintă o creanţă certă. 

A mai reţinut instanţa că, deşi potrivit prevederilor art.4 pct.1 lit. a din contractele de leasing, 
rezilierea de plin drept poate opera pentru culpa utilizatorului constând în întârzierea la plată cu mai 
mult de 30 zile a oricărei rate de leasing scadente, deşi a fost transmisă utilizatorului o notificare 
corespunzătoare de către finanţator, contestatoarea nu a făcut dovada notificării debitoarei în vederea 
plăţii ratelor scadente şi nici nu a făcut dovada transmiterii debitoarei a notificării rezilierii unilaterale 
a contractelor de leasing, pentru a se verifica exigibilitatea creanţei invocate de către creditoare. 

Împotriva sentinţei menţionate a declarat recurs creditoarea SC U.L.C. IFN SA, care a 
criticat soluţia judecătorului sindic ca fiind nelegală şi netemeinică. 
           A susţinut recurenta că din studiul tabelului preliminar redactat de administratorul judiciar 
desemnat în cauză, depus la Tribunalul Constanţa pentru termenul din data de 11 iunie 2010, reiese că 
întreaga creanţă solicitată de creditoare a fost acceptată sub condiţie suspensivă.  

În opinia recurentei, înscrierea sumei de 329.437,49 lei sub condiţie suspensivă este nelegală 
întrucât suma de 40.979,88 de lei reprezentând facturi emise şi neachitate este scadentă, deci nu poate 
fi vorba despre o creanţă sub condiţie suspensivă. În acest sens, invocă prevederile art.3.2 din 
Condiţiile generale ale contractelor de leasing prin care se stabileşte modul de plată a ratelor de 
leasing, stabilind în acest sens obligaţia principală a utilizatorului de a plăti ratele de leasing financiar. 
 În ceea ce priveşte suma de 288.457,61 de lei, contravaloarea sumei de 70.477,56 de euro la 
data deschiderii procedurii, reprezentând totalul ratelor de leasing până la finalizarea contractelor de 
leasing financiar - solicitate cu titlu de daune-interese, arată recurenta că aceasta este de asemenea 
scadentă, nefiind o creanţă sub condiţie suspensivă. 
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Se arată că ratele de leasing până la finalizarea contractelor de leasing financiar sunt datorate 
ca efect al unei clauze penale inserate de părţi în contracte. Doar din acest punct de vedere s-ar fi putut 
discuta despre o creanţă sub condiţie suspensivă, respectiv această creanţă a fost sub condiţie 
suspensivă până la îndeplinirea condiţiei (cazul de culpă a utilizatorului care a determinat rezilierea 
contractului) - ceea ce presupune că de la momentul rezilierii contractelor ratele de leasing datorate 
până la finalizarea acestora au devenit scadente. Astfel, în cazul în care finanţatorul optează pentru 
rezilierea Contractului de leasing financiar ca urmare a apariţiei unui caz de culpă, conform secţiunii 
4.1 [...] utilizatorul va plăti finanţatorului cu titlu de daune-interese contravaloarea tuturor ratelor de 
leasing ce urmau a fi plătite de la data ultimei scadenţe şi până la sfârşitul contractului, precum şi toate 
cheltuielile (inclusiv, dar fără să se limiteze la costurile judiciare şi nejudiciare) împreună cu orice 
sumă cerută de către finanţator pentru reintrarea în posesia bunurilor ce formează obiectul leasingului. 

A mai susţinut recurenta că instanţa de fond a făcut o interpretare eronată a textelor de lege 
invocate, fără să observe subiecţii cărora acestea le sunt adresate şi implicit care determină 
aplicabilitatea sau inaplicabilitatea acestor acte normative. Astfel, potrivit definiţiilor date de art.2 din 
Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, 
precum şi în art.2 din Directiva 93/13/CEE, recurenta are calitatea de comerciant, însă debitoarea nu 
îndeplineşte calitatea de consumator, nefiind persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în 
asociaţii. 

Mai arată recurenta că hotărârea pronunţată cuprinde motive străine de natura pricinii. Deşi la 
descrierea caracterului creanţei creditoarei în tabelele de creanţe administratorul judiciar o descrie ca 
fiind sub condiţie suspensivă, în întâmpinarea formulată de administratorul judiciar toate apărările 
sunt în sensul de a înlătura daunele interese solicitate de către creditoare ca fiind abuzive. Astfel, 
administratorul judiciar se află într-o contradicţie logică: pe de o parte consideră şi înscrie întreaga 
creanţă ca fiind sub condiţie suspensivă (fără a avea vreo motivaţie logică/legală în acest sens), iar pe 
de altă parte, în cuprinsul întâmpinării apreciază că daunele interese, deşi înscrise şi ele în tabelul 
preliminar sub condiţie suspensivă, sunt nedatorate. 

Sub acest aspect învederează instanţei că obiectul contestaţiei îl reprezintă radierea menţiunii 
„sub condiţie suspensivă" privind creanţa creditoarei şi nu atacarea deciziei de neînscriere în tabelul 
preliminar a daunelor interese, apreciate ca fiind solicitate în baza unei „clauze abuzive”. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.304 pct.9 şi 7 Cod procedură civilă. 
Administratorul judiciar al debitoarei, legal citat, nu a formulat apărări în cauză. 
Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 

fondat. 
Astfel, prin cererea formulată la data de 11.05.2010, creditoarea SC U.L.C. IFN SA Bucureşti 

a solicitat înscrierea la masa creditorilor debitoarei SC F.S. SRL, în insolvenţă, cu o creanţă în valoare 
de 331.883,05 lei compusă din: 40.979,88 lei reprezentând contravaloarea facturilor emise şi 
neachitate, aferente celor două contracte de leasing încheiate cu debitoarea, şi suma de 290.903,17 lei 
- echivalentul în lei al sumei de 70.477,56 euro reprezentând valoarea ratelor de leasing rămase de 
achitat până la finalizarea contractelor de leasing, solicitate de creditoare cu titlu de daune interese ca 
urmare a rezilierii contractelor de leasing din vina exclusivă a debitoarei pentru neplata ratelor de 
leasing la scadenţă. 

Astfel cum rezultă din cuprinsul Tabelului preliminar al creanţelor debitoarei întocmit de 
administratorul judiciar, înregistrat şi afişat la Tribunalul Constanţa la data de 7.06.2010, creditoarea 
recurentă a fost înscrisă cu o creanţă chirografară în sumă de 329.437,49 lei la ordinea de prioritate 
prevăzută de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006, sub condiţie suspensivă. 

Aceleaşi menţiuni au fost reluate în tabelul definitiv al creanţelor înregistrat şi afişat la data de 
7.07.2010. 

Faţă de menţiunile arătate, se reţine că administratorul judiciar, fără a contesta cuantumul 
creanţei şi caracterul ei cert, a considerat-o în întregime ca fiind sub condiţie suspensivă, înscriind-o 
ca atare, astfel încât contestaţia, ca de altfel şi motivele de recurs, se referă strict la calificarea creanţei 
ca fiind „sub condiţie”, iar nu la caracterul ei cert. 
           Se reţine că, potrivit art.64 alin.4 din Legea nr.85/2006, „Creanţele nescadente sau sub 
condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credală şi vor fi îndreptăţite 
să participe la distribuiri de sume în măsura îngăduită de prezenta lege.” 
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           Condiţia este definită în doctrină ca fiind un eveniment, viitor şi nesigur ca realizare, de care 
depinde existenţa, respectiv naşterea sau stingerea, unui drept sau a unei obligaţii.  
            În speţă, nu se poate susţine că dreptul de creanţă afirmat de creditoare este unul sub condiţie 
întrucât existenţa lui nu depinde de un eveniment viitor şi incert.  
            Potrivit clauzelor contractelor de leasing încheiate între părţi, contracte ce constituie titluri 
executorii potrivit legii, debitoarea, în calitate de utilizator, avea obligaţia de a plăti ratele de leasing 
conform graficului convenit, astfel că suma de 40.979,88 lei - contravaloarea facturilor emise şi 
neachitate - reprezintă o sumă de creanţe născute la scadenţa fiecărei rate de leasing, neputând fi 
apreciată ca o creanţă sub condiţie. 
           De asemenea, suma de 290.903,17 lei - echivalentul în lei al sumei de 70.477,56 euro 
reprezentând valoarea ratelor de leasing rămase de achitat până la finalizarea contractelor de leasing, 
solicitată de creditoare cu titlu de daune interese ca urmare a rezilierii contractelor de leasing, 
reprezintă o creanţă născută la momentul rezilierii contractelor, reziliere care s-a produs prin 
exprimarea opţiunii de reziliere de către finanţator, inserată în notificarea transmisă utilizatorului în 
acest sens (art.4.2 lit.b din contract). 
          Curtea apreciază că reluarea în posesie de către finanţator a bunurilor ce au făcut obiectul 
contractelor de leasing nu poate fi considerată o condiţie pentru naşterea dreptului său la daunele 
interese generate de rezilierea contractelor. Pe de o parte, preluarea bunurilor de către finanţator nu 
constituie un eveniment viitor şi incert, atâta timp cât exercitarea posesiei reprezintă o prerogativă a 
dreptului de proprietate pe care finanţatorul îl are asupra bunurilor, în baza acesteia finanţatorul fiind 
oricând în drept să reia bunurile de la utilizator. Cu alte cuvinte, reluarea bunurilor de către finanţator 
nu reprezintă o opţiune a acestuia în funcţie de care se poate stabili un eventual prejudiciu suportat ca 
urmare a rezilierii contractului de leasing, ci reprezintă un drept ce nu se poate pierde decât printr-un 
act de dispoziţie. 
           Pe de altă parte, o astfel de condiţie nu a fost convenită de părţi în contract, singura condiţie 
pentru naşterea dreptului la daune interese fiind aceea a rezilierii contractului, condiţie îndeplinită în 
cauză prin transmiterea notificării nr. 1778/26.11.2009 prin intermediul executorului judecătoresc 
N.D. de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.  
          Prin urmare, nefiind vorba de o creanţă sub condiţie, în mod greşit administratorul judiciar a 
făcut această menţiune, admiţând astfel creanţa afirmată de recurenta creditoare în mod provizoriu, cu 
toate consecinţele ce rezultă din această situaţie. 
           Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt fondate, 
urmează a admite recursul în baza art.312 alin.1 şi 304/1 Cod procedură civilă şi a modifica în tot 
hotărârea în sensul admiterii contestaţiei şi dispunerii radierii din tabelul preliminar de creanţe a 
menţiunii „sub condiţie suspensivă” în ceea ce priveşte creanţa recurentei.  
 

41. Procedura insolvenţei. Creditor bugetar. Contestaţie la tabelul preliminar al 
creanţelor debitoarei. Neîndeplinirea dispoziţiilor legale privind menţiunile din notificare. 
Consecinţe. 

 
                                   Art.28, art.33, art.61, art.62, art.75, art.123 - Legea nr. 85/2006 

 
Decizia civilă nr.1217/12.09.2011 

                               Dosar nr.3479/88/2010/a2 

 
 Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea – Secţia comercială - judecător sindic şi înregistrată 
sub nr.3479/88/1 februarie 2011/a2, creditorul MUNICIPIUL TULCEA, prin S.I.T., a formulat 
contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor debitoarei S.C. T. S.A. Tulcea, solicitând înscrierea în 
tabelul definitiv cu creanţa în sumă de 856.649 lei, conform declaraţiei nr.70285 din 18 ianuarie 2011 
şi a titlului executoriu anexat. 
 Motivând cererea, creditorul a învederat în esenţă că, prin Sentinţa civilă nr.2586 din 
22.10.2010 a Tribunalului Tulcea, s-a dispus intrarea în procedura insolvenţei a debitoarei şi 
notificarea de către administratorul judiciar desemnat a tuturor creditorilor, fixându-se termen pentru 
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înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor la 07.12.2010, numai că, s-a omis notificarea sa, fiindu-
i comunicată doar adresa nr.1828 din 13.01.2011, prin care, se aduce la cunoştinţă instituţiei 
deschiderea procedurii, fără a se preciza niciun fel de termene, şi i se solicită, situaţia bunurilor 
mobile/imobile ale societăţii şi valoarea lor de impunere. 
 S-a mai precizat că, la 20.01.2011, s-a depus la Tribunalul Tulcea, cererea de admitere a 
creanţei nr.70285/18.01.2011, cu titlurile executorii anexate, pentru suma de 856.649 lei, numai că, 
prin adresa nr.72126 din 28.01.2011, administratorul judiciar comunică măsura neînscrierii în tabelul 
preliminar, ca urmare a formulării tardive a declaraţiei de creanţă. 
 In drept, s-au invocat dispoziţiile art.75 din Legea nr.85/2006. 
 Prin întâmpinarea, depusă la data de 11 februarie 2011, administratorul judiciar al debitoarei 
– HM E. I.P.U.R.L. Bucureşti a solicitat respingerea contestaţiei, ca neîntemeiată, cu motivaţia în 
esenţă că, a procedat la notificarea tuturor creditorilor prin publicarea acesteia în BPI sub 
nr.9327/24.11.2010 şi în ziarul „Bursa” din data de 15.11.2010, dată după care, a procedat şi la 
publicarea Tabelului preliminar al creanţelor, depus la dosarul cauzei şi afişat la uşa instanţei, în BPI 
nr.373/11.01.2011. 
 Prin Sentinţa civilă nr.516 din 16.02.2011 Tribunalul Tulcea a admis  contestaţia 
formulată de creditorul-contestator M.TULCEA, prin S.I.T., la tabelul preliminar al creanţelor 
debitoarei S.C. T. S.A. Tulcea, aflată în procedura insolvenţei, dispunând înscrierea în tabelul 
definitiv al creanţelor debitoarei S.C. T. S.A. Tulcea, cu creanţa în sumă de 856.649 lei - creditor 
Municipiul Tulcea, cu rangul de prioritate prevăzut de art. 123 pct. 4 din Legea nr. 85/2006. 
 Pentru a pronunţa sus-menţionata hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă, următoarele: 
 Prin Sentinţa civilă nr.2569 din 22 octombrie 2010 a Tribunalului Tulcea s-a dispus 
deschiderea procedurii de insolvenţă în formă generală cu privire la debitoarea S.C. T. S.A. Tulcea, 
fiind desemnat în calitate de administrator judiciar HM E. I.P.U.R.L. Bucureşti. 
 Totodată, prin aceeaşi hotărâre, în temeiul art.33 alin.7 din Legea nr. 85/2006 raportat la art.61 
şi art.62 din acelaşi act normativ, s-a dispus ca administratorul judiciar să notifice, conform Codului 
de procedură civilă, intrarea în procedura insolvenţei tuturor creditorilor, debitoarei şi O.R.C de pe 
lângă Tribunalul Tulcea. 

De asemenea, pentru efectuarea menţiunii, s-a dispus ca notificarea să cuprindă şi termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 7 decembrie 
2010; termenul de verificarea creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de 
creanţe – 17 decembrie 2010; termenul de depunere a contestaţiilor – 24 decembrie 2010; termen de 
întocmire şi depunere tabel definitiv – 7 ianuarie 2011, urmând ca notificarea să se publice şi într-un 
ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă (BPI). 
 În contextul dat, instanţa de fond reţine că, din verificări a rezultat că, administratorul judiciar 
nu a notificat creditorul bugetar în cauză, conform dispoziţiilor art. 61 şi art. 62 din Legea nr. 85/2006, 
anterior termenului limită fixat pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor – 7 decembrie 
2010, notificare care, să cuprindă informaţiile menţionate în cuprinsul hotărârii, şi care,  să fie 
comunicată conform Codului de procedură civilă, cu toate că, la dosar, fuseseră anexate înscrisuri ce 
evidenţiau că societatea debitoare avea în patrimoniu bunuri mobile şi imobile. 
 In condiţiile în care, existau elemente ce probau posibila calitate de creditor, fiind de altfel, şi 
un creditor bugetar clasic, administratorul judiciar avea obligaţia notificării potrivit Codului de 
procedură civilă, nefiind suficientă publicarea notificării într-un ziar de largă circulaţie şi în B.P.I., 
pentru a atrage sancţiunea tardivităţii cererii de admitere a creanţelor,depusă după termenul din 7 
decembrie 2010. 
 De asemenea, a apreciat instanţa de fond că adresa nr.70785 din 14 ianuarie 2011 comunicată 
Primăriei Tulcea, nu poate echivala drept notificare pentru că, este transmisă după depunerea tabelului 
preliminar al creanţelor debitoarei la Tribunalul Tulcea, respectiv 12 ianuarie 2011 şi nu cuprinde 
termenele fixate prin Sentinţa civilă nr. 2569 din 22 octombrie 2010. 
 Raportat la această comunicare, prin care, se solicită situaţia bunurilor mobile şi/sau imobile 
ale debitoarei, cu valoarea lor de impunere, Primăria Tulcea a depus cererea de admitere a creanţei 
într-un termen de 5 zile, fiind înregistrat la Tribunalul Tulcea la 20 ianuarie 2011. 
 Faţă de aspectele învederate, s-a constatat că, nu putea opera în cauză sancţiunea tardivităţii, 
cât timp nu s-a realizat notificarea. 
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 Relativ la cuantumul creanţei declarate, apreciază instanţa de fond a fi relevant că, înscrisurile 
anexate probează caracterul cert, lichid şi exigibil al sumei precizate, în cuantum de 856.649 lei, 
verificarea realizându-se în limitele impuse prin dispoziţiile art. 66 din Legea nr. 85/2006. 
 Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs SC P.S. SRL Tulcea, acţionar al debitoarei 
SC T. SA Tulcea, în nume propriu şi ca administrator special,  desemnat în baza art.18 din Legea 
nr.85/2006, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, sub următoarele aspecte: 
 - Instanţa de fond a interpretat greşit textul de lege referitor la notificarea deschiderii 
procedurilor, notificarea deschiderii procedurii faţă de SC T. SA s-a făcut prin notificare publică în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă (BPI) nr.9327 din 24.11.2010 şi în ziarul Bursa din 15.11.2010.  
 La data de 11.01.2011 a fost publicat în BPI nr.373 şi tabelul preliminar al creanţelor, tabel ce 
a fost depus şi la dosarul cauzei şi afişat şi la instanţă. 
 Cererea intimatei de creanţă a fost formulat după termenul stabilit de instanţă şi după 
îndeplinirea tuturor procedurilor publice, obligatorii stabilite de lege. 
 Temeiul de text aplicat de către instanţă pentru a admite contestaţia intimatei nu este aplicabil 
în cauză, admiţându-se contestaţia în baza art.33 alin.7 rap. la art.61 şi 62 din Legea nr.85/2006.  

Art.61 se referă la 2 cazuri când se impune notificarea „tuturor creditorilor menţionaţi în lista 
depusă de debitor conform art.28 alin.1 lit.c sau 32 al.2”, ori, aceste texte de lege, toate şi în mod 
exclusiv, se referă la situaţia juridică a „cererii debitorului”, respectiv a cazului în care debitorul cere 
deschiderea procedurii.  
 Art.28 stipulează că cererea debitorului „trebuie să fie însoţită de următoarele acte … lit.c” o 
listă a numerelor şi adreselor creditorilor ….”, iar la art.32 alin.2 se stipulează că notificările se fac 
conform art.61 dar tot în cazul cererii debitorului – după cum rezultă din alin.1 al art.32 „dacă 
cererea debitorului corespunde….”. 
 În cazul de faţă, nu debitorul a cerut deschiderea procedurii şi, ca atare, regula generală de 
anunţ public, se aplică şi intimatei.  

Nu reiese de nicăieri din lege că, pentru creanţele bugetului local există o procedură de 
favoare, derogatorie faţă de ceilalţi creditori în ceea ce priveşte înscrierea creanţelor.  

Administratorul judiciar a îndeplinit toate cerinţele legii cu privire la publicitate, ba mai mult, 
notificând în data de 3 nov.2010 intimata, cu privire la averea debitorului, a şi adus implicit la 
cunoştinţa acesteia, existenţa pe rol a procedurii de insolvenţă, iar intimata nu avea decât să consulte 
anunţurile publice. 
 A admite punctul de vedere al instanţei, ar însemna a crea o situaţie de favoare unui creditor şi 
o discriminare între creditori, lucru neadmis de lege. 
 Cum legea prevede pentru cazul în care, cererea de intrare în insolvenţă nu este făcută de 
debitor, o altă procedură decât cea aplicată de către instanţă, solicită a se observa că, intimata nu a 
depus cererea de creanţă în termen şi pe cale de consecinţă, solicită admiterea recursului aşa cum a 
fost formulat. 
 Mai arată recurenta, în ceea ce priveşte calitatea procesuală, instanţa de fond trebuia să o 
coteze în contestaţie, având în vedere calitatea pe care o îndeplineşte în cadrul procedurii, respectiv 
cea prevăzută de art.18 din Legea nr.85/2006 şi în nume propriu ca acţionar majoritar. 
 Prin întâmpinare, intimatul contestator M.TULCEA prin S.I.T. a solicitat menţinerea soluţiei 
recurate. 
          Pe cale de excepţie, solicită respingerea recursului formulat de către recurenta SC P.S. SRL, ca 
fiind formulat de către o persoana fără calitate procesuala activa. 

La data de 01.02.2011, intimata a formulat contestaţie împotriva tabelului creanţelor debitoarei 
SC T. SA, pentru ca prin sentinţa ce o va pronunţa instanţa de fond, sa se admită înscrierea in tabelul 
definitiv al debitoarei, a creanţei instituţiei sale, întrucât administratorul judiciar desemnat in cauza, a 
omis sa notifice creditorul – M. TULCEA prin S.I.T., in vederea depunerii cererii de admitere a 
creanţei, in termenele stabilite, conform Sentinţei civile nr. 2586 din data de 22.10.2010 pronunţata de 
Tribunalul Tulcea. 
           Ca atare, atâta vreme cat acţiunea promovata de către M.TULCEA prin S.I.T., viza 
neîndeplinirea prevederilor art.61, art.62 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, de către 
administratorul judiciar desemnat in cauză, prin Sentinţa civila nr.2586 din data de 22.10.2010 
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pronunţata de Tribunalul Tulcea, persoana desemnata sa acţioneze in numele si in interesul 
creditorilor, acesta este singurul care, are calitatea procesuala activa in calea de atac a recursului. 

Atâta vreme, cat administratorul judiciar HM E. IPURL Bucureşti, nu a înţeles să formuleze 
recurs împotriva hotărârii judecătorului sindic, prin care a fost admisa acţiunea promovata de intimată, 
nici o alta persoana nu se poate substitui acestuia, in declararea caii de atac. 

Pe fondul cauzei, urmare Sentinţei civile nr.2586 din data de 22.10.2010 pronunţata de 
Tribunalul Tulcea in dosarul civil nr.3479/88/2010 aflat pe rolul aceleiaşi instanţe, privind debitoarea 
SC T. SA, prin care s-a dispus intrarea in procedura generala, prevăzuta de Legea nr.85/ 2006 privind 
procedura insolventei, fiind desemnat administrator judiciar HM E. IPURL Bucureşti, administratorul 
judiciar desemnat, urma sa notifice conform Codului de procedura civila, intrarea in procedura 
insolventei, tuturor creditorilor, fixându-se termen limita pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţei data de 07.12.2010. 

M. TULCEA prin S.I.T. a fost notificata abia la data de 14.01.2011. prin adresa înregistrata 
sub nr.70285/2011 de către administratorul judiciar HM E. IPURL Bucureşti, cu privire la deschiderea 
procedurii insolventei in formă generala, împotriva debitoarei SC T. SA, insă, fără ca aceasta sa 
cuprindă elementele prev. de art.62 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei,  cu 
modificările si completările ulterioare, ori, prin aceasta adresa li se solicita situaţia bunurilor mobile 
si/sau imobile ale debitoarei sus menţionate, valoarea lor de impunere, precum si situaţia bunurilor 
înstrăinate de către debitoare, in ultimii trei ani anteriori procedurii insolventei. 

In consecinţa, la data de 20.01.2011, a depus la Registratura Tribunalului Tulcea, cererea de 
admitere a creanţei nr.70285/18.01.2011, precum si titlurile executorii anexate, in vederea înscrierii in 
tabelul preliminar a creanţei in suma de 856.649.00 lei. 
           Astfel, reiese fără echivoc faptul că, administratorul judiciar desemnat in cauza, a omis sa 
notifice creditorul – M. TULCEA prin S.I.T., in vederea depunerii cererii de admitere a creanţei, in 
termenele stabilite conform Sentinţei civile nr.2586 din data de 22.10.2010,  fapt ce este confirmat si 
de către acesta . 
            Mai mult decât atât, situaţia de favoare vădita si discriminare intre creditori, pe care ar crea-o 
instanţa de recurs, in cazul unei soluţii de respingere, aşa cum o prezintă recurenta SC P.S. SRL, este 
una fantezista, cuantumul creanţei declarate de către creditoare, fiind probat prin înscrisurile depuse la 
dosarul cauzei, având un caracter cert, lichid si exigibil. 
            Având in vedere cele prezentate, solicită să se constate că, nu a avut cunoştinţa despre starea 
de insolventa a debitoarei SC T. SA, nefiind notificata de către administratorul judiciar HM E. IPURL 
Bucureşti, in termenele si condiţiile stabilite prin Sentinţa civila nr.2586 din data de 22.10.2010 
pronunţata de Tribunalul Tulcea, si implicit, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 privind 
procedura insolventei si ale Codului de procedura civila, fapt ce a dus la imposibilitatea admiterii si 
înregistrării creanţei instituţiei in tabelul preliminar al debitoarei. 
           Pe cale de consecinţa, solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a 
contestatoarei recurenta SC P.S. SRL, iar pe fondul cauzei respingerea recursului ca nefondat, 
menţinerea Sentinţei civile nr.516/16.02.2011 pronunţata de Tribunalul Tulcea in dosarul civil 
nr.3479/88/2010/a2, prin care s-a dispus înscrierea in tabelul definitiv, a creanţei in suma de 
856.649.00 lei, conform cereri instituţiei de admitere a creanţei nr.70285/18.01.2011 cu rangul de 
prioritate prevăzut de art.123. alin. (4) din Legea nr. 85/ 2006 privind procedura insolventei, cu 
modificările si completările ulterioare, ca legala si temeinic motivata. 
 Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor aduse şi a probatoriului 
administrat, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea, respinge recursul, ca nefondat, 
pentru următoarele considerente, în esenţă: 
 Prin Sentinţa civilă nr.2569/22.10.2010 pronunţată de Tribunalul Tulcea – judecător 
sindic în dosar civil nr.3479/88/2010, s-a dispus intrarea în procedura generală a insolvenţei a 
debitoarei SC T. SA, conform dispoziţiilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, fiind 
desemnat în calitate de administrator judiciar HM E. IPURL BUCUREŞTI. 
 Prin aceeaşi hotărâre instanţa a dispus ca administratorul judiciar desemnat să procedeze la 
notificarea tuturor creditorilor debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Tulcea, în temeiul art.33 alin.7, raportat la art.61 şi cu aplicarea art.62 din Legea nr.85/2006, precum 
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şi conform Codului de procedură civilă, intrarea debitoarei în procedura insolvenţei, în vederea 
efectuării menţiunilor . 
 Totodată, s-a dispus ca notificarea să cuprindă: 

- termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei - 
07.12.2010; 

- termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de 
creanţe – 17.12.2010; 

- termenul de depunere a contestaţiilor – 24.12.2010; 
- termenul de întocmire şi depunere a tabelului definitiv – 07.01.2011,  

cu menţiunea publicării notificării într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă. 

Susţinerile recurentei privind greşita soluţionare a cauzei de către instanţă , cu motivaţia că 
„art.33 alin.7 raportat la art.61 şi art.62 din Legea nr.85/2006 se referă la două cazuri când se 
impune notificarea tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor, conform art.28 alin.1 
lit.c şi art.32 alin.2” şi astfel, „nu debitorul a cerut deschiderea procedurii”, sunt nefondate urmând a 
fi respinse deoarece: 

- din considerentele hotărârii nu rezultă că, instanţa ar fi reţinut aspecte legate de faptul că, 
debitorul ar fi cerut deschiderea procedurii insolvenţei în ceea ce-l priveşte. 
Este real că, potrivit art.61 alin.1 din Legea nr.85/2006 „În urma deschiderii procedurii 

administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de 
debitor în conformitate cu disp.art.28 alin.1 lit.c, ori, după caz, în condiţiile art.32 alin.2, 
debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului… pentru efectuarea menţiunilor”, însă menţionarea 
acestui text de lege de către instanţă îşi are relevanţă prin coroborarea cu alin.3 al aceluiaşi text de 
lege, în care se arată că: „Notificarea prevăzută la alin.1 se realizează conform prevederilor Codului 
de procedură civilă şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă 
circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă”. 

Cele două alineate ale textului de lege arătat, se coroborează la rândul lor cu cele statuate de 
legiuitor în conţinutul art.62 din Legea nr.85/2006, care, cuprind menţiunile obligatorii referitoare la 
„notificare”. 

În contextul dat, Curtea reţine că, în mod legal şi temeinic a apreciat instanţa de fond că, din 
verificările efectuate a rezultat neîndeplinirea obligaţiei rezultate din conţinutul celor două texte de 
lege de către administratorul judiciar, anterior termenului limită fixat pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor. 
          Astfel, notificarea ce trebuia comunicată către creditoarea bugetară, trebuia să cuprindă, pe 
lângă menţiunile referitoare la deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală faţă de debitoarea 
SC T. SA  şi toate informaţiile cuprinse în hotărâre privind termenele limită pentru fiecare din 
etapele procedurii. 
 Curtea reţine că notificarea existentă la dos. fond, înregistrată sub nr.1828/13.01.2011, nu 
cuprinde decât menţiunea referitoare la deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală faţă de 
debitoarea SC T. SA, precum şi aspecte legate de împrejurarea dacă „debitoarea SC T. SA figurează în 
evidenţele fiscale ale instituţiei bugetare, cu bunuri mobile şi/sau imobile şi care este valoarea lor de 
impunere”, ca de altfel şi „comunicarea dacă, în trei ani anterior deschiderii procedurii şi anume 
perioada 22.10.2007 – 22.10.2010, debitoarea a înstrăinat astfel de bunuri”, cu menţiunea de a 
comunica o copie a actului de înstrăinare. 
 În atare situaţie, Curtea apreciază că, în condiţiile în care existau elemente ce probau posibila 
calitate de creditor bugetar a intimatei care, de altfel, este un creditor bugetar clasic, 
administratorul judiciar avea obligaţia notificării sale potrivit Codului de procedură civilă, aşa 
după cum, legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de fond, nefiind suficientă publicarea notificării 
într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI pentru a se putea atrage sancţiunea tardivităţii cererii de 
admitere a creanţelor sale, depusă după termenul din 07.12.2010, stabilit de instanţă. 
 S-a încercat a se susţine că adresa nr.70785/14.01.2011 comunicată intimatei ar acoperi 
eventualele carenţe ale notificării, ori o astfel de susţinere nu poate fi primită de Curte deoarece 
adresa nu poate echivala cu o notificare şi, mai mult, aceasta este înaintată după depunerea 
tabelului preliminar al creanţelor debitoarei la Tribunalul Tulcea, respectiv 12.01.2011. 
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 În acelaşi sens, reţine Curtea că sus-menţionata adresă nu cuprinde termenele fixate de către 
judecătorul sindic pentru etapele de desfăşurare ale procedurii insolvenţei, iar intimata, în raport de 
această adresă, a depus cererea de admitere a creanţei sale în termen de 5 zile, fiind înregistrată la 
Tribunalul Tulcea pe data de 20.01.2011. 
 Concluzionând, Curtea apreciază că, legal şi temeinic, instanţa de fond a reţinut, faţă de 
aspectele învederate, că în cauză nu poate opera sancţiunea tardivităţii depunerii cererii de declarare a 
creanţei, cât timp, nu s-a realizat notificarea şi, mai mult, cuantumul creanţei declarate relevat 
de înscrisurile anexate cererii, probează caracterul cert, lichid şi exigibil a sumei precizate, 
respectiv a sumei de 856.649 lei, verificarea realizându-se în limitele impuse de art.66 din Legea 
nr.85/2006. 
 Orice alte susţineri privind „o procedură de favoare, derogatorie faţă de ceilalţi creditori, în 
ceea ce priveşte înscrierea creanţelor” sunt apreciate de Curte ca fiind nefondate şi pe cale de 
consecinţă, urmează a fi respinse. 
 Cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat. 
 

42. Procedura insolvenţei. Deschidere procedură împotriva debitoarei. Examinare 
caracteristici creanţă – certă, lichidă, exigibilă. 

                                                        
                 Art.3, art.31, art.33, art.34 – Legea nr.85/2006 

            
                   Decizia civilă nr.1228/14.09.2011 

                                  Dosar nr.13043/118/2010 
 
 Prin cererea înregistrată sub nr. 13043/118/2010 la Tribunalul Constanţa creditoarea SC R.C.I. 
SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC C.S.I. 2004 SRL pentru 
neachitarea unei creanţe în cuantum de 93.304,27 lei, creanţă apreciată ca fiind certă, lichidă şi 
exigibilă. 

În motivarea cererii creditoarea a relevat că izvorul creanţei îl constituie contractul de 
închiriere nr. 203/2009 având ca obiect subînchirierea unei macarale. Deşi, societatea debitoare şi-a 
respectat o perioadă obligaţiile contractuale asumate, ulterior în mod nejustificat nu a mai înţeles să-şi 
onoreze obligaţiile contractuale asumate, rămânând în discuţie suma de 93.304,27 lei. 

S-a solicitat a se constata de către instanţa de judecată că sunt îndeplinite condiţiile 
dispoziţiilor Legii nr. 85/2006, în sensul că debitoarea are calitatea de comerciant; creanţa izvorăşte 
dintr-un raport de drept comercial şi are caracter cert, lichid şi exigibil; valoarea acesteia depăşeşte 
valoarea minimă de 45.000 lei; deşi notificată, debitoarea nu şi-a onorat cu rea credinţă obligaţia de 
plată, epuizându-se mai mult de 90 zile de la data scadenţei debitului. 

În drept,  au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 85/2006. 
În probaţiune, aceeaşi creditoare s-a folosit de proba cu înscrisuri. 
În termen legal, debitoarea SC C.S.I. 2004 SRL a formulat contestaţie la starea de insolvenţă 

şi a apreciat că se impune respingerea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă ca nefondată. 
S-a relevat că prima condiţie pentru declanşarea deschiderii procedurii în sensul inexistenţei 

fondurilor necesare acoperirii nu este îndeplinită, întrucât dispune de suficiente fonduri băneşti pentru 
a-şi putea desfăşura activitatea comercială. Astfel, în această perioadă concomitentă cu promovarea 
cererii de faţă, efectuează plăţi către partenerii contractuali, aşa încât îşi desfăşoară normal activitatea. 
Ori, în această situaţie, deţine fonduri suficiente pentru a şi acoperi eventualele datorii. Totodată, 
creditoarea pentru a-şi recupera creanţa trebuia să investească instanţa de drept comun cu o acţiune în 
pretenţii şi nu cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. 

În ceea ce priveşte suma pretinsă, se relevă că neplata acesteia nu se datorează imposibilităţii 
de a-şi acoperi creanţa, ci determinat de împrejurarea că această creanţă nu este datorată. 

Prin Sentinţa civilă nr. 3462/02.05.2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a respins ca 
nefondată contestaţia formulată de debitoare, s-a admis cererea formulată de creditoare şi în temeiul 
art.33 alin 6 din Legea nr.85/2006 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului 
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SC C.S.I. 2004 SRL, iar în temeiul art.34 din legea privind procedura insolvenţei, a numit 
administrator judiciar pe d-na R.M., pentru îndeplinirea atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că  starea de încetare de plăţi nu 
poate fi contestată pe aspectul unei bune derulări a afacerilor debitorului şi pe existenţa unor creanţe 
de recuperat, de la proprii debitori, cum este cazul debitoarei de faţă. 

Dezechilibrul intervenit în mod definitiv între disponibilul bănesc şi creanţele exigibile ale 
debitorului, poate fi combătut doar prin probe care infirmă starea de insolvenţă, fără ca acestea să se 
refere la sumele pe care debitorul ar fi îndreptăţit să le primească de la terţi. Cu alte cuvinte, pentru a 
combate susţinerile creditorului referitoare la starea de încetare de plăţi a debitorului, acesta din urmă 
va trebui să probeze capacitatea sa de a face faţă, cu disponibilul existent într-o perioadă determinată. 

Nu prezintă relevanţă juridică faptul că prezenta creditoare nu a investit instanţa de drept 
comun cu o acţiune în pretenţii, ci dacă iniţiatoarea procedurii de insolvenţă se legitimează cu o 
creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Ori, în cauză creanţa pretinsă are caracter cert circumscris tocmai 
conduitei debitoare care a achitat parţial factura fiscală nr. 58/2010, invocând formal că nu datorează 
suma fără niciun suport probator. Simpla contestare a creanţei nu justifică admiterea contestaţiei şi nu 
poate răsturna prezumţia de insolvenţă invocată de către creditoare.  

Aşadar, debitoarea prin plata efectuată, a recunoscut obligaţia de plată pe care o are faţă de 
creditoare şi nici până la momentul promovării cererii nu a probat împrejurarea că are suficiente 
disponibilităţi băneşti pentru a stinge creanţa pretinsă. De altfel, această stare a patrimoniului rezultă şi 
din extrasul bancar din data de 04.04.2011, care atestă un total disponibil în conturile debitoarei în 
cuantum de 8,09 lei, sumă insuficientă pentru a acoperi creanţa pretinsă. 

Împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat recurs debitoarea SC C.S.I. 2004 SRL, 
care a criticat-o ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Consideră recurenta că, în mod eronat, judecătorul sindic a reţinut că societatea debitoare nu a 
probat capacitatea sa de a face fata cu disponibilul existent într-o perioada determinata, respectiv ca nu 
ar fi probat împrejurarea ca are suficiente disponibilităţi băneşti pentru a stinge creanţa pretinsa.  

Aşa cum a arătat si în contestaţia formulata, apreciază că în cauza nu este îndeplinita o condiţie 
esenţiala pentru declanşarea procedurii de insolvenţă împotriva unei societăţi, respectiv inexistenţa 
fondurilor băneşti necesare acoperii creanţelor.  

În ceea ce priveşte creanţa invocata de societatea creditoare, respectiv suma de 93 304,27 lei, 
care se susţine ca ar reprezenta chirie neachitata, menţionează că neplata acesteia nu s-a datorat 
imposibilităţii societăţii de a plăti creanţa pretinsa, ci faptului ca societatea a apreciat că nu datorează 
aceasta suma de bani. 

Aşa cum reiese din înscrisurile pe care le-a depus la dosarul cauzei, societatea a închiriat o 
macara de la intimata, care la rândul sau o deţinea în calitate de utilizator în baza unui contract de 
leasing financiar, proprietarul macaralei fiind S.C. D.L. S.R.L. 

Menţionează că a achitat parţial factura amintita mai sus, având in vedere ca la data de 
15.06.2010, societatea a achiziţionat macaraua de la proprietarul acesteia, respectiv D.L. S.R.L şi că 
anterior, la data de 28.05.2010, chiar la cererea intimatei a fost reziliat, de comun acord cu 
proprietarul contractul de leasing financiar, având in vedere situaţia precara financiara a intimatei S.C. 
R.C.I. 

Mai mult decât atât, aşa cum reiese din adresa nr. 1012/2011 emisa de D.L. S.R.L., la 
momentul rezilierii contractului de leasing financiar şi al încheierii antecontractului de vânzare-
cumpărare, intimata avea un debit restant de 159593,57 lei, din care societatea debitoare a preluat 
suma de 28 938 EURO plus TVA, conform înţelegerii intervenite intre cele trei parţi. 

Ca atare, conform înţelegerii dintre cele trei părţi, societatea a preluat datoria intimatei fata de 
D.L. SRL, în cuantum de 28 938 euro, urmând a nu mai plăti diferenţa rămasa de achitat din factura 
nr. 58/2010. 
 Pentru motivele arătate solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, modificarea 
sentinţei recurate în sensul admiterii contestaţiei formulate, cu consecinţa respingerii cererii de 
deschidere a procedurii insolvenţei introdusă de creditoarea SC R.C.I SRL. 
 Intimata creditoare prin apărătorul ales a solicitat respingerea recursului declarat de debitoare 
ca nefondat şi menţinerea hotărârii pronunţată de judecătorul sindic ca fiind legală şi temeinică, 
conform apărărilor din întâmpinarea depusă la dosar. 
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Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă şi care au fost 
încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9, dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 din Codul de 
procedură civilă Curtea constată că este nefondat pentru următoarele considerente: 

În ceea ce priveşte starea de insolvenţă, se reţine că art.3 pct.1 din Legea nr.85/2006 o 
defineşte ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa 
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile: 

Conform art.3 pct.1 lit.a  insolvenţa este prezumată ca fiind vădită, atunci când debitorul, după 
90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă; 

În speţă s-a demonstrat că debitoarea recurentă avea de acoperit o creanţă de 93.304,27 lei 
născută din raporturile comerciale dintre cele două părţi, creanţă pe care nu a achitat-o din lipsa 
lichidităţilor nicidecum al contestării faptului ca societatea nu ar datora aceasta suma de bani, nefiind 
făcută dovada că, anterior cererii formulate de creditoare, debitoarea a purtat corespondenţă cu aceasta 
prin care să-şi manifeste expres refuzul justificat al achitării sumei pretinse prin prezenta cerere. 
Aceasta pentru că simpla contestare a creanţei nu justifică admiterea contestaţiei şi nu poate răsturna 
prezumţia de insolvenţă invocată de către creditoare.  

Debitoarea cu înscrisurile depuse la dosar nu a răsturnat susţinerile creditoarei referitoare la 
starea de încetare de plăţi, nefiind probată capacitatea sa de a face faţă, cu disponibilul existent într-o 
perioadă determinată. Plăţile făcute de debitoare sunt nesemnificative sub aspectul cuantumului 
achitat de această către creditori, datând din luna decembrie 2010 nicidecum din perioada anterioară 
cererii de deschidere a procedurii, când se susţine că plata nu a fost făcută din motive independente de 
lipsa lichidităţilor. Mai mult, în luna aprilie 2011 soldul debitoarei era de 8,09 lei, sumă derizorie, care 
întăreşte prezumţia insolvenţei vădite.   

Curtea constată că faţă de dispoziţiile art.33 alin.4 din Legea nr. 85/2008 judecătorul-sindic 
stabileşte dacă debitorul este sau nu în stare de insolvenţă, pe baza dovezilor administrate de acesta. În 
speţă, debitoarea era, potrivit legii, prezumată în insolvenţă vădită atunci deoarece trecuse mai multe 
90 de zile de la scadenţă şi nu a plătit datoria sa faţă de creditoare, această prezumţie nu a fost 
răsturnată în cursul procesului. 

Deschiderea procedurii concursuale reglementată de Legea nr. 85/2006 nu este condiţionată de 
formularea în prealabil a unei cereri de executare silită a titlului executoriu pe care l-ar fi obţinut 
irevocabil în procedura somaţiei de plată aşa cum în mod greşit susţine debitoarea. 

Potrivit art.31 al.1 din Legea nr. 85/2006 „Orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea 
procedurii prevăzute de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă poate introduce 
o cerere introductivă.” 

Prin creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii în sensul legii se înţelege creditorul 
a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 
de zile. Creditorii, inclusiv cei bugetari, vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenţei doar în 
cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va 
depăşi suma prevăzută la pct. 12; 

Împrejurarea că la data de 15.06.2010 debitoarea a achiziţionat macaraua de la proprietarul 
acesteia, respectiv D.L. S.R.L este lipsită de relevanţă deoarece creanţa creditoarei este anterioară 
acestui moment. Factura nr.58 din 26.03.2010 vizează prestaţiile aferente lunilor februarie – martie în 
timp ce factura nr.71 din 21.06.2010  vizează prestaţiile aferente lunilor aprilie şi 1.05- 27.05.2010. 

Curtea constată că în mod corect judecătorul sindic a apreciat că în speţă creditoarea are o 
creanţă certă, lichidă şi exigibilă, nefiind făcută dovada vreunei înţelegeri privind stingerea datoriei 
către creditoare prin preluarea unei datorii a intimatei fata de D.L. SRL, în cuantum de 28 938 euro, 
pentru a nu mai plăti diferenţa rămasa de achitat din factura nr. 58/2010. 

Concluzionând, Curtea reţine că hotărârea tribunalului este legală, criticile aduse de recurentă 
nefiind de natură a atrage modificarea acesteia motiv pentru care în temeiul art.312 din Codul de 
procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 
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43. Societate comercială aflată în dificultate – stare de insolvenţă. Cerere privind 
deschiderea procedurii concordatului preventiv. Condiţii de admisibilitate. 

 
       Art.1, art.26, art.28 – Legea nr.381/2009 

 
                                                                         Decizia civilă nr.491/11.04.2011 
          Dosar nr.10586/118/2010 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 10586/118 din 26.08.2010 debitoarea 

S.C. K.N S.A. a solicitat deschiderea procedurii de concordat preventiv si desemnarea in calitate de 
conciliator provizoriu a practicianului în insolvenţă M. S.P.R.L. 
  In susţinerea cererii debitoarea a arătat că îndeplineşte condiţiile cerute de art. 1 din Legea 
381/2009 în sensul că este o persoană juridică aflată în dificultate financiară fără a fi in stare de 
insolvenţă. Astfel, deţine bunuri si creanţe de recuperat ce depăşesc valoarea debitelor,  dar din cauza 
crizei economice financiare recuperarea sumelor de bani este dificilă, fiind îndeplinite condiţiile 
concordatului preventiv. 
  Prin Încheierea nr.674/COM din 06.09.2010 pronunţată în dosar nr. 10586/118/2010, 
judecătorul sindic admis cererea formulată de debitoare şi a numit conciliator provizoriu pe M. 
S.P.R.L. 
 La data de 11.11.2010, conciliatorul provizoriu desemnat în dosar, a investit judecătorul sindic 
cu soluţionarea cererii privind constatarea conform art. 26 din Legea 381/2009. 
 Prin Încheierea nr.1011 din 22.11.2010 a fost admisă cererea conciliatorului şi s-a constatat 
concordatul preventiv faţă de debitoarea S.C. K.N  S.A. 
 La data de 02.12.2010, a fost depusă în dosarul nr.10586/118/2010, cerere de omologare a 
concordatului preventiv cu privire la care a arătat că sunt îndeplinite condiţiile art.28 alin.2 din Legea 
nr.381/2009, în sensul că, nu există creanţe contestate sau în litigiu iar concordatul a fost aprobat de 
creditorii care reprezintă cel puţin 80% din valoarea totală a creanţelor. 

Prin Sentinţa civilă nr.1092/14.12.2010, Tribunalul Constanţa a admis, în temeiul art.28 din 
Legea nr. 381/2009, cererea formulată de M. S.P.R.L. în calitate de conciliator al debitoarei S.C. K.N 
S.A., a dispus omologarea concordatului preventiv faţă de debitoare şi suspendarea tuturor 
procedurilor de executare silită faţă de debitoarea S.C. K.N S.A. 

Pentru a pronunţa această soluţie, potrivit art.28 din Legea 381/2009, pentru a face opozabil 
concordatul preventiv creditorilor nesemnatari, inclusiv creditorilor necunoscuţi sau contestaţi, 
conciliatorul poate cere judecătorului-sindic omologarea concordatului.  
    Pentru omologare, judecătorul-sindic verifică îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
a) întreprinderea debitorului este în stare de dificultate financiară;  b) valoarea creanţelor contestate 
şi/sau în litigiu nu depăşeşte 20% din masa credală; c) concordatul preventiv a fost aprobat de 
creditorii care reprezintă cel puţin 80% din valoarea totală a creanţelor”. 
 Din înscrisurile aflate la dosar rezultă că debitoarea înregistrează datorii în sumă totală de 
1.939.793,4 lei  dar şi clienţi neîncasaţi în sumă de 698.697,75 lei şi active imobilizate la data de 
30.06.2010 de 7.114.676 lei ceea ce înseamnă că societatea nu este în insolvenţă ci doar într-o 
dificultate financiară. 
 Din totalul creditorilor menţionaţi în lista aflată la fila 18 şi-au exprimat votul favorabil un 
număr de 33 creditori reprezentând 83,50% din valoarea totală a creanţelor şi votul negativ un număr 
de 5 creditori însumând 1% din valoarea totală a creanţelor. 

Având în vedere că, după constatarea concordatului, acesta a fost comunicat creditorilor şi 
menţionat în registrul comerţului în condiţiile art. 26 alin. 2 din Legea nr. 381/2009, precum şi faptul 
că, sunt îndeplinite condiţiile art. 28 din lege referitoare la starea de dificultate în care se află 
societatea şi aprobarea concordatului de cel puţin 80% din valoarea totală a creanţelor, s-a constatat că 
este întemeiată prezenta cerere astfel încât ea va fi admisă.  

De asemenea, ca urmare a dispunerii omologării acestuia, concordatul preventiv este opozabil 
şi creditorilor nesemnatari, conform art.28 alin.1 şi s-a dispus suspendarea tuturor procedurilor de 
executare silită. 
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Impotriva acestei hotărâri, în termen, a declarat recurs creditoarea D.G.F.P. Constanţa, 
solicitând admiterea lui, deoarece a fost dată cu interpretarea greşită a probelor existente la dosarul 
cauzei şi cu aplicarea greşită a legii. 

Astfel, în cauză, sunt incidente disp.art.28 din Legea nr.381/2009, în sensul că pentru a face 
opozabil concordatul preventiv creditorilor nesemnatari, inclusiv creditorilor necunoscuţi sau 
contestaţi, conciliatorul poate cere judecătorului-sindic omologarea concordatului. 

In alin.5 al aceluiaşi articol se prevede că acesta va fi opozabil creditorilor bugetari, cu condiţia 
respectării prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat şi aprobării de către comisia 
interministerială. 

Creditoarea susţine că din economia acestui text rezultă faptul că un concordat preventiv este 
opozabil terţilor dacă judecătorul-sindic pronunţă o hotărâre judecătorească de omologare a acestuia. 

De asemenea, opozabilitatea pentru creditorii bugetari poate interveni numai dacă sunt 
respectate condiţiile privitoare la acordarea ajutorului de stat şi dacă există aprobarea comisiei 
interministeriale în acest sens. 

M. S.P.R.L. a formulat, în calitate de conciliator al debitoarei SC K.N SA, întâmpinare, 
solicitând respingerea recursului ca nefondat, deoarece hotărârea atacată a fost pronunţată prin corecta 
aplicare a dispoziţiilor legale. 

Se arată că, susţinerile recurentei referitoare la omisiunea includerii sale în calitate de creditor 
în procedura concordatului preventiv, în scopul de a beneficia de disp.art.28 al.3 din lege, sunt 
infirmate de consemnările din lista creditorilor debitoarei şi graficul de plăţi, documente în care se 
regăseşte şi creditoarea D.G.F.P., cu menţionarea creanţei acesteia şi a termenelor de plată a creanţei. 

Analizând toate criticile formulate, Curtea reţine următoarele: 
La data de 26.08.2010, debitoarea SC K.N SA a solicitat deschiderea procedurii de concordat 

preventiv şi desemnarea în calitate de conciliator provizoriu a practicianului în insolvenţă M. SPRL. 
Prin Încheierea nr.674/COM din  06.09.2010, judecătorul sindic a admis, în temeiul art.20 

rap.la art.13 din Legea nr.381/2009, cererea formulată de debitoare. 
Ulterior, prin Încheierea nr.1011/COM/22.11.2010 a fost admisă cererea conciliatorului M. 

SPRL şi s-a constatat concordatul preventiv faţă de debitoarea S.C. K.N S.A. 
Respectând procedura prevăzută de lege, în dosarul nr.10586/118/2010,  fost depusă de către 

M. SPRL o cerere de omologare a concordatului preventiv. 
Condiţiile de omologare a acestuia sunt prevăzute în art. 28 alin. 2 lit.a-c din Legea nr. 

381/2009. 
In cauză, concordatul preventiv a fost aprobat de creditorii care deţin mai mult de 80% din 

valoarea totală a creanţelor (83,50%). 
Recurenta D.G.F.P. a comunicat, prin adresa nr.81276/10.11.2010, votul său împotriva 

concordatului, motiv pentru care nu se poate pune în discuţie problema ajutorului de stat. 
Cum în cauză, nu sunt creanţe necontestate sau în litigiu, în mod corect instanţa de fond a 

reţinut că, sunt îndeplinite condiţiile art.28 din Legea nr. 381/2009. 
Omologarea concordatului preventiv nu poate fi, în aceste condiţii, opozabilă şi recurentei. 
In consecinţă, toate criticile aduse soluţiei instanţei de fond sunt neîntemeiate, motiv pentru 

care în conf. cu disp.art.312 al.1 Cod procedură civilă, recursul urmează a fi respins. 
 

44. Societate pe acţiuni. Anulare Hotărâre AGEA. 

 

                                                                                  Art. 241 – Legea nr.297/2004 
                                                                                   Art.114  – Legea nr.31/1990 

   
             Decizia civilă nr.267/02.03.2011 
               Dosar nr.2884/118/2010 

 
Prin cererea înregistrată sub nr.2884/118/16.03.2010 la Tribunalul Constanţa, reclamanta 

SIF „T.” SA, a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC T.E  2002 SA Mangalia, să se dispună anularea 
Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC T.E 2002 SA din data de 12.02.2010 cu 
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privire la decizia de împuternicire a consiliului de administraţie, în condiţiile art.241 din Legea 
nr.297/2004, de a încheia contracte de închiriere, asociere în participaţiune, colaborare şi orice 
modalităţi de externalizare a serviciilor societăţii privind exploatarea activului Complex Hotelier M. 
Olimp, contracte ce se vor încheia cu terţe persoane fizice sau juridice, în baza condiţiilor de 
eligibilitate stabilite de către consiliul de administraţie al societăţii şi comunicarea hotărârii pronunţate 
la ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa, în vederea menţionării acesteia în registrul comerţului şi 
publicării în Monitorul Oficial al României, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 
         În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că, are calitatea de acţionar al societăţii pârâte cu o 
participare de 11,14% din capitalul social. Reprezentantul reclamantei a participat la şedinţa adunării 
generale a acţionarilor în care a fost adoptată hotărârea atacată şi a votat împotriva acesteia, pentru 
motivul că este contrară legii. Societatea pârâtă este societate emitentă, acţiunile acesteia fiind 
tranzacţionate pe piaţa valorilor mobiliare, astfel încât analiza condiţiilor de adoptare a hotărârii AGA 
urmează a se face raportat la prevederile Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi prevederile 
Regulamentelor CNVM, ca norme speciale. 
         Reclamanta a invocat, în esenţă, următoarele motive de nulitate a hotărârii atacate: încălcare 
dreptului la informare al acţionarilor, astfel cum este reglementat prin prevederile art.243 alin.5 din 
Legea nr.297/2004, art.134 alin.2 şi art.136 alin.1 din Regulamentul nr.1/2006, Regulamentul 
nr.6/2009; încălcarea principiului priorităţii interesului societar şi a principiului aplicării unui 
tratament egal pentru toţi acţionarii instituit prin prevederile art.209, art.210 din Legea nr.297/2004 
şi cum rezultă şi din interpretarea prevederilor art.1491 şi art.1492 Cod civil; încălcarea prevederilor 
art.127 din Legea nr.31/1990, modificată; desfăşurarea lucrărilor adunării generale cu încălcarea 
dispoziţiilor legale incidente în această materie; încălcare prevederilor art.241 alin.2 din Legea 
nr.297/2004 care consacră adunării generale a acţionarilor competenţe exclusive în închirierile de 
active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată faţă 
de acelaşi co-contractant sau persoane implicate ori care acţionează în mod concertat depăşeşte 20% 
din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin creanţele la data încheierii actului juridic, 
precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depăşind aceeaşi valoare; nerespectarea 
dispoziţiilor legale în acordarea împuternicirii de către acţionarul majoritar, în vederea 
exercitării dreptului la vot. 
         Prin Sentinţa civilă nr.1020/com/23.11.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa, s-a 
admis acţiunea şi s-a dispus anularea Hotărârii AGEA a SC T.E 2002 SA adoptată în data de 
12.02.2010 şi comunicarea hotărârii judecătoreşti Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Constanţa, în vederea menţionării în registrul comerţului a hotărârii, devenită 
irevocabilă, şi publicării în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala titularului acţiunii în 
anulare. Instanţa a obligat pârâta la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 12 lei. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că, în conformitate cu 
prevederilor art.132 alin.2 din Legea nr.31/1990 rep., hotărârile adunării generale contrare legii sau 
actului constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au 
votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal al şedinţei. Verificând  îndeplinirea 
condiţiilor legale de sesizare a instanţei cu soluţionarea acţiunii de faţă, instanţa a constatat 
respectarea prevederilor legale relative la termenul de sesizare a instanţei şi calitatea procesual activă 
a reclamantei SIF  T.  SA. 
   Din probatoriile administrate, respectiv documentaţia întocmită în vederea desfăşurării şedinţei 
adunării generale extraordinare a acţionarilor SC T.E 2002  SA, instanţa a constatat că atât convocarea 
adunării generale, asigurarea respectării dreptului acţionarilor la informare, cât şi exprimarea dreptului 
la vot s-au făcut cu respectarea prevederilor legale. 
        S-a considerat însă că, sub aspectul legalităţii deciziei de delegare în favoarea consiliului de 
administraţie a dreptului de a încheia actele juridice menţionate, criticile reclamantei sunt întemeiate. 
        S-a reţinut astfel că, SC T.E  2002 SA este societate emitentă, acţiunile sale fiind 
tranzacţionate pe piaţa valorilor mobiliare, activitatea sa fiind supusă prevederilor art.297/2004 
privind piaţa de capital şi Regulamentelor Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare, ca norme speciale 
ce completează prevederile Legii nr.31/1990 modificată. Prin hotărârea AGEA din data de 12.02.2010 
a fost împuternicit  consiliul de administraţie  de a încheia contracte de închiriere, asociere în 
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participaţiune, colaborare, precum şi orice alte modalităţi de externalizare a serviciilor societăţii 
privind exploatarea activului „Complex Hotelier  M.  Olimp” contracte ce urmează a se încheia cu 
terţe persoane fizice sau juridice, în baza condiţiilor de eligibilitate stabilite de către consiliul de 
administraţie al societăţii. Deşi textul din hotărâre face trimitere la prevederile art.241 din Legea 
nr.297/2004, în sensul că împuternicirea consiliului de administraţie se acordă în condiţiile art.241 din 
Legea nr.297/2004, enumerarea actelor juridice pentru a căror încheiere se acordă împuternicire nu 
distinge conform prevederilor menţionate. Astfel, prin art.241, legiuitorul a înţeles să impună 
exercitarea controlului asupra încheierii actelor menţionate prin organul suprem deliberativ al 
societăţii, instituindu-se o limitare a puterii administratorilor societăţii în ceea ce priveşte încheierea 
unor acte de dispoziţie sau chiar de administrare, referitoare la tipul de active menţionate, de o valoare 
mare.  
            Instanţa a apreciat că împuternicirea consiliului de administraţie pentru încheierea acestor acte 
juridice, chiar dacă este acordată de adunarea generală, constituie un mijloc de eludare a prevederilor 
legale menţionate. Acordarea împuternicirii se transpune, în fapt, prin renunţarea la dreptul  adunării 
generale a acţionarilor de a exercita controlul asupra condiţiilor încheierii unui astfel de act juridic.  
           Nu a fost reţinută apărarea pârâtei potrivit căreia împuternicirea se referă la găsirea de către 
consiliul de administraţie a modalităţilor de externalizare a serviciilor societăţii, motivându-se că 
prevederile hotărârii sunt neechivoce, în sensul că s-a acordat împuternicirea de a încheia actele 
juridice respective, nu doar de a identifica posibilităţi de încheiere a acestora, urmată de supunerea 
spre aprobare de către adunarea generală.  
          Instanţa a considerat că, deşi sancţiunea nulităţii hotărârii adunării generale a acţionarilor nu 
este expres prevăzută, aplicarea acestei sancţiuni rezultă şi din interpretarea Legii nr.31/1990, dar şi 
din perspectiva naturii intereselor ocrotite prin norma încălcată. 
          Pentru aceste considerente, instanţa a admis acţiunea şi a anulat hotărârea adunării generale 
extraordinare a acţionarilor societăţii comerciale T.E 2002 SA, în temeiul art.131 din Legea 
nr.31/1990.  
 Împotriva sentinţei menţionate a declarat recurs pârâta SC T.E 2002 SA, care a criticat 
soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 
 A susţinut recurenta că, în analiza cererii deduse judecăţii, instanţa a reţinut, din probatoriile 
administrate constând în documentaţia întocmită în vederea desfăşurării şedinţei adunării generale 
extraordinare a acţionarilor, că atât convocarea, asigurarea respectării dreptului acţionarilor la 
informare cât şi exprimarea dreptului la vot s-au făcut cu respectarea prevederilor legale. 

Consideră recurenta că doar asupra acestor aspecte instanţa de fond ar fi trebuit să se pronunţe, 
reţinerile în ceea ce priveşte legalitatea hotărârii AGA contestate excedând posibilităţii instanţei, care 
nu se poate substitui organului de conducere al societăţii. 

Ori, în condiţiile în care hotărârea atacată realizează o reiterare a dispoziţiilor art.241 din 
Legea nr.297/2004, reluând textual acestor prevederi, rezultă în mod clar că hotărârea AGA este 
legală, o susţinere contrară ar reprezenta în fapt o critică a dispoziţiilor art.241 din Legea nr.297/2004. 

Solicită să se observe că textul de lege menţionat în cuprinsul hotărârii stabileşte că închirierile 
activelor corporale a căror valoare depăşeşte 20% din totalul activelor imobilizate se realizează de 
AGA. Or, această hotărâre contestată a fost aprobată în prealabil de către AGA. Raţiunile pentru care 
legiuitorul a stabilit posibilitatea delegării de competenţă către Consiliul de Administraţie în vederea 
încheierii contractelor de închiriere este generată de principiul celerităţii ce guvernează actele 
comercianţilor.  

Nu apar astfel ca fondate sau suficiente argumentările instanţei în ceea ce priveşte admiterea 
acţiunii, atâta timp cât aceasta reţine că este necesară aprobarea AGA pentru împuternicirea 
Consiliului de administraţie în sensul dispoziţiilor art.241 alin.2 din Legea nr.297/2004, în condiţiile 
în care împuternicirea AGA s-a dat tocmai prin hotărârea contestată. Astfel, în cuprinsul procesului 
verbal de şedinţă se menţionează că împuternicirea Consiliului de administraţie al societăţii s-a făcut 
pentru închirierea activelor societăţii în condiţiile art.241 alin.2. 

Intimata reclamantă, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului declarat de pârâtă 
ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică. 

Susţine intimata că simpla reiterare în hotărâre a dispoziţiilor unui text legal nu echivalează cu 
respectarea acestor dispoziţii. Dacă s-ar accepta această logică ar însemna că orice hotărâre AGA care 
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face trimitere la un text legal este de plano luată în spiritul acelui text legal şi este exclusă orice 
încălcare a acestuia. 

Concluzionează intimata că Hotărârea AGEA criticată nu s-a circumscris dispoziţiilor art.241 
din Legea nr.297/2004, închirierea activelor fiind un atribut exclusiv al AGEA. Acest atribut nu se 
poate delega decât cu aprobarea punctuală şi prealabilă a AGEA, prin adoptarea unui mandat special 
acordat administratorilor de a încheia şi semna un act juridic determinat, un contract de închiriere sau 
de asociere individual stabilit, acest mandat neputând întruni condiţiile de transfer general, în abstract, 
al dreptului de dispoziţie existent doar în competenţa exclusivă a AGEA. 

Consideră intimata că acordarea către consiliul de administraţie a unui mandat în alb excede 
sensului şi limitelor prevăzute de art.241 din Legea nr.297/2004. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
fondat. 

Astfel, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor recurentei din data de 
12.02.2010, s-a decis împuternicirea consiliului de administraţie, în condiţiile art.241 din Legea 
nr.297/2004, de a încheia contracte de închiriere, asociere în participaţiune, colaborare şi orice 
modalităţi de externalizare a serviciilor societăţii privind exploatarea activului Complex Hotelier M. 
Olimp, contracte ce se vor încheia cu terţe persoane fizice sau juridice, în baza condiţiilor de 
eligibilitate stabilite de către consiliul de administraţie al societăţii.  

Singurul motiv de nulitate reţinut de prima instanţă pentru hotărârea menţionată este acela al 
încălcării dispoziţiilor imperative ale art.241 din Legea nr.297/2004. 
          Potrivit acestor dispoziţii, “(1) Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în 
garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, 
individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai 
puţin creanţele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societăţii numai după 
aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor. 
    (2) Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare 
individuală sau cumulată faţă de acelaşi co-contractant sau persoane implicate ori care acţionează în 
mod concertat depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin creanţele la data 
încheierii actului juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depăşind aceeaşi 
valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acţionarilor. 
    (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) şi (2), oricare dintre acţionari poate solicita 
instanţei judecătoreşti anularea actului juridic încheiat şi urmărirea administratorilor pentru 
repararea prejudiciului cauzat societăţii.” 
          Prin dispoziţiile menţionate se instituie, în cazul societăţilor deţinute public, o limitare a 
mandatului acordat administratorilor pentru încheierea unor acte juridice, inclusiv a actelor de 
administrare, de o anumită valoare şi însemnătate, în sensul condiţionării lor de existenţa unui acord 
prealabil al AGEA. Aceasta nu înseamnă că încheierea unor astfel de acte este atributul exclusiv al 
adunării generale, astfel cum afirmă intimata reclamantă, şi nici că aprobarea prealabilă necesară 
reprezintă o delegare de competenţă ce ar încălca disp. art.114 din Legea nr.31/1990. 
          Încheierea actelor menţionate rămâne în continuare atributul administratorilor sau directorilor, 
în temeiul puterilor conferite de calitatea de reprezentanţi ai societăţii, însă exercitarea acestei 
competenţe este îngrădită de voinţa adunării generale a acţionarilor. Scopul unor astfel de dispoziţii 
este acela de a apăra interesul societar de eventualele acte abuzive ale administratorilor sau 
directorilor, de aceea norma legală este una imperativă, iar încălcarea ei este sancţionată cu nulitatea 
actului încheiat şi obligarea administratorilor la repararea prejudiciului cauzat societăţii. 
          Se observă că, în cauză, voinţa adunării generale a fost exprimată prin hotărârea atacată tocmai 
în sensul de a aproba încheierea de către consiliul de administraţie, în condiţiile art.241 din Legea 
nr.297/2004, de contracte de închiriere, asociere în participaţiune, colaborare şi orice modalităţi de 
externalizare a serviciilor societăţii privind exploatarea activului Complex Hotelier M. Olimp 
aparţinând societăţii recurente.  
          Nu se poate susţine că aprobarea dată de AGEA, în maniera prezentată, constituie un mijloc de 
eludare a dispoziţiilor legale imperative, prin renunţarea la dreptul  adunării generale a acţionarilor de 
a exercita controlul asupra condiţiilor încheierii unui astfel de act juridic.  
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          Atâta timp cât, dispoziţiile legale invocate, nu impun acordarea unui mandat special, 
individualizat pentru fiecare act ce se încheie în condiţiile art.241, interpretarea dată de prima instanţă 
apare extrem de restrictivă, fiind contrară voinţei exprimate de adunarea generală prin însăşi hotărârea 
atacată. 
          Curtea apreciază că, prin împuternicirea dată consiliului de administraţie de către adunarea 
generală extraordinară, de a încheia actele prevăzute la art.241 din Legea nr.297/2004 cu privire la un 
anumit activ, scopul legii a fost atins, în sensul că administratorii vor acţiona în deplina cunoştinţă a 
adunării generale, cu acordul şi în limitele trasate de aceasta. 
           Faţă de cele reţinute, instanţa de recurs apreciază că motivul de nulitate reţinut de prima 
instanţă este nefondat, astfel că, în baza art.312 alin.1 şi 304/1 Cod procedură civilă, urmează a admite 
recursul şi a modifica în tot hotărârea în sensul respingerii acţiunii ca nefondată.  

 

45. Validare poprire. Competenţă materială în soluţionarea cauzei. 

   
                                                                     Art.373 alin.2, art.460 – Cod pr.civilă 

              
     Decizia civilă nr.390/23.03.2011 

               Dosar nr.2061/118/2010 
 

Prin cererea înregistrată sub nr.2061/118/23.02.2010 la Tribunalul Constanţa, creditoarea 
SC A.D SRL în contradictoriu cu debitorii C.N şi SC M. Medgidia SA a solicitat validarea popririi 
înfiinţată de BEJ V.P în dosarele de executare silită nr.227/2007, nr.239/2007 şi nr.248/2007, asupra 
tuturor sumelor de bani pe care SC M. Medgidia SA le datorează cu orice titlu, debitoarei avaliste 
C.N. 
 S-a relevat că, are calitatea de creditoare în dosarele de executare silită nr.27/2007, 
nr.239/2007 şi nr.248/2007 aflate pe rolul BEJ „V.P” în baza unor titluri executorii materializate prin 
bilete la ordin. 
 Debitoarea SC M. Medgidia a formulat întâmpinare invocând prioritar excepţia necompetenţei 
materiale a Tribunalului Constanţa, în raport de temeiul juridic invocat – respectiv art.460 Cod proc. 
civilă. 
 Debitoarea C.N a invocat, de asemenea, necompetenţa materială a Tribunalului Constanţa, atât 
timp cât instanţa de executare este judecătoria. 
 Prin Sentinţa civilă nr.2362/21.04.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa, s-a admis 
excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Constanţa, şi s-a declinat competenţa de soluţionare a 
cauzei formulată de contestatoarea SC A.D SRL, în contradictoriu cu intimaţii SC M. Medgidia SA şi 
C.N, în favoarea Judecătoriei Medgidia. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că, potrivit art.460 Cod proc. 
civilă „dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul 
(…) în vederea validării popririi poate sesiza instanţa de executare”. 
 Ori, potrivit dispoziţiile art.373 alin.2 Cod proc. civilă, prin sintagma „instanţa de executare” 
se înţelege „judecătoria în circumscripţia căreia se face executarea, în afara cazurilor în care legea 
dispune altfel”. 
 Prin urmare, în toate cazurile instanţa de executare nu poate fi decât judecătoria. 
 În cauza de faţă, cum executarea se face la Medgidia, asupra terţului poprit SC M. Medgidia 
SA, instanţa şi-a declina competenţa în favoarea Judecătoriei Medgidia. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta C.N, care a criticat-o ca fiind nelegală. 
 În motivarea recursului arată recurenta că, acest conflict judiciar privitor la executarea silită a 
unor bilete la ordin de către SC A.D împotriva SC U.T şi a pârâtei N.C, în calitate de avalist, este 
generat de o situaţie de fapt care constă în sustragerea unor bilete la ordin parţial completate şi 
completarea lor în fals, bilete a căror executare silită se continuă nelegal şi abuziv la stăruinţa 
pretinsului creditor A.D, deşi: 
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- furtul şi falsificarea acestor bilete, formează obiectul unei plângeri penale în care s-a început 
de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, urmărirea penală în rem, biletele în original 
nemafiind în posesia executorului din octombrie 2007; 

- pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti – instanţa de executare pentru litigiile purtate 
între pârâta şi SC A.D, în legătură cu biletele la ordin pretins avalizate de către N.C – se află 
înregistrată contestaţia la executare şi desfiinţarea popririi a cărei validare se solicită sub 
nr.471/302/2010, cu termen la 21.04.2010; 

- executarea pornită în baza lor fiind în litigiu şi pe cale de opoziţie cambială (singura cale 
procedurală în care se poate pune în discuţie validitatea unor bilete la ordin) formând obiectul a două 
dosare nr.10175/302/2007 şi nr.4354/302/2009; 

- în dosarul nr.4354/302/2009, reînregistrarea dosarului nr.8673/302/2007 după soluţionarea 
regulatorului de competentă a unui conflict de competentă negativă, a fost suspendată executarea silită 
până la soluţionarea opoziţiei cambiale, în baza art.403 Cod pr.civilă. 

Solicită recurenta ca, instanţa să verifice legalitatea declinării în favoarea Judecătoriei 
Medgidia în raport de faptul că pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti se află în curs de 
soluţionare opoziţiile cambiale care au ca obiect stabilirea validităţii raportului cambial, din care a 
rezultat pretinsul debit pentru recuperarea căruia se solicită validarea popririi. 

Apreciază că, Judecătoria Sectorului 5, este instanţa de executare competentă să judece şi 
cererea de validare a popririi. 

Prin urmare, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, şi pe fond să se dispună 
declinarea soluţionării cererii de validare a popririi  în favoarea Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti, 
aceasta fiind instanţa de executare mai întâi sesizată. 

Cauza a fost suspendată la termenul din 15.09.2010, în temeiul art.242 pct.2 din Codul de 
procedură civilă. 

La data de 14.02.2011 intimata SC A.D SRL, a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei. 
 În termenul de amânare a pronunţării recurenta a depus la dosar note scrise, prin care reiterează 
apărările formulate prin motivele de recurs. A invocat pierderea capacităţii procesuale a SC A.D SRL 
având în vedere că aceasta fost dizolvată printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă pronunţată în 
dosarul nr.3319/122/2011 a Tribunalului Giurgiu. 
 Societatea nu mai are administrator de la data de 13 iulie 2010 când dl. A.P.P, care deţinea 
95% din părţile sociale a decedat. 

Prin urmare, solicită să se dispună asupra lipsei capacităţii procesuale a intimatei, atât sub 
aspectul exercitării drepturilor procesuale prin repunerea pe rol a cauzei cât şi a capacităţii de a sta în 
judecată. 

Prin încheierea de şedinţă din 16.03.2011 instanţa a admis cererea intimatei şi a dispus 
repunerea cauzei pe rol, motivat de faptul că s-a solicitat judecarea recursului şi în lipsă, deşi recurenta 
ar fi trebuit să fie cea interesată de soluţionarea cauzei cu celeritate fiind vorba de propriul său recurs. 

În ceea ce priveşte excepţia invocată Curtea constată că hotărârea de dizolvare nu este 
irevocabilă iar susţinerile referitoare la decesul administratorului nu sunt probate în faţa instanţei de 
recurs. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă şi care au 
fost încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9 dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 din Codul 
de procedură civilă Curtea constată că este nefondat  pentru următoarele considerente: 
 În speţă, s-a solicitat de către creditoare, validarea popririi înfiinţată de BEJ V.P în dosarele de 
executare silită nr.227/2007, nr.239/2007 şi nr.248/2007, asupra tuturor sumelor de bani pe care terţul 
SC M. Medgidia SA le datorează cu orice titlu debitoarei avaliste C.N. 
 Curtea constată că, instanţa de fond a reţinut corect incidenţa dispoziţiilor art.373 alin.2 şi 
art.460 Cod proc. civilă potrivit cărora dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin, 
validarea popririi solicitate de către creditoare cade în competenţa instanţei de executare, prin aceasta 
înţelegându-se judecătoria în circumscripţia căreia se face executarea, în afara cazurilor în care legea 
dispune altfel. 

Cum terţul poprit are sediul în circumscripţia Judecătoriei Medgidia Curtea apreciază că 
hotărârea tribunalului de declinare a competenţei cererii în favoarea acestei instanţe este legală şi pe 
cale de consecinţă criticile aduse de recurentă prin cererea de recurs sunt considerate neîntemeiate, 
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fiind lipsite de relevanţă celelalte dosare pe care le au părţile pe rolul altor instanţe, câtă vreme nu 
suntem în prezenţa unei excepţii de la competenţa instanţei de executare, astfel cum este stabilit prin 
art. art.373 alin.2 din Codul de procedură civilă. 

Pentru considerentele expuse Curtea, în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă va 
respinge recursul, ca nefondat. 
 
 
 

DREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL 
 
 

46. Acţiune având ca obiect obligarea autorităţii publice de a comunica informaţii de 
interes public. Obligarea autorităţii la plata de daune morale. 

 
                                             Art.7, art.20, art.21, art.22 – Legea nr.554/2001 

                                             Art.1 al.1, art.8 al.1, art.18 alin.3 – Legea nr.554/2004 
 

              Decizia civilă nr.17/17.01.2011 
                         Dosar nr.2218/118/2010 

        
Prin acţiunea promovată şi înregistrată la data de 26.02.2010 pe rolul Tribunalului Constanţa - 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal sub nr.2218/118/2010, reclamanta O.I.J., în contradictoriu 
cu paratul Ministerul Sănătăţii, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună 
obligarea pârâtului la comunicarea completa a informaţiilor de interes public solicitate, respectiv 
aferente întrebării nr.7. S-a solicitat de asemenea a se dispune obligarea paratului la plata de daune 
morale in valoare de 10.000 lei precum si la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea acţiunii, s-a arătat ca reclamanta a formulat o cerere – nr.300/14.01.2010, către 
pârât, pentru comunicarea de informaţii de interes public, cererea ce cuprindea 9 întrebări referitoare 
la decesele raportate de Ministerul Sănătăţii ca fiind cauzate de gripa AH1N1. 

În raport cu solicitările reclamantei, s-a arătat că pârâtul, la data de 29.01.2010 a dat un 
răspuns pozitiv la 5 dintre întrebările formulate iar pentru 3 întrebări s-a invocat faptul ca relaţiile 
solicitate nu se înscriu în cadrul informaţiilor de interes public.  

S-a mai a arătat ca reclamanta, nemulţumită de răspunsurile primite, a formulat reclamaţie 
înregistrată sub nr.7894/01.02.2010, pârâtul, la data de 11.02.2010 procedând la comunicarea unui 
răspuns aferente acestei reclamaţii, inclusiv pentru cele 3 întrebări pentru care, anterior, s-a invocat 
faptul ca nu constituie informaţii de interes public. 

Se susţine că pârâtul însa a procedat la emiterea unui răspuns evaziv în ce priveşte întrebarea - 
“Ce a cauzat decesul persoanelor declarate de Ministerul Sănatăţii ca fiind decedate de gripa 
AH1N1”. 

Reclamanta a arătat faptul ca în urma corespondenţei purtate cu pârâtul, acesta, la data de 
18.02.2010 a procedat la emiterea unui comunicat către mass-media, prin care au fost prezentate 
relaţiile furnizate de către parat. Pe de alta parte se arata că pârâtul, tot la data de 18.02.2010 a emis un 
comunicat de presă, prin care a catalogat informaţiile prezentate de către reclamantă ca fiind eronate şi 
tendenţioase. 

S-a mai susţinut că poziţia avută de către pârât este  neconformă cu prevederile legale 
reprezentate de art.7 alin.2, art.20 alin.1, art.21 alin.1 din L.nr.554/2001, art.20 alin.4, art.35 din HG 
nr.123/2002, respectiv in ceea ce priveşte termenele şi modalitatea de soluţionarea a cererii principale 
si a reclamaţiei administrative. 

Pârâtul, legal citat, a formulat şi depus întâmpinare, prin care s-a solicitat  a se dispune 
respingerea acţiunii promovată de către reclamantă, ca nefondata. Pe cale de excepţie s-a invocat lipsa 
de obiect a cererii promovate de către reclamantă, în condiţiile în care, pentru întrebarea nr.7, paratul a 
procedat la emiterea unui răspuns.  
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Prin  sentinţa civilă nr. 894/28.07.2010, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea promovata de 
reclamanta O.I.J. în contradictoriu cu paratul Ministerul Sănătăţii,  ca nefondată. 
 Pentru a pronunţa în acest sens prima instanţă a reţinut următoarele:  

În referire la excepţia invocată de către pârât, instanţa a apreciat că aspectele invocate 
reprezintă apărări de fond, fiind analizate în consecinţă. 

În cauza, s-a solicitat instanţei a se dispune obligarea pârâţilor la comunicarea completa a 
informaţiilor de interes public solicitate, respectiv pentru întrebarea nr.7 aferenta cererii 
nr.300/14.01.2010-filele 8-9. 

Cu raportare la prevederile art.2 lit.c din L.nr.544/2001, informaţia de interes public vizează - 
“orice informaţie care priveşte activităţile sau rezulta din activităţile unei autorităţi publice sau 
instituţii publice, indiferent de suport ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;” 
 Potrivit art.1 alin.1 din L.nr.554/2004- „orice persoană care se consideră vătămată într-un 
drept al său ori printr-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau 
prin nesoluţionarea în temeiul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim…”. 

Art.8 alin.1 din L.nr.554/2004 modificată prevede 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 probatoriul administrat, respectiv înscrisurile depuse în cauză, se reţine că pârâtul a emis 
răspunsurile aferente cererii promovate şi înregistrate de reclamanta sub nr.3523/19.01.2010, cât si a 
cererii reclamantei înregistrată sub nr.7894/10.02.2010, pentru întrebarea nr.7 fiind dat un răspuns 
detaliat. 
 Pentru aceste considerente, cu raportare la prevederile art.1, art.2 alin.2, art.18 din 
L.nr.554/2004, instanţa constată că solicitarea avută de către reclamantă este nefondată, pârâtul 
procedând la comunicarea unor răspunsuri către reclamantă. 

Instanţa a respins, ca nefondată, şi solicitarea formulată de către reclamantă privind obligarea 
pârâtului la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de daune morale, în speţa reclamanta nedovedind în 
niciun mod, cu raportare la disp.art.18 alin.3 din L.nr.554/2004 existenta si întinderea prejudiciului 
moral invocat, aspectele invocate fiind pur formale. 
 Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs O.I.J., criticând-o sub următoarele aspecte:  
 - Instanţa nu a procedat la controlul de oportunitate al  răspunsurilor date de pârât (Ministerul 
Sănătăţii) la solicitarea de informaţii publice; 
  - Instanţa  nu s-a pronunţat referitor la depăşirea de către  pârât a termenului legal de 5 zile 
pentru comunicare refuzului de acces la informaţii; 
 - Instanţa nu s-a pronunţat referitor la depăşirea de către pârât a termenului legal de 10 zile 
pentru comunicarea răspunsului la solicitarea de informaţii; 
 - Instanţa nu s-a pronunţată referitor la neconstituirea de către pârât a comisiei de analiză a 
încălcării dreptului de acces la informaţiile publice şi necomunicarea sancţiunilor dispuse împotriva 
persoanelor care se fac vinovate de încălcarea acestui drept; 
 - Instanţa a respins cererea de acordare a daunelor morale, pe motiv că nu este  dovedită 
existenţa şi întinderea acestor daune, deşi prin natura lor daunele morale se prezumă, iar întinderea lor 
este stabilită de instanţă, prejudiciul moral neconfundându-se cu prejudiciul material.  
 Pentru aceste motive solicită admiterea recursului, desfiinţarea hotărârii instanţei de fond şi 
obligarea pârâtului la comunicarea unui răspuns corect şi  comprehensibil la întrebarea 7 din 
solicitare, precum şi obligarea pârâtului la plata de daune morale în sumă de 10.000 lei (RON). 
 În drept, recursul este întemeiat pe prev, art.22 alin.(3) in Legea  nr.544/2001. 
 Prin întâmpinarea depusă la dosar, intimatul Ministerul Sănătăţii a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat, întrucât prin sentinţa civilă nr. 894/200, instanţa de fond  în mod temeinic şi 
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legal a respins acţiunea promovată de O.I.J. ca nefondată, reţinând că Ministerul Sănătăţii a emis 
răspunsurile aferente cererilor promovate şi înregistrate de reclamantă cu nr.3523/19.01.2010 şi nr. 
7898/10.02.2010, pentru întrebarea nr.7 ministerul procedând la comunicarea unui răspuns detaliat.
  
 Examinând recursul prin prisma criticilor formulate şi a dispoziţiilor art. 3041 Cod proc. civ., 
Curtea reţine caracterul său nefondat pentru următoarele considerente: 
 Potrivit dispoziţiilor art.22 din Legea nr.554/2001, „în cazul în care o persoană se consideră 
vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de 
contencios administrativ a tribunalului,” iar soluţiile pe care le poate lua instanţa de judecată sunt 
referitoare la obligarea autorităţii sau instituţiei publice să furnizeze informaţiile de interes public 
solicitate şi să plătească daune morale. 
 Astfel, ceea ce avea de cercetat prima instanţă, învestită cu plângerea reclamantei recurente, 
era doar respectarea Legii nr.544/2001 referitor la comunicarea informaţiilor solicitate prin adresa 
nr.300/14.01.2010. 
 Ori, după cum se arată în motivele de recurs, prima critică vizează lipsa unui control de 
oportunitate din partea primei instanţe asupra răspunsurilor date de intimatul pârât la solicitarea de 
informaţii publice. 
 Ceea ce este îndreptăţită instanţa de fond, sesizată în procedura Legii nr. 544/2001, este de a 
analiza dacă petentului i s-a răspuns de către autoritatea administrativă potrivit solicitării acestuia, 
dacă solicitarea priveşte informaţii de interes public. 

S-a arătat în cuprinsul hotărârii recurate că solicitarea petentei recurente a primit răspuns, 
depus la filele 12-13, revenindu-se, ca răspuns la întrebarea nr. 7 din solicitare, cu informaţii 
suplimentare.  

În raport de obiectul plângerii cu care reclamanta O.I.J. Constanţa a sesizat prima instanţă, 
Curtea reţine că în recurs se invocă aspecte noi, ce nu au fost supuse controlului judecătoresc în prima 
etapă. Astfel, cererea recurentei petente, formulată în raport de dispoziţiile art.22 din Legea 
nr.544/2001, a avut ca obiect obligarea pârâtului la comunicarea completă a informaţiilor solicitate şi 
la plata de daune morale în cuantum de 10 000 lei, iar în recurs se solicită a se cenzura împrejurarea că 
instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra depăşirii termenelor de 5 zile, respectiv 10 zile prevăzute de 
lege pentru comunicarea refuzului ori a răspunsului la solicitare, şi, totodată, că nu s-a pronunţat 
asupra neconstituirii de către pârât a comisiei de analiză a încălcării dreptului de acces la informaţiile 
publice  şi necomunicării sancţiunilor dispuse împotriva persoanelor care se fac vinovate de încălcarea 
acestui drept. 

Este evident că în recurs se invocă aspecte noi, care nu au legătură cu ceea ce a format obiectul 
judecăţii în primă instanţă, iar controlul judiciar se exercită doar în raport de aspectele relevate în 
cursul judecăţii la prima instanţă. 

Prin urmare, Curtea constată că în mod temeinic şi legal a fost respinsă acţiunea ca nefondată, 
reţinându-se corect că recurentei reclamante i s-au comunicat informaţiile solicitate, că nu a făcut 
dovada calităţii de persoană vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr.544/2001, cerinţă 
imperios prevăzută în cuprinsul art.22, astfel că şi solicitarea de acordare a daunelor morale este 
nefondată prin prisma aceloraşi condiţii relevate în temeiul juridic al cererii, nedovedite de către 
titularul acţiunii şi al prezentului recurs. 

Pentru aceste considerente, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 Cod proc. civ., Curtea va 
respinge recursul declarat de reclamanta Organizaţia de Investigaţii Jurnalistice ca nefondat. 

 

47. Acţiune având ca obiect constatarea încetării de drept a mandatului de primar. 

   
                    Art.15 , art.16, – Legea nr.593/2004 privind Statutul aleşilor locali 

                    Art.69 – Legea nr.215/2001 
                                                                 Art.21 al.1 şi 2 – Constituţia României 
             

         Decizia civilă nr.19/19.01.2011 
                             Dosar nr.734/88/2010 
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Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr.734/88/2010, reclamantul D.A. a solicitat 
în contradictoriu cu pârâtul Prefectul Judeţului Tulcea anularea Ordinului nr.118/24 februarie 2010, 
prin care s-a constatat încetarea calităţii sale de primar al comunei Horia, ca fiind nelegal. 
 S-a susţinut în motivarea acţiunii că, prin Sentinţa penală nr. 1088/10.10.2008 a Judecătoriei 
Tulcea, rămasă definitivă în dosarul nr. 6368/327/2007 a Judecătoriei Tulcea, a fost condamnat la o 
pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei privative de 
libertate. 
 S-a mai arătat că prin Ordinul Prefectului judeţului Tulcea nr.118/24 februarie 2010 s-a 
constatat în mod nelegal, încetarea de drept a mandatului de primar, făcându-se o interpretare greşită a 
Legii nr.393/2004, fără a se face o distincţie între cele două moduri de existenţă ale pedepsei 
închisorii, respectiv modul privativ de libertate şi modul de suspendare a executării pedepsei 
închisorii. 
 Totodată, s-a solicitat şi suspendarea executării actului administrativ atacat. 
 In dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar, Ordinul nr.118/24 februarie 2010 emis de 
Prefectul judeţului Tulcea. 
 Prefectul judeţului Tulcea a depus la dosar actele care au stat la baza emiterii Ordinului nr.118, 
respectiv adresa nr.P.783/14.12.2009, referat nr. 2550/21.12.2009, Sentinţa penală nr.1088/10 
octombrie 2008 a Judecătoriei Tulcea, pronunţată în dosarul nr.6368/327/2007, Decizia penală 
nr.639/P/29 octombrie 2009. 
 Prin Sentinţa civilă nr. 2249/17.09.2010 pronunţată de Tribunalul Tulcea s-a respins 
acţiunea promovată de reclamantul D.A., ca nefondată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că prin Sentinţa penală nr.1088 
din 10 octombrie 2008 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr.6368/327/2008, reclamantul a 
fost condamnat la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. 
 Prin Decizia penală nr.81/26.06.2009 a Tribunalului Tulcea, s-a menţinut hotărârea instanţei de 
fond, hotărâre ce a rămas definitivă prin Decizia penală nr. 639/P/29.10.2009 a Curţii de Apel 
Constanţa, respingându-se recursul declarat de D.A. 
 Prin Ordinul nr.118/24.02.2010 emis de Prefectul judeţului Tulcea, s-a constatat încetat de 
drept mandatul de primar al comunei H., judeţ Tulcea, avându-se în vedere referatul secretarului 
comunei întocmit conform art.16 alin. 2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 
 Ordinul Prefectului privind încetarea calităţii de primar a reclamantului este emis legal, în 
conformitate cu dispoziţiile art.15 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
şi art.69 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală potrivit cărora calitatea de 
primar încetează de drept în cazul condamnării prin hotărâre judecătorească la o pedeapsă privativă de 
libertate. 
 Tribunalul a reţinut că reclamantul a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea, iar faptul că 
instanţa a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o anumită durată, conform art.81 
Cod penal, nu înseamnă că modalitatea de executare a pedepsei închisorii are efect asupra dispoziţiilor 
art. 15 alin. 2 lit. e) din Legea nr.393/2004 şi art.69 alin. 2 din Legea nr.215/2001. 
 Şi aceasta pentru că, dispoziţiile Legii nr.393/2004 nu fac distincţie dacă modalitatea de 
executare este cu închisoare ori cu suspendare a executării pedepsei ci prevăd doar situaţia 
condamnării la o pedeapsă privativă de libertate fără a interesa modalitatea de executare, pentru că 
relevantă este aplicarea pedepsei care atrage încetarea mandatului de ales local nu şi forma în care se 
execută pedeapsa. 
 Interpretarea pe care reclamantul o dă dispoziţiilor art.15 alin.2 lit.e) din Legea nr.393/2004, 
respectiv că, încetarea de drept a mandatului de primar ar interveni doar în situaţia în care pedeapsa 
închisorii s-ar executa cu detenţie şi nu în situaţia suspendării executării pedepsei închisorii, nu a fost 
reţinută de instanţă pentru că aplicarea pedepsei închisorii, indiferent în ce modalitate se execută, face 
ca primarul să devină incompatibil cu funcţia de demnitate publică pe care nu o poate exercita o 
persoană condamnată pentru o faptă penală. 
 Pentru considerentele arătate, a fost respinsă acţiunea reclamantului în totalitate, atât în ce 
priveşte anularea Ordinului Prefectului, cât şi a suspendării executării acestuia. 
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 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul D.A, care a criticat-o ca fiind 
nelegală. 
 În motivarea recursului s-a arătat că, atât prefectul ca si prima instanţa şi-au îngăduit, printr-un 
exces de interpretare în detrimentul legii, sa facă o echivalenţă totală şi absolută, între noţiunea de 
"pedeapsa privativa de libertate" si aceea de "suspendare condiţionata a executării pedepsei Închisorii" 
. 

Consideră că instanţa de fond a reţinut greşit ca legea aleşilor locali nu distinge între 
modalităţile pedepsei închisorii atunci când se refera la încetarea calităţii de primar, apreciind că 
numitorul comun al suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii este privarea de libertate 
şi nu pedeapsa închisorii, ca pedeapsă principala. 

În codul penal, noţiunea de pedeapsă privativă de libertate este reglementată în mod distinct şi 
nu se confundă sub nici o formă cu regimul juridic al suspendării condiţionate a pedepsei cu 
închisoarea, iar ambele sunt doar doua forme de existenta ale pedepsei închisorii, ca pedeapsă 
principală. 

Într-adevăr Legea nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali în art. 15.(1) 
arata „calitatea de primar încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului când 
are loc condamnarea, acestuia prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă 
de libertate. Persoanele condamnate la o pedeapsa privativa de libertate executa pedeapsa cu 
închisoarea în secţii anume destinate în cadrul penitenciarelor, în funcţie de regimul de executare 
stabilit potrivit legi. 

Persoanele condamnate cu suspendarea condiţionata a executării pedepsei închisorii se supun 
unui cu totul alt regim juridic decât cel reglementat pentru executarea pedepsei privative de libertate. 

De aceea, precizarea din Legea nr.393/2004, după care calitatea de primar încetează de drept, 
când are loc condamnarea, la o pedeapsă privativă de libertate, trebuie înţeleasă, tocmai prin distincţia 
evidentă dintre aceste două moduri de existenţă ale pedepsei închisorii - modul privativ de libertate şi 
modul de suspendare al pedepsei închisorii. 

Daca legiuitorul ar fi făcut trimitere la "pedeapsa închisorii” într-adevăr in cauza de fata nu 
conta modalitatea de individualizare a pedepsei închisorii, dar in textul legal nu se face o trimitere la 
general ci dimpotrivă se menţionează o modalitate particulara a pedepsei închisorii, respective 
privarea de libertate. 

Daca legiuitorul ar fi precizat in textul legal "calitatea de primar încetează de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului când are loc condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă, la o pedeapsă cu închisoarea", atunci într-adevăr legea se referea, la oricare dintre 
modalităţile de individualizare ale pedepsei închisorii, la privarea de libertate sau la suspendarea 
condiţionata sau la suspendarea sub supraveghere. 

Dimpotrivă legiuitorul s-a referit limitativ si exclusiv, numai la una din formele de 
individualizare a pedepsei închisorii, respectiv, la cazul special al pedepsei închisorii, privarea de 
libertate nu si la cazul special al pedepsei închisorii, suspendarea condiţionata a executării acesteia. 

Cum legiuitorul s-a referit limitativ si exclusiv numai la una din formele de individualizare a 
pedepsei închisorii si nu s-a referit în general, la pedeapsa cu închisoarea, rezulta ca legiuitorul a 
particularizat, ca a precizat în mod special numai o anumita forma a pedepsei închisorii, ca netăgăduit 
a desprins din general, particularul, adică din pedeapsa închisorii - ca pedeapsa prevăzuta de codul 
penal a reţinut doar o forma de existenta a acesteia, aceea referitoare la pedeapsa privativa de libertate. 

Rezultă aşadar, că legiuitorul nu a intenţionat să dispună încetarea mandatului de primar în 
cazul în care acesta a fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată şi că 
textul legal invocat nu se aplică în cazul primarului condamnat la pedeapsa închisorii cu suspendarea 
executării acesteia, motiv pentru care solicită  admiterea recursului, modificarea hotărârii atacate în 
sensul admiterii acţiunii si anularea Ordinului nr.118/24 februarie 2010. 

Intimatul pârât legal citat a depus la dosar întâmpinare, invocând pe cale de excepţie 
inadmisibilitatea recursului declarat de intimatul reclamant, întrucât dispoziţiile art.69 alin.5 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, prevăd că hotărârea primei instanţei este definitivă şi 
irevocabilă. 

În acest sens invocă Decizia Curţii Constituţionale nr.239/02.03.2008, din care rezultă că, 
legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, precum 
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şi modalităţi de exercitare a drepturilor procesuale, fără ca prin aceasta să fie îngrădit accesul liber şa 
justiţie. Or, excluderea căilor de atac în cazul examinat a fost impusă de necesitatea soluţionării 
prompte a unei situaţii foarte importante pentru orice comunitate dintr-un stat democratic, cea a 
încetării înainte de termen a mandatului de primar. mai mult decât atât, accesul liber la justiţie nu 
presupune accesul la toate structurile judecătoreşti şi la toate căile de atac. 

Modalitatea de contestare în justiţie a Ordinului Prefectului nr. 118/2010 de constatare a 
încetării de drept a mandatului de primar reprezintă o procedură specifică de contestare şi soluţionare 
a unui astfel de litigiu, natura cauzelor suspuse controlului judecătoresc impunând o rezolvare 
promptă şi definitivă pentru trecerea la etapa următoare, cea a declanşării procedurii pentru 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale.  

Apreciază intimatul că, dispoziţiile art.69 alin.5 din Legea nr.215/2001, conţin norme de 
procedură specială, derogatorii de la dreptul comun, adoptate de legiuitor în temeiul art.126 alin.2 din 
Constituţie şi care nu îngrădesc exercitarea dreptului la folosirea căilor de atac legale şi nu contravin 
principiului accesului liber la justiţie. 

Pe fond, solicită respingerea recursului declarat de reclamant ca neîntemeiat şi menţinerea 
hotărârii pronunţată de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică. 

Solicită să se observe că, Ordinul nr.118/2010 emis de pârât,  şi prin care s-a constatat 
încetarea de drept a mandatului de primat al reclamantului a avut în vedere referatul secretarului 
comunei Horia întocmit conform art.16 alin.2 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali.  

Dispoziţiile Legii nr.393/2004 se referă la condamnarea la o pedeapsă privativă de liberate şi 
nu fac distincţie asupra executării acestei pedepse sau a suspendării acesteia. Condiţia esenţială este ce 
a condamnării la o pedeapsă privativă de libertate fără a interes modalitatea de executare, pentru că 
relevantă este aplicarea pedepsei care atrage încetarea mandatului de ales local, şi nu forma în care se 
execută pedeapsa. 

Analizând cu prioritate, în temeiul dispoziţiilor art. 137 (1) Cod procedură civilă excepţia 
inadmisibilităţii recursului, Curtea constată următoarele: 

Prin Ordinul nr.118/24.02.2010 emis de Prefectul judeţului Tulcea s-a constatat încetat de 
drept mandatul de primar al comunei H., judeţ Tulcea, avându-se în vedere referatul secretarului 
comunei întocmit conform art.16 alin. 2 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali. 
 Ordinul Prefectului privind încetarea calităţii de primar a reclamantului a fost emis în 
conformitate cu dispoziţiile art.16 alin.1 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali şi art.69 
alin.2 teza I din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, potrivit cărora calitatea de 
primar încetează de drept în cazul condamnării prin hotărâre judecătorească la o pedeapsă privativă de 
libertate. 

În conformitate cu dispoziţiile  art.15 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali: 
         (2) Calitatea de primar şi, respectiv, de preşedinte al consiliului judeţean încetează, de drept, 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri: 
     a) demisie; 
     b) incompatibilitate; 
     c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială; 
     d) *** Abrogată 
     e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de 
libertate; 
     f) punerea sub interdicţie judecătorească; 
      g) pierderea drepturilor electorale; 
     g1) pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei 
minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales; 
     h) deces. 

În conformitate cu dispoziţiile  art.69 al.2-5 din Legea nr. 215/2001: 
          (2) Mandatul primarului încetează de drept în condiţiile legii statutului aleşilor locali, precum 
şi în următoarele situaţii: 
     a) dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli grave, 
certificate, care nu permite desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni pe parcursul unui 
an calendaristic; 
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     b) dacă acesta nu îşi exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv. 
     (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului 
primarului. 
     (4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de contencios administrativ în 
termen de 10 zile de la comunicare. 
     (5) Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile. În 
acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi 
irevocabilă. 

Dispoziţiile  art. 16din Legea nr. 393/2004 stabilesc că: 
     (1)În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un 
ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. 
     (2)Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al oraşului, precum şi 
actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. 

Procedura emiterii actului, prin care se constată intervenită cauza care determină încetare de 
drept, ope legis, a mandatului de primar este aceeaşi atât în situaţiile prevăzute de art.69 al.2-5 din 
Legea nr.215/2001 cât şi în situaţiile prevăzute de art.15 din Legea nr.393/2004. În atare situaţie şi 
procedura contestării în instanţă, precum şi căile  de atac reglementate de legiuitor sunt aceleaşi.  

Prevederile art.21 alin.(1) şi (2) din Constituţia României, permit oricărei persoane accesul la 
justiţie pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime şi interzic îngrădirea prin 
lege a exercitării acestui drept. Totodată, normele constituţionale ale art. 129 garantează dreptul la 
folosirea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, drept exercitat însă în formele şi 
modalităţile prevăzute de lege. 

Aşadar, potrivit art.69 alin.(4) din Legea nr.215/2001, ordinul prefectului poate fi atacat de 
primar la instanţa de contencios administrativ, contestaţia adusă spre soluţionare în faţa instanţei de 
judecată constituind însăşi modalitatea specifică şi concretă prevăzută de legiuitor pentru a ataca în 
justiţie actul administrativ vătămător - în speţă, ordinul prefectului. Totodată, este de remarcat că pe 
parcursul soluţionării contestaţiei de către instanţa de contencios administrativ ambele părţi din litigiu 
- atât primarul, cât şi prefectul - îşi pot exercita neîngrădit drepturile şi garanţiile procesuale specifice 
procesului echitabil într-un stat democratic, astfel că nu se poate susţine încălcarea accesului liber la 
justiţie sub toate aspectele sale. 

Controlul judecătoresc reprezintă dreptul şi obligaţia pe care le au instanţele judecătoreşti de a 
verifica, în cazurile, în condiţiile şi cu procedura stabilite de lege, legalitatea ori temeinicia, sau numai 
legalitatea unor acte care emană de la organe ce nu fac parte din sistemul judiciar. Atât timp cât, sub 
imperiul garanţiei constituţionale, legea prevede o modalitate concretă şi efectivă de acces la instanţă 
a părţii interesate, nu sunt încălcate prevederile art.21 alin. (1) din Constituţie.  

În acest sens s-a pronunţat Curtea Constituţională prin Decizia nr.239/4.03.2008 care a 
concluzionat că modalitatea de contestare în justiţie a ordinului prefectului de constatare a încetării de 
drept a mandatului de primar, procedura specifică de contestare şi de soluţionare a acestor litigii este 
în mod firesc caracterizată prin celeritate, natura cauzelor supuse controlului judecătoresc impunând o 
rezolvare promptă şi definitivă pentru trecerea la etapa următoare, cea a declanşării procedurii pentru 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale.  

Aceasta este raţiunea pentru care termenele ce caracterizează această procedură specială sunt 
mai scurte decât cele întâlnite în procedura de drept comun şi tot din aceleaşi considerente este admisă 
excepţia de la obligaţia parcurgerii procedurii prealabile, specifică, de altfel, contenciosului 
administrativ. 

Concluzionând, Curtea reţine că faţă de dispoziţiile art.69 al.5 din Legea nr. 215/2004, excepţia 
invocată de intimat este fondată, astfel că urmează a fi  admisă şi, pe cale de consecinţă, în 
conformitate cu art.312 din Codul de procedură civilă  recursul va fi respins ca fiind inadmisibil.  
 

48. Acţiune având ca obiect obligarea autorităţii publice la restituirea contravalorii 
accizelor achitate de către persoana juridică. 

 
                     Art.1, art.7, art.20 – Legea nr.554/2004 
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                        Art.205, art.207, art.218 – OG nr.92/2003 privind Cod pr.fiscală 
 

               Decizia civilă nr.40/20.01.2011 
                         Dosar nr.12456/118/2009 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa - Secţia contencios administrativ şi înregistrată 

sub nr.12.456/118/16.11.2009, reclamanta CNAPM SA CONSTANTA, în contradictoriu cu pârâta 
ANAF – DGAMC, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea 
pârâtei la restituirea sumei de 27.106 lei, reprezentând accize achitate de către reclamantă, pentru 
aprovizionările cu combustibil de tip M, efectuate in perioada 19.01.2004-21.01.2004. 

Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că, în perioada 19.01.2004-21.04.2004 a 
achiziţionat de la SC R.R. SA, o cantitate de 29.920 kg combustibil de tip M, valoarea totala a 
achiziţiei fiind în cuantum de 66.452 lei, din care suma de 27.106 lei reprezentând acciză. 

S-a susţinut că, produsul achiziţionat a fost utilizat in vederea producerii de energie termică, 
reclamanta deţinând autorizaţia de utilizator final nr.84./ 9830/ 13.02.2004, fiind scutit de plata 
accizelor, conform prevederilor art.201 alin.1 lit. d din C. fiscal, sens in care, aceasta a solicitat 
paratei, prin cererea nr.138433/ 12.02.2007, a proceda la restituirea valorii accizei achitate, 
documentaţia depusă in acest sens fiind completă. 

S-a mai arătat că, in urma unui control efectuat la data de 17.05.2007, s-a constatat ca 
reclamanta nu beneficiază de dreptul de restituire a accizelor achitate, deoarece aceasta nu deţinea 
autorizaţie de utilizator final, la data achiziţionării combustibilului, autorizaţia deţinută având 
valabilitate începând cu data de 13.02.2004. 

Susţine reclamanta că, măsura de nerestituire a accizei este nelegală, fiind in contradicţie cu 
prevederile OMF nr.1828/2004 si cu Decizia nr.2/07.04.2004 emisă de Comisia Fiscală Centrală. 

Împotriva deciziei de restituire a accizelor si a notei de restituire nr.157/25.01.2008, prin care 
s-a dispus respingerea cererii formulate de către reclamantă, aceasta, a formulat contestaţie, cu 
raportare la prevederile art.205-art.209 C.proc.fiscala, nefiindu-i insă comunicată decizia pronunţată 
de pârâtă, aferentă acestei contestaţii, deşi aceasta avea obligaţia de a proceda la soluţionarea 
contestaţiei în termenul de 45 de zile prevăzut de art.70 din C.proc.fiscală. 

Reclamanta a mai arătat faptul că, în mai multe rânduri, a solicitat pârâtei a proceda la 
comunicarea deciziei aferentă contestaţiei formulate, însă demersurile avute nu au condus la niciun 
rezultat. 

Reclamanta, la termenul de judecată din data de 27.04.2010 si-a precizat acţiunea, prin 
care a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună : 

- anularea parţială a Deciziei nr.157/25.01.2008, în sensul restituirii si a accizei in cuantum de 
27.106 lei; 

- modificarea Notei de restituire nr.157/25.01.2008, în sensul completării acesteia si cu suma 
de 27.106 lei; 

- obligarea paratei la restituirea sumei de 27.106 lei, reprezentând accize achitate de către 
reclamantă, pentru aprovizionările cu combustibil de tip M, efectuate in perioada 19.01.2004-
21.01.2004. 

Prin întâmpinare, parata pe cale de excepţiei a invocat necompetenta materială a instanţei, 
cu raportare la prevederile art.10 din L.nr.554/2004 si art.1 din HG nr.109/2009, precum si 
inadmisibilitatea acţiunii, cu raportare la prevederile art.205-218 C.proc.fiscală. 

Instanţa de fond, la termenul de judecata din data de 01.06.2010 a pus in discuţia parţilor 
excepţia inadmisibilităţii acţiunii, şi excepţia necompetenţei materiale invocată de pârâtă, pentru 
ca, aşa după cum rezultă din practicaua hotărârii recurate, excepţia necompetenţei materiale, să fi 
fost respinsă ca nefondată, reţinându-se aplicabilitatea în cauză a disp.art.10 din Legea nr.554/2004. 

Prin Sentinţa civilă nr.716/ 01.06.2010, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosar 
nr.12456/118/2009, s-a admis excepţia inadmisibilităţii acţiunii, respingând acţiunea precizată 
promovată de reclamanta CNAPM SA CONSTANTA, în contradictoriu cu pârâta ANAF – DGAMC, 
ca inadmisibila şi s-a luat act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata. 

Pentru a aprecia de această manieră, instanţa de fond a reţinut în esenţă că,  
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 Potrivit art.7 alin.1 din Legea nr. 554/2004 – ”înainte de a se adresa instanţei de contencios 
administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un 
interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, 
în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia”.  

Se reţine că, procedura prealabilă administrativă este o procedură obligatorie, fiind o condiţie 
de admisibilitate a acţiunii la instanţa de contencios administrativ, iar lipsa acesteia conduce la 
respingerea cererii ca inadmisibilă. 

Prin disp.art.205-218 C.proc.fiscală se instituie o procedură administrativă specială care, fără a 
fi calificată drept jurisdicţie administrativă, derogă de la normele de drept comun privind procedura 
prealabilă, cuprinse în art.7 din Lnr.554/2004.  

Insa, potrivit art.109 alin.2 C.proc.civila- ” În cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea 
instanţei competente se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, în condiţiile 
stabilite de acea lege. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în 
judecată.” 
 Din prevederile art.218 alin.2 C.proc.fiscală, conform cărora ”deciziile emise în soluţionarea 
contestaţiei pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ competentă”,a rezultat că instanţa nu 
poate fi sesizată în vederea exercitării controlului de legalitate asupra măsurilor dispuse, decât după 
finalizarea procedurii administrative, prin emiterea unei decizii care să analizeze fondul raportului 
juridic fiscal. 
 În speţă, reclamanta, prin precizările depuse, a solicitat : 

- anularea parţială a deciziei nr.157/25.01.20o8, în sensul restituirii si a accizei in cuantum de 
27.106 lei; 

- modificarea notei de restituire nr.157/25.01.2008, în sensul completării acesteia si cu suma de 
27.106 lei; 

- obligarea paratei la restituirea sumei de 27.106 lei, reprezentând accize achitate de către 
reclamantă, pentru aprovizionările cu combustibil de tip M, efectuate in perioada 19.01.2004-
21.01.2004, cu precizarea că aceasta, a procedat la contestarea pe cale administrativă, in raport de 
prevederile art.205-207 C.proc.fiscală, a deciziei nr.157/25.01.2008 si a notei de restituire 
nr.157/25.01.2008. 
 Din analizarea materialului probator administrat in cauza-înscrisuri, s-a constatat de instanţa de 
fond că reclamanta, prin cererea înregistrată sub nr.138433/ 12.02.2007, a solicitat pârâtei a proceda la 
restituirea unor sume reprezentând accize achitate, însă prin Decizia nr.157/25.01.2008, s-a admis în 
parte cererea formulată de către reclamantă.  
 S-a retinut de asemenea, că, reclamanta, în raport cu prevederile art.205 si urm. C.proc.fiscală, 
a formulat la data de 11.07.2008 contestaţie, împotriva Dec.nr.157/25.01.2008, contestaţie care insă 
nu a fost soluţionată de către parată până in prezent. 
 In raport cu cele analizate s-a reţinut că, reclamanta, deşi a uzat de calea de atac instituită de 
art.205-207 din OG nr.92/2003, în sensul de a contesta actul administrativ generator al obligaţiei 
fiscale –Decizia de restituire nr.157/2008 - pe cale administrativă a procedat insă la sesizarea instanţei 
de judecată anterior emiterii deciziei aferentă contestaţiei promovate, decizie care, in raport cu 
prevederile ar.218 alin.2 C.proc.fiscală este supusă controlului judecătoresc. 

Pentru aceste considerente instanţa de fond a admis excepţia de inadmisibilitate a acţiunii, 
reclamanta procedând la sesizarea instanţei cu solicitarea de anulare a unor acte de natura 
administrativ-fiscale, a căror soluţionare pe calea recursului administrativ nu a fost finalizată până in 
prezent si pe cale de consecinţă s-a dispus respingerea acţiunii.  

Instanţa a luat act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta CNAPM SA CONSTANŢA, 

criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prev.de art.20 din 
Legea nr.554/2004 şi art.302 şi art.3041 şi urm.din Cod pr.civilă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

- hotărârea primei instanţe a fost pronunţată fără a atinge fondul pricinii; 
- greşit instanţa de fond a reţinut faptul că acţiunea reclamantei este inadmisibilă datorită 

faptului că, s-a promovat în acelaşi timp şi plângere prealabilă şi acţiune în instanţă, înainte de 
a aştepta soluţia organului emitent pentru a putea fi atacată conform art.218 Cod pr.fiscală; 
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- obiectul cererii reclamantei a fost întemeiat pe art.1 al.1 din Legea nr.554/2004 „prin 
nesoluţionarea în termenul legal”, promovând acţiune direct în instanţă, după ce s-a aşteptat 
termenul legal de soluţionare. 
Deoarece hotărârea primei instanţe a fost pronunţată fără a se atinge fondul, solicită admiterea 

recursului, casarea sentinţei recurate şi trimiterea cauzei primei instanţe spre rejudecare, conform 
art.20 al.3 din Legea nr.554/2004. 

Dacă instanţa de recurs consideră că nu sunt întrunite condiţiile pentru casare cu trimitere, 
solicită modificarea în tot a sentinţei recurate, anularea parţială a Deciziei nr.157/25.01.20o8, în sensul 
restituirii si a accizei in cuantum de 27.106 lei;  modificarea notei de restituire nr.157/25.01.2008, în 
sensul completării acesteia si cu suma de 27.106 lei şi obligarea paratei la restituirea sumei de 27.106 
lei, reprezentând accize achitate de către reclamantă, pentru aprovizionările cu combustibil de tip M, 
efectuate in perioada 19.01.2004-21.01.2004. 

Prin întâmpinare intimata pârâtă ANAF, a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi 
menţinerea ca legală a sentinţei recurate, cu motivaţia că, în mod corect instanţa de fond a respins 
acţiunea ca inadmisibilă, deoarece prin Codul de procedură fiscală se stabileşte o procedură prealabilă 
care derogă de la prevederile Legii nr.554/2004 în sensul că, actul administrativ fiscal nu poate fi 
atacat direct la instanţa de contencios administrativ, ci numai după emiterea unei decizii de soluţionare 
a contestaţiei pe cale administrativă. 

Ori, recurenta reclamantă fără a aştepta soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă, în 
conformitate cu prevederile art.205-218 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, s-a 
adresat instanţei de judecată. 

Mai arată intimata pârâtă faptul că, referitor la obiectul cererii de chemare în judecată, 
respectiv anularea deciziei de restituire a accizelor, acesta nu putea fi analizat de instanţa de 
contencios administrativ decât după soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă privind fondul 
cauzei, care este o procedură obligatorie. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor aduse sentinţei recurate, 
văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru 
următoarele considerente, în esenţă: 
 Instanţa a fost investită de către recurentă cu soluţionarea cauzei având ca obiect – astfel cum 
el a fost precizat la termenul de judecată din 27.04.2010 – anularea parţială a Deciziei 
nr.157/25.01.2008, în sensul restituirii accizei în cuantum de 27.106 lei; modificarea notei de 
restituire nr.157/25.01.2008 în sensul completării acesteia şi cu suma de 27.106 lei; precum şi 
obligarea intimatei pârâte la restituirea sumei de 27.106 reprezentând accize achitate de către 
recurentă, pentru aprovizionările cu combustibil de tip M, efectuate în perioada 19.01.2004 – 
21.01.2004, cu motivaţia că, s-ar fi procedat la contestarea pe calea administrativă a actelor 
administrative sus-precizate, potrivit prevederilor art.205 – art.207 Cod pr.fiscală. 
 Curtea reţine că, acţiunea dedusă judecăţii de către recurenta CNAPM  SA CONSTANŢA a 
fost respinsă ca inadmisibilă, prin Sentinţa civilă nr.716/01.06.2010 de către Tribunalul Constanţa, în 
mod legal şi temeinic, deoarece: 
 În mod corect instanţa de fond a reţinut că, „reclamanta deşi a uzat de calea de atac instituită 
de art.205 – art.207 din OG nr.92/2003, în sensul de a contesta actul administrativ generator a 
obligaţiei fiscale – Decizia de restituire nr.157/25.01.2008 – pe cale administrativă, a procedat însă 
la sesizarea instanţei de judecată anterior emiterii deciziei aferente contestaţiei promovate, decizie 
care, în raport cu prevederile art.218 al.2 Cod pr.fiscală, este supusă controlului judecătoresc”. 
  În acest sens, Curtea reţine  că, prevederile art.205 – art.218 din OG nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, stabilesc o procedură administrativă obligatorie în ceea ce 
priveşte contestarea actelor administrative fiscale, în sensul că, acestea nu pot fi atacate direct la 
instanţa de contencios administrativ, decât după soluţionarea pe fond a susţinerilor din 
contestaţia contribuabilului. 
 În atare situaţie, apreciază Curtea că, recurenta reclamantă a dedus judecăţii o acţiune cu un 
obiect pentru care era necesar a aştepta soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă deoarece, 
potrivit prevederilor Codului de pr.fiscală, decizia de restituire poate fi contestată în conformitate cu 
prev.art.209 Cod pr.fiscală, aşa după cum rezultă din chiar cuprinsul deciziei atacate. 



 185

 Reţine Curtea că, Codul de pr.fiscală stabileşte o procedură prealabilă care derogă de la 
prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, în sensul că, actul administrativ 
fiscal nu poate fi atacat direct la instanţa de contencios administrativ ci,  numai după emiterea 
unei decizii de soluţionare a contestaţiei pe calea administrativă. 
 În acelaşi sens, reţine Curtea sunt şi dispoziţiile art.201 al.1 Cod pr.fiscală, cu referire la 
art.218 al.2 Cod pr.fiscală, astfel că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a apreciat că, acţiunea 
prin care se solicită direct instanţei de contencios administrativ anularea deciziei de restituire, 
este inadmisibilă. 
 Cu alte cuvinte, atât timp cât, actul administrativ ce poate fi supus cenzurii instanţei de 
contencios administrativ este numai decizia de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă, 
toate susţinerile făcute de recurentă prin motivele de recurs şi care privesc nelegalitatea hotărârii 
recurate apar ca fiind nefondate, şi pe cale de consecinţă urmează a fi respinse, conform art.312 
Cod pr.civilă, neexistând motive pentru reformarea hotărârii recurate. 
 

49. Acţiune având ca obiect anularea actului administrativ emis de autoritatea publică 
privind îndemnizaţia pentru creşterea fiecărui copil născut, până la împlinirea vârstei de 2 ani. 
Excepţia nelegalităţii – art.3 al.1 – Hg 1025/2006 soluţionată irevocabil. 

 
     Art.1 al.1, art.6 – OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea  

                                                         creşterii copilului 
     Art.3 – HG nr.1025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de  

                                       aplicare a OUG nr.148/2005 
     Art.191 , art.20 – HG nr.1682/2008 - Norma de modificare a dispoziţiilor  

                                                      OUG nr.148/2005 
     Art.4 – Legea nr.554/2004 

   
                Decizia civilă nr.50/20.01.2011 
                           Dosar nr.5908/118/2009 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia contencios administrativ şi înregistrată 

sub nr.5908/118/11.06.2009  reclamanta M.E.L a chemat în judecată pe pârâţii AG.N.P.S 
CONSTANŢA şi GUVERNUL ROMÂNIEI, solicitând ca prin hotărâre judecătorească, să se dispună:  

- anularea Deciziei nr.16880/26.03.2009, emisă de către pârâta AG.N.P.S CONSTANŢA;  
- obligarea pârâtei de a emite o nouă decizie privind acordarea indemnizaţiei pentru 

creşterea copilului începând cu data de  naşterii, 09.11.2008, şi până la împlinirea vârstei 
de 2 ani pentru fiecare copil născut;  

-  obligarea pârâtei la plata  retroactivă a acestui drept, respectiv a sumei de  6112,20 lei , 
până la zi, apoi pentru viitor până la data de 09.11.2011; cu cheltuieli de judecată. 

Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că, este mama a doi copii gemeni, 
născuţi la data de 09.11.2008,  iar prin  decizia nr.16880 din 26.03.2009 s-a stabilit în favoarea 
reclamantei o indemnizaţie pentru creşterea copilului de 2.976  lei, corespunzătoare unui singur copil.  

Arată reclamanta că, îndemnizaţia în sumă de 2.976 lei a fost calculată greşit, întrucât: potrivit 
adeverinţei de la locul de muncă, cuantumul de 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni este de 
3070 lei,şi nu de 2.976 lei ; s-a acordat indemnizaţie numai pentru un copil, considerându-se că nu 
poate beneficia de această sumă pentru fiecare din cei doi copii născuţi concomitent, faţă de disp. art. 
6 din O.U.G. nr. 158/2005.  

Se susţine că, dispoziţia legală sus-menţionată nu se aplică însă reclamantei, întrucât aceasta se 
află în situaţia naşterii concomitente a doi copii şi nu în aceea a naşterilor succesive, fiind anormal şi 
contrar spiritului legii ca reclamanta să beneficieze pentru doi copii născuţi concomitent, de o sumă 
egală cu o mamă care a născut un singur copil .  

Întrucât până la sesizarea instanţei de judecată a primit doar suma de 2.976 lei lunar, solicită 
plata retroactivă a acestui drept în cuantum de 6112,20 lei ( 3056 x 2) până la zi, apoi pentru viitor 
până la data de 09.11.2011 .  

Pe cale de excepţie a invocat nelegalitatea art.3 alin.1 din H.G. nr. 1025/2006.  
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Prin întâmpinare pârâta AG.N.P.S CONSTANŢA a solicitat respingerea cererii de chemare 
în judecată ca nefondată, invocând disp. art.6 alin.1 din O.U.G. nr. 148/2005 ce prevăd acordarea 
indemnizaţiei pentru naştere şi nu pentru fiecare copil rezultat în urma unei naşteri, cu menţiunea că, 
disp.art.3 alin.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.148/2005, aprobate 
prin H.G. nr. 1025/2006, definesc naşterea ca fiind aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii vii.  

A mai arătat că, cererea de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului a fost formulată 
la data de 05.02.2009, stabilindu-se dreptul la indemnizaţie în cuantum de 600 lei, începând cu data de 
01.02.2009, dată de la care a fost suspendat contractul de muncă al reclamantei prin Dispoziţia nr. 
11/22.01.2009, iar indemnizaţia a fost calculată potrivit art. 191 alin.4 din H.G. nr. 1682/2008.  

Învederează pârâta că, în cazul reclamantei cele 12 luni care constituie stagiul de cotizare sunt 
cuprinse în intervalul decembrie 2007-noiembrie 2008, baza de calcul fiind următoarea : total venituri 
: 42.013 lei :12 luni =3501 x 85% - 2.976 lei /lună . 

Prin întâmpinare pârâtul GUVERNUL ROMÂNIEI a invocat excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive, motivată de împrejurarea că nu are calitatea de emitent a actului administrativ a 
cărui anulare se cere.  

Prin Încheierea de şedinţă din 30.10.2009 a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive a pârâtului GUVERNUL ROMÂNIEI, cu consecinţa respingerii prin dispozitivul hotărârii a 
cererii de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României ca formulată 
împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.  

În referire la excepţia de nelegalitate a disp.art.3 al.1 din HG nr.1025/2006, invocată de 
reclamantă, Curtea reţine următoarele: 

Prin Sentinţa civilă nr.19/CA/19.01.2010 a Curţii de Apel Constanţa, irevocabilă prin 
respingerea recursului formulat de GUVERNUL ROMÂNIEI, prin Decizia nr. 2121/27.04.2010 a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a fost admisă excepţia de nelegalitate şi constatată 
nelegalitatea disp.art.3 al.1 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G.148/2005 aprobate 
prin H.G.1025/2006, reţinându-se că, prin Hotărârea Guvernului nr.1025/2006, adoptată pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului, au fost definiţi beneficiarii şi situaţiile de eligibilitate pentru acordarea 
dreptului de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului şi au fost prevăzute condiţiile şi 
procedurile de acordare a dreptului.  

S-a reţinut de către instanţa supremă că, Normele metodologice prev. de art.3 al.1 sunt, însă, în 
contradicţie cu dispoziţiile legale pentru aplicarea cărora au fost emise, deoarece definiţia stabilită 
pentru naştere ca element de suferinţă şi acordarea indemnizaţiei lunare, creează o discriminare între 
persoanele aflate în situaţii identice, fără să existe justificare de ordin obiectiv.  

Se arată că, în mod corect reclamanta a apreciat că, acordarea indemnizaţiei lunare a fost 
raportată, prin art.6 din O.U.G.148/2005 la numărul copiilor născuţi, iar nu la numărul naşterilor, 
situaţie în care disp.art.3 al.1 din Normele metodologice sunt nelegale.  

Se concluzionează de către instanţa supremă că, definind naşterea ca reprezentând aducerea pe 
lume a unuia sau a mai multor copii, în art.3 al.1 din H.G. 1025/2006, completează în mod nelegal 
actul normativ de faţă cu forţă superioară, în aplicarea căruia a fost adoptat şi încalcă principiul 
egalităţii de tratament între copii proveniţi dintr-o sarcină simplă şi multiplă. 

Pe fondul cauzei şi după soluţionarea excepţiei de nelegalitate, Curtea reţine că: 
Prin Sentinţa civilă nr.1255 din 15.10.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar 

nr.5908/118/2009, s-a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta M.E.L, 
dispunându-se anularea Deciziei nr.16880 din 26.03.2009 emisă de pârâta AG.N.P.S 
CONSTANŢA, cu consecinţa obligării acesteia să emită decizie privind acordarea către reclamanta 
M.E.L a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, începând cu data de 01.02.2009  şi până la 
împlinirea vârstei de 2 ani pentru fiecare copil născut, respectiv M.M şi M.G. 

Prin aceeaşi hotărâre, a obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 59520 lei, 
reprezentând diferenţă indemnizaţie pentru creşterea copilului, aferentă lunilor februarie 2009- 
septembrie 2010, precum şi la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în sumă de 800 lei, 
respingându-se cererea de chemare în judecată formulată de  reclamant M.E.L în 
contradictoriu cu pârâtul GUVERNUL ROMÂNIEI, ca formulată împotriva unei persoane fără 
calitate procesuală pasivă .   
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Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut în esenţă că, potrivit  certificatelor  
de naştere depuse la dosar, reclamanta M.E.L a dat naştere copiilor M.G. şi M.M, născuţi concomitent 
la data de 9 noiembrie 2008. 

Prin Decizia nr. 16880/26.03.2009 a AG.N.P.S CONSTANŢA, s-a stabilit dreptul la 
indemnizaţia pentru creşterea copilului în cuantum de 2976 lei, drept acordat începând cu data de 
01.02.2009 .    
    Potrivit prevederilor art.1 alin.1 din O.U.G. nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare :    Începând cu data de 1 ianuarie 2009, 
persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri 
profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă 
de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie 
lunară în cuantum de 600 lei sau, opţional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe 
ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.  
 Potrivit art. 6 alin.1 din acelaşi act normativ :   Concediul şi indemnizaţia lunară prevăzute la 
art. 1, respectiv la art. 2, precum şi stimulentul prevăzut la art. 3 se cuvin pentru fiecare dintre 
primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 5 alin. (2), după data de 1 ianuarie 2006.   
    Prin H.G. nr. 1025/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a ordonanţei, 
în art.3 alin.1, este definită naşterea ca reprezentând aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii.  
 Potrivit însă art.4 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ: În cazul în care 
instanţa de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului, instanţa în faţa căreia s-a 
ridicat excepţia va soluţiona cauza, fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată.  

În aceste condiţii, a apreciat instanţa de fond că, întrucât în cauză a fost constatată irevocabil 
nelegalitatea  disp.art.3 al.1 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G.148/2005 aprobate prin 
H.G.1025/2006, în aplicarea art.4 alin.4 din Legea nr. 554/2004, nu va ţine seama de această definiţie 
a naşterii, dată prin art. 3 alin.1 din H.G. nr. 1025/2006, ci, va constata că, în aplicarea disp.art.1 alin.1 
din O.U.G. nr.148/2005, reclamanta beneficiază de indemnizaţie lunară de 85% din media veniturilor 
realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei, pentru fiecare din cei doi copii născuţi 
concomitent. 

Datorită aceleiaşi situaţii, instanţa de fond a dispus anularea Deciziei nr.16880/26.03.2009 
emisă de AG.N.P.S CONSTANŢA, obligând pârâta să emită o nouă decizie privind acordarea către 
reclamanta M.E.L a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, pentru fiecare copil născut.  

În ceea ce priveşte însă data de la care această indemnizaţie a fost acordată precum şi 
cuantumul acesteia, instanţa de fond a reţinut în esenţă, următoarele:  
 Potrivit art.191 din Norma de  aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, astfel cum aceasta a fost modificată 
prin H.G. nr.1682/2008 :  
   (1) La stabilirea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare 
toate veniturile realizate de persoana îndreptăţită, obţinute în condiţiile art. 5, precum şi veniturile 
aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 4 alin. (7).  
   (2) Baza de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului stabilită potrivit alin. (1), se 
determină ca sumă totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterior datei naşterii copilului 
şi împărţită la 12.  
   (3) Cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se calculează prin aplicarea cotei de 85% 
asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (2).  
   (4) Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul realizat în luna anterioară celei 
în care s-a născut copilul.  
   (5) În situaţia în care cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului se constituie numai din 
perioadele asimilate prevăzute la art. 4 alin. (7) în care nu sunt realizate venituri, cuantumul 
indemnizaţiei pentru creşterea copilului este de 600 lei. Dacă persoana realizează venituri o perioadă 
de câteva luni în interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei 
pentru creşterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor realizate în aceste luni, 
împărţită la 12.  
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   (6) În cazul veniturilor din activităţi independente sau agricole, la stabilirea cuantumului 
indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare 
prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. b).  
   (7) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. m), pentru conversia în moneda naţională 
a veniturilor realizate de acestea, se ia în calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională 
a României din ziua anterioară stabilirii dreptului.  
   (8) Dacă din calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului potrivit prevederilor alin. (1)-(7) 
rezultă un cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei. 
 Potrivit art. 20 din Normă :  
   (1) Dreptul reprezentând indemnizaţia pentru creşterea copilului se cuvine şi se plăteşte după cum 
urmează:  
   a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar 
nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului, indiferent de persoana îndreptăţită care 
solicită dreptul, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;  
   b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare 
de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea 
concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;  
   c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este 
depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit 
măsurile de protecţie a copilului;  
   d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a 
fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) şi c);  
   e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul stimulentului lunar nu mai realizează 
venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata 
acestuia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.  
   (2) Indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă de la datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), 
dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru creşterea copilului ori a încetat 
activitatea profesională.  
 Aşa fiind, reţine instanţa de fond că, din adeverinţa cu veniturile profesionale reprezentând 
impozitul pe venit pe cele 12 luni din ultimul an anterior lunii de naştere a copiilor, a rezultat că, cele 
12 luni care constituie stagiul de cotizare, sunt cuprinse în intervalul decembrie 2007-noiembrie 2008, 
cu menţiunea că pentru luna naşterii copiilor, noiembrie 2008, s-a luat în calcul venitul realizat în luna 
anterioară celei în care s-a născut copilul, rezultând o medie a veniturilor de  3501 lei, iar 85% din 
această sumă este 2976 lei, astfel cum în mod corect a reţinut pârâta .  
 În ceea ce priveşte data de la care această indemnizaţie se cuvine reclamantei, s-a reţinut că, 
raportul de muncă al acesteia fost suspendat, pentru efectuarea concediului pentru creşterea copilului,  
la data de 01.02.2009, potrivit Dispoziţiei nr.11/22.01.2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Constanţa, astfel că, reclamanta beneficiază de indemnizaţia de creştere a celor doi copii începând cu 
data de 01.02.2009, aşa cum se reţinuse şi în Decizia nr. 16880/26.03.2009, şi nu de la data naşterii .  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta AG.N.P.S CONSTANŢA, criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prev.de art.304 pct.9 şi art.3041 
Cod pr.civilă şi cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

- greşit instanţa de fond a acordat şi pentru cel de-al doilea copil suma de 2976 lei, cât s-
a stabilit prin Decizia nr.16880/26.03.2009 pentru un copil, deoarece intimata reclamantă 
nu poate primi 85% din media veniturilor din ultimele 12 luni pentru cel de-al doilea copil, 
deoarece contravine prevederilor legale în vigoare; 

- art.2 din OUG nr.148/2005, modificat prin Legea nr.239/2009 prevede: „cuantumul 
îndemnizaţiei prevăzute la art.1 al.1 se majorează cu 600 lei pentru fiecare copil născut 
dintr-o sarcină gemelară…. începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere”, 
astfel că AJPS Constanţa a procedat la aplicarea din oficiu a noilor prevederi legale, încât 
intimata reclamantă primeşte pentru al doilea copil indemnizaţie de creştere de 600 lei 
lunar, alături de cea de 2976 lei pentru primul copil, decizia nr.16880/26.03.2009 a AJPS 
Constanţa fiind dată în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
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- intimata reclamantă nu poate beneficia de dispoziţiile OUG nr.148/2005, modificate prin 
Legea nr.239/2009, decât de la data de 18.06.2009 (dată când a intrat în vigoare la 3 zile de 
la publicare în MOf.nr.403/15.06.2009) şi nu de la data de 01.02.2009; 

- faţă de obligarea AJPS Constanţa la plata către intimata reclamantă a sumei de 800 lei 
cheltuieli de judecată, solicită a se avea în vedere că nu sunt îndeplinite cerinţele art.274 
al.1 Cod pr.civilă, solicitând a se respinge acest capăt de cerere. 

Solicită admiterea recursului, cu consecinţa modificării Sentinţei civile nr.1255/15.10.2010, în 
sensul respingerii acţiunii reclamantei, ca nefondată. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor aduse hotărârii recurate, 
văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru 
următoarele considerente, în esenţă: 

Intimata reclamantă M.E.L a dedus judecăţii acţiunea având ca obiect anularea Deciziei 
nr.16880/26.03.2009 emisă de AJPS CONSTANŢA, privind acordarea îndemnizaţiei pentru creşterea 
copilului şi a alocaţiei de stat pentru copii; obligarea recurentei pârâte la emiterea unei noi decizii prin 
care să acorde indemnizaţie în cuantum de 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni, 
pentru fiecare dintre cei doi minori născuţi concomitent, începând cu data de 09.11.2008, timp de 2 
ani; obligarea pârâtei la plata retroactivă a acestui drept până la zi, apoi pentru viitor până la data de 
09.11.2011; cu cheltuieli de judecată. 

Pe parcursul soluţionării cauzei, în temeiul art.4 din Legea nr.554/2004 intimata reclamantă a 
înţeles a invoca excepţia de nelegalitate a disp.art.3 al.1 din HG nr.1025/2006 raportat la 
prev.art.1 şi art.6 al.1 din OUG nr.148/2005, dispoziţii care reprezintă temeiul de drept al deciziei a 
cărei anulare a solicitat-o – Decizia nr.16808/26.03.2009 emisă de AJPS CONSTANŢA. 

În aceste condiţii, prin Sentinţa civilă nr.19/CA/19 ianuarie 2010, pronunţată de Curtea de 
Apel Constanţa – Secţia contencios administrativ în dosar nr.1613/36/2009, s-a dispus în sensul 
admiterii excepţiei de nelegalitate invocate, constatându-se nelegalitatea disp. art.3 al.1 din 
Normele metodologice de aplicare a OUG nr.148/2005, aprobate prin HG nr.1025/2006. 

Sus-menţionata hotărâre a devenit irevocabilă prin respingerea recursului declarat de 
GUVERNUL ROMÂNIEI, ca nefondat, prin Decizia nr.2121/27 aprilie 2010 pronunţată de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia contencios administrativ şi fiscal în dosar 
nr.1613/36/2009, ocazie cu care instanţele au statuat irevocabil că: 

- acordarea îndemnizaţiei lunare şi nu doar la momentul naşterii, o singură dată, confirmă că 
definiţia naşterii, avută în vedere la adoptarea OUG 148/2005, trebuie raportată la 
numărul de copii rezultaţi din naştere; 

- la adoptarea acestui act normativ, legiuitorul a avut în vedere situaţia cea mai frecventă, 
aceea a naşterii simple, ceea ce nu poate exclude din sfera de aplicare şi situaţiile de 
excepţie, înlăturând de la beneficiul legii anumite categorii de persoane, fără existenţa 
unei justificări obiective; 

- disp.art.3 din Normele metodologice, sunt în contradicţie cu disp.legale, pentru 
aplicarea cărora au fost emise, deoarece definiţia stabilită pentru naştere, ca element de 
referinţă în acordarea îndemnizaţiei lunare, creează o discriminare între persoane aflate 
în situaţii identice, fără să existe o justificare de ordin obiectiv; 

- definind naşterea ca reprezentând aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii vii, art.3 
din HG 1025/2006 completează în mod nelegal actul normativ cu forţă superioară, în 
aplicarea căruia a fost adoptat şi încalcă principiul egalităţii de tratament între copiii 
proveniţi dintr-o sarcină simplă şi multiplă. 

Faţă de sus-menţionatele reţineri, irevocabile ale instanţelor de judecată, Curtea apreciază 
că, în mod legal şi temeinic, respectând disp.cuprinse în art.4 al.4 din Legea nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, potrivit cărora „În cazul în care instanţa de contencios administrativ a 
constatat nelegalitatea actului, instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia va soluţiona cauza, fără a 
ţine seama de actul a cărei nelegalitate a fost constatată”, instanţa de fond a apreciat în sensul 
admiterii în parte a acţiunii dedusă judecăţii, dispunând anularea Deciziei nr.16880 din 26.03.2009 
emisă de AJPS CONSTANŢA, obligând-o pe recurentă la emiterea unei noi decizii privind acordarea 
îndemnizaţiei lunare de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 
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4.000 lei, pentru fiecare din cei doi copii născuţi concomitent, respectiv M.M şi M.G, până la 
împlinirea vârstei de 2 ani, a fiecăruia. 

Nefondat este şi motivul de recurs privind data de la care intimata reclamantă trebuia să 
primească îndemnizaţia pentru fiecare dintre cei doi copii născuţi concomitent deoarece, aşa 
după cum legal şi temeinic a reţinut instanţa de fond, potrivit art.191 din Norma de  aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului, astfel cum aceasta a fost modificată prin H.G. nr. 1682/2008 :  
   (1) La stabilirea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare 
toate veniturile realizate de persoana îndreptăţită, obţinute în condiţiile art. 5, precum şi veniturile 
aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 4 alin. (7).  
   (2) Baza de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului stabilită potrivit alin. (1), se 
determină ca sumă totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterior datei naşterii copilului 
şi împărţită la 12.  
   (3) Cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se calculează prin aplicarea cotei de 85% 
asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (2).  
   (4) Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul realizat în luna anterioară celei 
în care s-a născut copilul.  
   (5) În situaţia în care cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului se constituie numai din 
perioadele asimilate prevăzute la art. 4 alin. (7) în care nu sunt realizate venituri, cuantumul 
indemnizaţiei pentru creşterea copilului este de 600 lei. Dacă persoana realizează venituri o perioadă 
de câteva luni în interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei 
pentru creşterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor realizate în aceste luni, 
împărţită la 12.  
   (6) În cazul veniturilor din activităţi independente sau agricole, la stabilirea cuantumului 
indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare 
prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. b).  
   (7) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. m), pentru conversia în moneda naţională 
a veniturilor realizate de acestea, se ia în calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională 
a României din ziua anterioară stabilirii dreptului.  
   (8) Dacă din calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului potrivit prevederilor alin. (1)-(7) 
rezultă un cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei. 
 Apreciază Curtea că, legal şi temeinic instanţa de fond a reţinut aplicabilitatea în speţă a 
dispoziţiilor art. 20 din Normă, potrivit cu care :  
   (1) Dreptul reprezentând indemnizaţia pentru creşterea copilului se cuvine şi se plăteşte după cum 
urmează:  
   a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar 
nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului, indiferent de persoana îndreptăţită care 
solicită dreptul, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;  
   b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare 
de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea 
concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;  
   c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este 
depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit 
măsurile de protecţie a copilului;  
   d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a 
fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) şi c);  
   e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul stimulentului lunar nu mai realizează 
venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata 
acestuia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.  
   (2) Indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă de la datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), 
dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru creşterea copilului ori a încetat 
activitatea profesională.  
 Având în vedere dispoziţiile legale sus-citate, concluzionează Curtea că, în mod legal şi 
temeinic instanţa de fond a dispus obligarea recurentei la plata către reclamantă a sumei de 59520 lei, 
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reprezentând diferenţă indemnizaţie pentru creşterea copilului, aferentă lunilor februarie 2009 – 
septembrie 2010, deoarece aceasta este situaţia veniturilor rezultate din adeverinţa de venituri 
existentă la dosarul cauzei, din ultimul an anterior lunii de naştere a copiilor, raportul de muncă al 
intimatei fiind suspendat, pentru efectuarea concediului pentru creşterea copilului la data de 
01.02.2009, astfel cum rezultă din Dispoziţia nr.11/22.01.2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Constanţa. 
 Aşa fiind, Curtea dispune respingerea motivelor de recurs privind modalitatea de calcul a 
îndemnizaţiei cuvenite intimatei, ca nefondate, reţinând că, această indemnizaţie pentru creşterea 
copilului se acordă de la datele prevăzute în al.1 lit.”a-d” ale art.20 din Norma de aplicare a 
prevederilor OUG nr.148/2005, astfel cum a fost modificată prin HG nr.1682/2008, dar nu mai 
devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru creşterea copilului. 
 Cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii tuturor motivelor de recurs, ca 
nefondate. 
 

50. Acţiune având ca obiect anularea actului administrativ fiscal emis de autoritatea 
publică privind stabilirea răspunderii solidare a reclamantului în calitate de administrator al 
unei societăţi comerciale cu răspundere limitată 

 
                    Art.7, art.26, art.27, art.28 – OG nr.92/2003 privind Cod pr.fiscală 

 
 

                 Decizia civilă nr.70/27.01.2011 
                          Dosar nr.10863/118/2008 

 
Reclamantul K.N a chemat în judecată la data de 04.12.2008 pe pârâtele D.G.F.P. 

CONSTANŢA şi A.F.P CONSTANŢA, în temeiul art.218 alin.2 Cod procedură fiscală şi art.8 din 
Legea nr.554/2994 şi a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea Deciziei 
nr.2/09.05.2008 emisă de D.G.F.P. Constanţa – Serviciul de Soluţionare Contestaţii şi anularea 
deciziei nr.742/24.01.2008 emisă de A.F.P. Constanţa privind stabilirea răspunderii solidare a 
reclamantului în calitate de administrator al societăţii S.C. [...] S.R.L.. 

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că,  răspunderea patrimonială a administratorului 
care contribuie la intrarea persoanei juridice administrate in stare de insolventa nu poate fi angajată 
fără a exista o legatură de cauzalitate între fapta ilicită săvârşită de persoanele vizate şi prejudiciul 
produs. 

Actele de gestiune pe care le-a realizat în exercitarea atribuţiilor sale de administrator al SC 
N.P. SRL, nu au fost săvârşite cu rea credinţă, întrucât actele de vânzare cumpărare a bunurilor mobile 
au fost încheiate cu mult înainte de declararea de către organul fiscal a stării de insolvabilitate a 
societăţii debitoare, când patrimoniul acesteia nu era încă indisponibilizat ca urmare a aplicării 
sechestrului, iar bunurile pe care le-a vândut nu erau bunuri de capital, prin exploatarea cărora 
societatea realiza venituri din prestarea de servicii de reparaţii nave, ci erau bunuri uzate si defecte. 

S-a mai arăta faptul ca defectarea repetata a motocompresorului din patrimoniul societăţii, 
confirmate prin Raportul de expertiza tehnică judiciară din 04.09.2006 au determinat diminuarea 
semnificativă a capacităţii de folosinţă a acestuia, încetarea colaborării dintre SC N.P  SRL si 
Şantierul Naval M. şi, în final, la încetarea temporară a activităţii societăţii debitoare începând cu 
08.05.2007, aspect notificat organului fiscal teritorial. 

Reclamantul a susţinut că în  mod eronat organul fiscal a apreciat ca în cauza sunt aplicabile 
dispoziţiile art.27 si 28 din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, şi că 
antrenarea răspunderii solidare a altor persoane decât debitorul principal, fără a fi analizate temeinic 
motivele de fapt care au produs dezechilibrul dintre activul si pasivul societăţii.  

Se invocă şi faptul că reclamantul ar fi trebuit să fie audiat cu privire la antrenarea răspunderii 
sale solidare cu debitorul, ceea ce reprezintă, în opinia sa, o încălcare a dispoziţiilor art.7 din nr.OG 
92/2003.  
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Reaua credinţă cu care se susţine de pârâtă că ar fi înstrăinat anumite bunuri din patrimoniul 
societăţii debitoare nu a fost dovedita, cu atât mai mult cu cât vânzarea celor trei autoturisme s-a 
realizat pe baza contractelor de vânzare cumpărare şi a documentelor contabile justificative. 

În concluzie, reclamantul a susţinut că  nu se poate face aplicarea dispoziţiilor art.27 din OG 
nr.92/2003 in cauza, nefiind dovedită săvârşirea vreunei fapte ilicite de către administrator.  

Prin sentinţa civilă nr.649/25.05.2010 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea reclamantului în 
contradictoriu cu pârâta D.G.F.P. Constanţa ca fiind promovată împotriva unei persoane lipsite de 
calitate procesuală pasivă şi a respins acţiunea reclamantului în contradictoriu cu pârâta A.F.P. 
Constanţa ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut că, în ce priveşte excepţia lipsei 
calităţii procesual pasive a pârâtei D.G.F.P. Constanţa aceasta este întemeiată conform încheierii din 
02.03.2010, având în vedere că actul contestat nu emană de la D.G.F.P. Constanţa ci de la A.F.P. 
Constanţa, care a soluţionat şi contestaţia (organul care a emis actul a soluţionat şi contestaţia). 

Pe fondul cauzei s-a reţinut că, în temeiul art.176 din O.G. nr.92/2003 R şi ale Ordinului 
Ministerului Finanţelor nr.447/2007 pârâta A.F.P. Constanţa a întocmit procesul verbal de declarare a 
stării de insolvabilitate nr.5345/22.10.2007, privindu-l pe debitorul S.C. N.P  S.R.L.  

Prin Decizia 742/24.01.2008 , s-a stabilit de către pârâta AFP Constanţa atragerea răspunderii 
solidare a reclamantului, în calitatea acestuia de administrator al SC N.P SRL, pentru creanţele fiscale 
înregistrate de această societate faţă de bugetul de stat. 

Împotriva acestei decizii, reclamantul a formulat contestaţie, care a fost respinsa de AFP 
Constanta prin Decizia nr.2/09.05.2008. 

Analizând cuprinsul Deciziei nr.742/24.01.2008, instanţa  a reţinut  că la punctul 3 al acesteia, 
creanţa fiscală înregistrată faţă de debitorul insolvabil şi, în solidar, faţă de reclamant, este identificată 
ca fiind formată din suma de 317.245 lei, debit principal, 262.378 lei dobânzi/majorări de întârziere si 
22.437 lei, penalităţi de întârziere.  

Sub acest aspect, instanţa a înlăturat ca nefondate susţinerile reclamantului potrivit cu care 
decizia nu cuprinde cuantumul şi natura sumelor datorate, cu încălcarea prevederilor art.28 alin.3 lit.c 
C.proc.fiscală. 

De asemenea, instanţa a reţinut  că, reclamantul nu s-a prezentat la sediul paratei AFP 
Constanţa cu ultima balanţă de verificare si cu evidenţa mijloacelor fixe actualizată, aparţinând 
societăţii N.P SRL, deşi a fost notificat în mod expres în acest sens, prin Adresa nr.5295/08.10.2007. 
De asemenea, s-a constatat  că executorul fiscal s-a prezentat în repetate rânduri la sediul societăţii 
N.P SRL, unde reclamantul nu a fost găsit, aspect ce reiese din Notele nr.5340/22.10.2007 si 
nr.5648/22.10.2007. 

Potrivit art.27 pct.1 lit.b din OG nr . 92/2003 : “ Pentru obligaţiile de plată restante ale 
debitorului declarat insolvabil în condiţiile prezentului cod, răspund solidar cu acestea următoarele 
persoane:……b) administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat 
insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea credinţă, sub orice 
formă, a bunurilor mobile şi imobile proprietatea acesteia.” 

Instanţa a reţinut  că starea de insolvabilitate a SC N.P SRL a fost declarata ca urmare a 
analizei de către parata a dosarului fiscal al acestei societăţi şi a informaţiilor transmise de SPITVBL 
Constanta, din care a reieşit, că debitoarea nu figurează cu bunuri, ceea ce face imposibilă recuperarea 
creanţei fiscale şi determină intrarea acesteia în starea de insolvabilitate reglementata de dispoziţiile 
Codului de Procedura Fiscala.  

De asemenea, s-a  mai reţinut că, potrivit Referatului AFP Constanţa nr.5647/23.10.2007  si a 
adresei nr.73936/31.08.2007 transmisă de SPITVBL, în ultimii 3 ani anteriori declarării stării de 
insolvabilitate, reclamantul a înstrăinat în mod sistematic bunuri ale societăţii debitoare, a căror 
valoare a scăzut de la 308.456 lei la 271.378 lei, fără însă  a achita din veniturile astfel obţinute 
debitele pe care le înregistra societatea la bugetul statului. 

În aceste condiţii, instanţa a constatat că între starea de insolvabilitate în care se găseşte SC 
N.P SRL şi înstrăinarea bunurilor (autoturisme) de către reclamant, exista o legătura directa de 
cauzalitate. 

Întrucât reclamantul, ca administrator al SC N.P SRL, nu a înţeles să achite debitele fiscale ale 
societăţii din veniturile obţinute ca urmare a vânzării bunurilor respective, instanţa a reţinut că o 
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asemenea conduită face dovada relei credinţe şi a vinovăţiei cu care şi-a manifestat voinţa de a 
înstrăina respectivele mijloace fixe. 

S-a mai reţinut  şi faptul că, prin Sent.civ.nr.5621/com/05.10.2009, pronunţată de către 
Tribunalul Constanţa în cadrul dos.nr.290/118/2008, a fost deschisă procedura falimentului pentru SC 
N.P  SRL.  

Cu toate acestea, instanţa a constatat că, neatragerea răspunderii reclamantului, ca 
administrator, de către lichidatorul numit în cauză, potrivit art.135 din L.nr.85/2006, nu este de natură 
să contrazică măsurile luate de pârâtă împotriva reclamantului, întrucât acestea au fost dispuse în 
temeiul codului de procedură fiscală, noţiunea juridică de faliment fiind diferită de cea de 
insolvabilitate. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamantul K.N, arătând că o consideră nelegală 
şi netemeinică. 

În motivarea recursului se arată în esenţă că, toate argumentele pe care s-a întemeiat soluţia 
primei instanţe (şi enumerate de recurent), nu pot fi reţinute, deoarece prin dispoziţiile art.27 alin.1 
lit.”b” din O.G.nr.92/2003 (Cod procedură fiscală), legiuitorul nu a instituit o prezumţie legală de 
vinovăţie şi de răspundere în sarcina organelor de conducere ale societăţii, prevăzând numai 
posibilitatea atragerii acestei firme de răspundere, invocarea acestora neatrăgând automat răspunderea 
administratorului debitoarei, fiind necesară administrarea unor dovezi pertinente şi concludente în 
acest sens, care să confirme săvârşirea de către reclamant a faptelor, enumerate limitativ de legiuitor şi 
să probeze existenţa raportului de cauzalitate între faptele ilicite şi starea de insolvabilitate a societăţii. 

Ori, în cauză, reclamantul nu a provocat insolvabilitatea societăţii, din raportul 
administratorului judiciar, rezultând că starea de insolvenţă s-a datorat defectării utilajului auto 
compresor de aer (Raportul de expertiză tehnică din 04.09.2006), prin care societatea realiza servicii 
reparare nave, cu consecinţa pierderii contractului cu Şantierul Naval M., unde îşi desfăşura activitatea 
– singurul client al debitoarei şi încetarea temporară a activităţii. 

Starea de insolvabilitate a societăţii a fost apreciată greşit de prima instanţă şi prin aceea că s-a 
ignorat existenţa în patrimoniul acesteia a mai multor bunuri de capital în valoare de 365.663,38 lei, 
reflectate în inventarul mijloacelor fixe încheiat la 31.12.2007 şi actele contabile prezentate , activul 
societăţii fiind mai mare decât pasivul acesteia. 

De asemenea, bunurile aflate în patrimoniul societăţii nu au fost ascunse şi au fost şi sunt 
evidenţiate în continuare în documentele contabile ale societăţii, simpla enumerare a bunurilor 
vândute neavând forţă probantă în cauză, deoarece nu poate fi reţinută reaua credinţă în administrarea 
patrimoniului debitoarei, având în vedere şi că nu se poate face dovada ascunderii bunurilor sub nici o 
formă, asupra acestora nefiind luată nici o măsură de indisponibilizare. 

Nu este real că reclamantul ar fi primit solicitarea de a se prezenta la sediul pârâtei cu ultima 
balanţă de verificare, iar notificarea prin adresa nr.5295/08.10.2007, nu a fost primită de reclamant, 
notele la care instanţa face referire din 22.10.2007 fiind acte unilaterale întocmite de organul de 
executare. 

În ce priveşte înstrăinarea bunurilor mobile, susţinerile din hotărârea recurată invocate în 
motivare nu sunt fondate, deoarece legiuitorul prin dispoziţiile art.27 din O.G. nr.92/2003 enumeră 
limitativ situaţiile când administratorul este solidar răspunzător, iar în continuare faptele ilicite 
prevăzute sunt : înstrăinarea cu rea credinţă, sub orice formă, a bunurilor mobile şi imobile ale 
acesteia (persoana juridică). 

Aceasta, deoarece greşit s-a reţinut că fapta a fost săvârşită cu rea credinţă ca urmare a neplăţii 
creanţelor bugetare din valoarea de vânzare a bunurilor, fără a se avea în vedere că societatea a achitat 
din preţul obţinut din vânzare, o parte din datoriile fiscale, adresa nr.73936/31.08.2007 emisă de 
S.P.I.T.V.B.L. Constanţa atestând în plus că vânzarea nu s-a realizat în afara cadrului legal, ci a fost 
evidenţiată în documentele contabile, declarate Agenţiei Fiscale Teritoriale , plătindu-se impozitele şi 
taxele datorate. 

În ce priveşte vânzarea bunurilor, acele încheiate în acest sens au fost întocmite conform legii, 
la data înstrăinării bunurilor nu erau indisponibile prin sechestru, nu erau folosite şi prezentau 
defecţiuni a căror remediere era costisitoare, iar veniturile realizate din vânzare au fost evidenţiate în 
actele contabile ale societăţii. 
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În aplicarea art.27 din O.G. nr.92/2003, răspunderea ar fi intervenit doar în situaţia în care s-a 
ajuns în stare de insolvenţă prin săvârşirea uneia sau mai multor fapte din cele enumerate limitativ de 
textul de lege, fiind necesară întrunirea cumulativă a condiţiilor răspunderii civile delictuale: faptă 
ilicită, prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre fapte şi prejudiciu şi voinţa, răspunderea astfel 
reglementată fiind o răspundere specială (răspundere comercială delictuală). 

Înstrăinarea bunurilor, cum reiese din adresa nr.73936/31.08.2007 nu poate fi încadrată în 
dispoziţiile art.27, fapta ilicită nu există, nici raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu şi nici 
vinovăţia persoanei chemate să răspundă sub forma intenţiei, aceasta nefiind dovedită. 

Cum legiuitorul nu a instituit o prezumţie legală de vinovăţie şi de răspundere în sarcina 
administratorului, invocarea dispoziţiilor legale nu constituie dovada necesară şi suficientă şi nu 
atrage automat răspunderea persoanei în solidar cu debitoarea, prin Decizia nr.742/24.01.2008 A.F.P. 
Constanţa nedovedind în nici un mod că administratorul S.C. N.P S.R.L. a înstrăinat sau ascuns cu rea 
credinţă sub orice formă bunurile mobile proprietatea acesteia. 

Recursul este fondat. 
Potrivit art.26 alin.1 din O.G. nr.92/2003, „Plătitor al obligaţiei fiscale este debitorul sau 

persoana care în numele debitorului, conform legii, are obligaţia de a plăti sau de a reţine şi de a 
plăti, după caz, impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume datorate bugetului general consolidat”, 
iar art. 27 din lege, „Răspunderea solidară” – în al.1 lit.”b” prevede că:”Pentru obligaţiile de plată 
restante ale debitorului declarat insolvabil în condiţiile prezentului cod răspund în solidar cu acesta, 
următoarele persoane :  

b)administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea 
persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea credinţă, sub orice formă, a 
bunurilor mobile şi imobile proprietatea acesteia”. 

Din această reglementare rezultă fără de tăgadă că pentru a fi antrenată răspunderea 
administratorului societăţii debitoare în temeiul dispoziţiilor din Codul de procedură fiscală, trebuie 
îndeplinite cumulativ condiţiile enumerate : provocarea insolvabilităţii societăţii debitoare, prin 
înstrăinare sau ascundere, cu rea credinţă, a unor bunuri ale acesteia. 

În raport de obiectul cererii de chemare în judecată şi textul de lege sus menţionat, se constată 
că greşit prima instanţă a respins acţiunea reclamantului recurent, reţinând că pârâta A.F.P. Constanţa 
a făcut dovada îndeplinirii cerinţelor astfel reglementate, deoarece, legiuitorul nu a prevăzut instituirea 
acestei răspunderi, pentru neprezentarea cu ultima balanţă de verificare sau lipsa de la sediul societăţii 
a administratorului, chiar dacă acestea ar fi fost elemente de luat în seamă în săvârşirea faptelor, 
instanţa neprezentând modalitatea în care administratorul, aflat în această situaţie, a provocat 
insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinare sau ascundere cu rea credinţă, sub orice 
formă, a bunurilor proprietatea acesteia. 

Or, din raportul administratorului judiciar, rezultă că starea de insolvenţă a fost determinată de 
alte cauza şi nu de înstrăinarea a trei autoturisme , evidenţiate în contabilitate, preţul de asemenea 
evidenţiat şi din care, societatea şi-a plătit parte din sumele datorate bugetului general consolidat, 
măsura vânzării bunurilor fiind luată tocmai pentru a se evita efectuarea altor cheltuieli mai mari 
pentru societate. 

Cauza esenţială a insolvenţei a fost defectarea unui utilaj necesar efectuării unor lucrări în 
folosul unicului beneficiar contractant: Şantierul Naval M. – reparaţii nave şi nu vânzarea celor trei 
autoturisme , care nu au fost înstrăinate sau ascunse cu rea credinţă. 

Astfel, în cauză, nu s-a dovedit nici existenţa faptei, nici săvârşirea acesteia, nici vinovăţia (sub 
forma intenţiei) a persoanei chemate să răspundă. 

Simpla emitere a unei decizii privind atragerea răspunderii administratorului în temeiul art.27 
alin.1 lit.”b” din O.G.nr.92/2003, nu este suficientă pentru ca acesta să şi răspundă în acest sens, legea 
instituind doar posibilitatea angajării acestei răspunderi, însă numai după administrarea de dovezi în 
sensul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legiuitor, intimatei revenindu-i obligaţia de a dovedi. 

Cum din reglementare rezultă că răspunderea astfel instituită întruneşte caracterul unei 
răspunderi delictuale comerciale, în cauză se constată că greşit prima instanţă a reţinut îndeplinirea 
acestora, considerentele avute în vedere neîncadrându-se în nici una din ipotezele instituite de art.27 
alin.1 lit.”b” din O.G. nr.92/2003. 
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Prin urmare, este evident că susţinerile intimatei pârâte în justificarea emiterii actului contestat 
au un caracter pur formal, nedovedindu-se că administratorul recurent al S.C. N.P S.R.L, a înstrăinat 
sau ascuns cu rea credinţă bunurile mobile ale societăţii. 

Pentru aceste considerente şi în aplicarea art.312 alin.1 Cod procedură civilă recursul va fi 
admis şi modificată în parte hotărârea recurată în sensul că se va admite acţiunea reclamantului în 
contradictoriu cu AFP Constanţa şi anula Decizia nr.2/09.05.2008 şi Decizia nr.742/24.01.2008. 

Se vor menţine restul dispoziţiei sentinţei recurate. 
 

51. Acţiune având ca obiect contestaţie împotriva actului administrativ emis de 
autoritatea publică, privind validarea unei hotărâri a comisiei judeţene pentru aplicarea 
Lg.9/1998. Condiţii de admisibilitate. Examinare condiţii pentru acordare măsuri 
compensatorii. 

 
                                                                                           Art.318 – Cod pr.civilă 

 
               Decizia civilă nr.86/10.02.2011 
                            Dosar nr.1521/36/2010 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr.3105/ 118 din 20.03.2009 

reclamanta C.M a formulat contestaţie împotriva Deciziei nr.98/13.01.2009 emisă de  A.N.R.P, prin 
care a fost validată Hotărârea nr.2885/13.06.2006 a Comisiei Judeţene pentru Aplicarea Legii 
nr.9/1998, solicitând anularea acesteia, cu consecinţa acordării măsurilor reparatorii. 
 Motivând acţiunea, reclamanta a învederat în esenţă că, în baza Legii 9/1998 a formulat 
cererea nr. 994/ L/ 07.04.2005 adresată Comisiei Judeţene pentru aplicarea Legii nr.9/1998, solicitând 
compensaţii băneşti pentru bunurile abandonate de autorul R.I în Bulgaria. 
 Arată reclamanta că, în condiţiile în care solicitarea de acordare a despăgubirilor - un imobil, 
pentru care nu au fost acordate compensaţii, imobilul identificat ca fiind proprietatea autorului, atât 
prin Declaraţiunea din 10.09.1940 cât şi în „Tabelul de locuitori din judeţul Constanţa”, soluţia 
adoptată de pârâtă nu este în acord cu legea. 
 Se invocă faptul că, atâta timp cât, în condiţiile art.5 din Legea 9/1998, a făcut dovada 
dreptului de proprietate asupra bunurilor solicitate, hotărârea pârâtei nu poate fi susţinută. 
 În cauză a fost depusă Decizia 98/2009 şi documentaţia aferentă acesteia. 
 Prin întâmpinare, pârâta solicită respingerea acţiunii, ca nefondată. 
 La data de 26.01.2010 C.E a formulat cerere de intervenţie în interes alăturat 
reclamantei, cerere ce a fost admisă în principiu la termenul de judecată din 25.02.2010. 
 Prin Sentinţa civilă nr.340/25.03.2010, pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia 
contencios administrativ, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta C.M şi cererea de 
intervenţie în interes alăturat reclamantei formulată de intervenienta C.E, ca nefondate. 
 Pentru a pronunţa sus-menţionata hotărâre, prima instanţă a reţinut în esenţă că, prin Hotărârea 
2885/13.06.2006, Comisia Judeţeană Constanţa a respins cererea reclamantei, întrucât autorul nu 
figurează pe listele cu posesori de imobile în oraşul Bazargic anexat la Tratat, eliberată de Ministerul 
Afacerilor Externe. 
 Prin Decizia 98/2009 A.N.R.P a validat Hotărârea 2885/2006, în cuprinsul acesteia figurând şi 
intervenienta C.E, în calitate de moştenitoare a autorului R.I. 
 S-a reţinut că, în declaraţiunea din 10.09.1940 autorul R.I figura la acel moment cu proprietăţi 
urbane, respectiv: casă şi teren 600 m2 în oraşul Bazargic, iar în Situaţia Comisiei Mixte Româno-
Bulgare din 13.12.1940 autorul nu figurează cu bunuri. 
 Apreciază instanţa de fond că, sus-menţionata situaţie se explică din dispoziţiile Tratatului din 
1940, care, în art.4 alin.c anexa C din 1940 prevede că: „proprietatea imobiliară urbană, aparţinând 
populaţiunilor făcând obiectul prezentului Acord, rămâne proprietate privată a actualilor proprietari 
şi în consecinţă, supusă legii ţării unde se află situată”, fapt ce face ca, proprietatea urbană a 
autorului, conform dispoziţiilor Tratatului după 1940 să fi rămas în proprietatea acestuia. 
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 Totodată, se arată că, prin Decretul 513/03.12.1953 s-a prevăzut la art.2 alin.2 că, statul bulgar 
obţine dreptul de proprietate asupra bunurilor urbane situate pe teritoriul Bulgariei, proprietatea 
persoanelor fizice sau juridice române care au făcut obiectul lucrărilor Comisiei Mixte Româno - 
Bulgară instituită în 1949. 
 Pentru considerentele sus-expuse, apreciază instanţa de fond că, în speţă, reclamanta şi 
intervenienta nu au făcut dovada că, autorul a figurat pe listele eliberate de Ministerul Afacerilor 
Externe, anexă la Tratat. 
 Autorul putea înstrăina imobilul în perioada cuprinsă între 1940 şi data la care proprietăţile 
urbane ale persoanelor fizice române au trecut în proprietatea Bulgariei, actele invocate de reclamantă 
respectiv: declaraţiunea din 1940 şi extras, fiind anterioare întocmirii listelor anexei la Tratat. 
 Totodată, instanţa a reţinut că, autorului nu îi era aplicabilă disp. Legii 715/1946 ce 
reglementează stabilirea despăgubirilor cuvenite populaţiei evacuate în urma Tratatului din 1940, 
motiv pentru care  Oficiul Naţional al Colonizării a refuzat vinderea locuinţei din România. 
 Împotriva sus-menţionatei sentinţei civile în termen legal, au formulat recurs reclamanta 
C.M şi intervenienta C.E, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, în temeiul  prev. art. 3041 
Cod procedură civilă, solicitând: 

- în principal, casarea hotărârii pentru nerespectarea prev. art. 304 pct. 5 Cod procedură civilă, 
şi trimiterea cauzei la instanţa de fond, pentru soluţionarea cauzei şi în contradictoriu cu 
Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 – Instituţia Prefectului Judeţului Constanţ 

- în subsidiar, admiterea recursului, modificarea hotărârii recurate, în sensul anulării Deciziei 
nr.98/13.01.2009, emisă de A.N.R.P şi a Deciziei nr.2885 a Comisiei judeţene, şi a se constata 
că, sunt persoane îndreptăţite în sensul Legii nr.9/1998, sub aspectul obligării pârâtei  de a 
acorda despăgubiri, sub forma de compensaţii băneşti pentru imobilul proprietatea autorului  
R.I , din satul Dobrici, comuna Bazargic, judeţul Caliacra, abandonat statului bulgar. 
Prin motivele de recurs s-a susţinut că,  în cauză are calitate procesuală pasivă şi Comisia 

Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr.9/1998, care a emis Hotărârea nr.2885/13.06.2006, ca instituţie a 
Prefectului Judeţului Constanţa, care, potrivit art.7 din lege, verifică şi rezolvă cererile de acordare a 
compensaţiilor şi stă în proces pentru opozabilitatea hotărârii instanţei judecătoreşti. 

S-a arătat că, în mod eronat instanţa de fond a apreciat că, averea lui R.I era urbană şi a 
interpretat că, este incident art.4 alin.c, anexa C a Tratatului, deducând că, imobilul a rămas în 
proprietatea autorului reclamantei, atât timp cât, din înscrisurile privind Declaraţia şi Situaţia de  avere 
rurală a locuitorului R.I , rezultă că, proprietatea autorului era rurală. 

Prin Decizia civilă nr.504/CA/06.09.2010, Curtea de Apel Constanţa a respins ca 
nefondat recursul reţinând în esenţă că, în mod corect prima instanţă a apreciat că, autorul 
recurentelor –R.I- a avut în proprietate o casă de locuit şi 600 mp în oraşul Bazargic cartier CFR, atât 
declaraţiunea, cât şi tabloul de locuitorilor care posedă bunuri imobiliare, menţionând bunul imobil ca 
proprietate urbană. 

Se reţine că, potrivit art.4 alin.5 din Anexa C din Tratatul din 1940 încheiat între România şi 
Bulgaria, respectiv Acordul privind schimbul de populaţiune română şi bulgară: „ proprietatea 
imobiliară urbană, aparţinând populaţiunilor făcând obiectul prezentului Acord, rămâne proprietatea 
privată a actualilor proprietari şi, în consecinţă, supusă legilor ţării unde se află situată”. 
 Faţă de dispoziţia legală sus-citată, concluzionează Curtea că, bunurile imobile urbane, chiar 
după părăsirea teritoriilor cedate, rămâneau proprietatea privată a deţinătorilor. 
 Acest drept de proprietate s-a menţinut până în anul 1953 când, prin Decretul 
nr.513/3.12.1953, Statul Bulgar a obţinut dreptul de proprietate asupra bunurilor urbane situate pe 
teritoriul Republicii Populare Bulgaria, în Dobrogea de Sud, proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice româno-bulgare, care au făcut obiectul lucrărilor Comisiei Mixte româno-bulgare instituită în 
mai 1949. 
 Se reţine că, declaraţiunea şi Tabloul de locuitori întocmit în anul 1948, menţionate în 
contestaţie şi depuse în dovedirea susţinerilor, nu constituie acte doveditoare cu privire la acordarea 
despăgubirilor pentru proprietăţilor din mediul urban deoarece, autorul a beneficiat de prevederile 
art.5 din Tratatul din 1940, fiind liber să dispună neîngrădit de proprietatea lui, o perioada de 18 luni, 
ulterior aceasta prelungindu-se până la apariţia Decretului 513/ 3.12.1953, prin care se definitiva 
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situaţia juridică a imobilelor din mediul urban, care nu fuseseră înstrăinate de proprietarii lor şi care, 
au făcut dovada existenţei acestora cu acte autentice. 
 Listele - anexă de la Tratatul de la Craiova sunt deţinute de Arhiva Ministerului Afacerilor 
Externe întrucât, pentru proprietarii de bunuri urbane s-a întocmit, ulterior anului 1940, o altă situaţie 
decât cea a Comisiei Mixte, din listele - anexă rezultând situaţia persoanelor din mediul urban, 
bunurile deţinute în mediul urban şi abandonate în teritoriile cedate, altfel că, nu se poate face dovada 
circulaţiei juridice în condiţiile în care, persoanele respective (inclusiv autorul recurentelor), au deţinut 
proprietatea bunurilor urbane până în anul 1953, timp în care bunul ar fi putut fi înstrăinat. 

Se reţine că, nici critica referitoare la cadrul procesual şi calitatea procesuală pasivă a Comisiei 
nu poate fi reţinută, atât timp cât, reclamanta a stabilit prin cererea de chemare în judecată, limitele 
investirii instanţei, iar judecătorul fondului a respectat, în conformitate cu art.129 Cod proc civilă 
aceste limite, pronunţând hotărârea recurată în contradictoriu cu partea chemată în judecată.  

Aşa fiind, reţine Curtea că, în condiţiile în care reclamanta, prin contestaţia formulată, a fixat 
cadrul procesual şi obiectul cauzei, nu poate invoca, în recurs, nelegalitatea hotărârii pronunţată în 
aceste limite şi cu respectarea procedurii stabilite de legea specială respectiv, Legea 9/1989. 
 Prin urmare, faţă de aceste considerente Curtea, apreciind că, nu sunt motive temeinice care să 
atragă reformarea hotărârii recurate, în conf.cu art.312 alin.1 Cod proc civilă, a respins recursul ca 
nefondat.  

Împotriva acestei hotărâri a formulat contestaţie în anulare contestatoarele C.M şi C.E, 
invocând ca temei de drept aplicabil disp.art.318 al.1 Cod pr.civilă, cu referire la art.320 Cod 
pr.civilă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

Din considerentele hotărârii atacate rezultă că, instanţa de recurs a reţinut că autorul lor – R.I – 
a avut în proprietate o casă de locuit şi 600 m.p în oraş Bazargic, cartier CFR, situaţie ce ar rezulta, 
atât din declaraţiunea (fila 15 dos.fond), cât şi din tabloul locuitorilor care posedă bunuri imobiliare, 
menţionând bunul imobil ca proprietate urbană. 

Instanţa de fond, motivând că, proprietatea autorului era urbană şi reţinând că, sunt incidente 
prevederile art.4 al.5 din Anexa C a Tratatului din 1940, a săvârşit o eroare substanţială prin 
confundarea unor elemente importante şi a unor date materiale ale dosarului, care au determinat 
soluţia pronunţată, eroare ce se referă la confundarea averii rurale a autorului Radu Ion cu 
proprietatea urbană. 

Arată contestatoarele că, din actul oficial al judeţului Caliacra, comuna Bazargic emis la 
10.09.1940 intitulat „Declaraţiune”, certificat de notarul comunei, cu aplicarea sigiliului şi din 
înscrisul oficial al autorităţii bulgare denumit „Situaţie de avere imobilă rurală a locuitorului Radu 
Ion”, cu ştampila Comisiei mixte şi parafa „Executat la Arhivele Naţionale”, rezultă că, averea 
locuitorului Radu Ion este rurală, în satul Bazargic, judeţ Caliacra. 

Solicită admiterea contestaţiei, anularea deciziei atacate şi reluarea judecăţii deoarece, prin 
confundarea averii imobiliară rurală a locuitorului Radu Ion, cu avere imobiliară urbană şi ignorarea 
datelor din cuprinsul actelor autentice, instanţa de recurs şi-a întemeiat soluţia dată pe o eroare 
materială involuntară. 

Prin întâmpinare, A.N.R.P a solicitat respingerea contestaţiei în anulare, ca nefondată, cu 
motivaţia în esenţă că, singurele documente doveditoare pentru bunurile deţinute în mediul urban sunt 
Listele anexe la Tratat eliberate de Ministerul Afacerilor Externe, verificate de Comisia mixtă 
româno-bulgară şi deoarece, autorul beneficia de prev.art.5 din Tratatul din 1940, fiind liber să 
dispună neîngrădit de proprietăţile sale, cum imobilul s-a aflat în mediul urban, nefiind înstrăinate în 
vreun fel, susţinerile contestatoarelor sunt nefondate. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate, văzând şi 
dispoziţiile art.318  al.1 Cod pr.civilă, Curtea respinge contestaţia în anulare, ca nefondată, 
pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Contestatoarele reclamante au dedus judecăţii cererea având ca obiect contestaţie împotriva 
Deciziei nr.98/13.01.2009 emisă de  A.N.R.P, prin care a fost validată Hotărârea nr.2885/13.06.2006 a 
Comisiei Judeţene pentru Aplicarea Legii nr.9/1998, solicitând anularea acesteia, cu consecinţa 
acordării măsurilor reparatorii. 

Prin contestaţia în anulare formulată împotriva Deciziei civile nr.504/CA/06 septembrie 2010 
pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosar nr.3105/118/2009, în temeiul art.318 al.1 Cod 
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pr.civilă, contestatoarele au susţinut în esenţă că, pronunţând sus-menţionata decizie, instanţa de 
recurs a săvârşit greşeli materiale prin confundarea unor elemente importante şi a unor date materiale 
ale dosarului, ce au determinat soluţia pronunţată. 

Reţine Curtea că, contestaţia în anulare specială, cu prim motiv de admisibilitate – 
dezlegarea dată recursului este rezultatul unei greşeli materiale – are în vedere erori materiale în 
legătură cu aspecte formale ale judecării recursului şi care au avut drept consecinţă darea unor 
soluţii greşite. 

Este deci vorba despre acea greşeală pe care o comite instanţa prin confundarea unor elemente 
importante sau a unor date materiale şi care determină soluţia pronunţată, textul vizând greşeli de fapt, 
involuntare, iar nu greşeli de judecată, respectiv de apreciere a unor probe, de interpretare a 
unor dispoziţii legale sau de rezolvare a unui incident procedural. 

În speţă, s-a susţinut că, „greşeala materială” se referă la confundarea averii rurale a 
autorului contestatoarelor R.I cu proprietatea urbană, arătându-se că, în actul oficial intitulat 
„Declaraţiune” s-ar fi consemnat averea imobiliară a locuitorului, autor al contestatoarelor, ca fiind 
rurală, în satul Bazargic, comuna Bazargic, judeţ Caliacra. 

Examinând susţinerea contestatoarelor Curtea reţine că, într-adevăr în antetul actului oficial s-a 
consemnat „judeţul Caliacra, comuna Bazargic”, însă în conţinutul actului indicat existent la filele 
15-17 dos.fond, la rubrica „Avere imobiliară – a) Proprietăţi rurale” nu apar indicate nici un fel de 
proprietăţi, pentru ca, la rubrica „b) Proprietăţi urbane” să fi fost identificată ca şi compunere „casă 
de 60 m.p şi teren în suprafaţă de 440 m.p în oraşul Bazargic – Cartier CFR”, cu menţiunea că, 
aceeaşi situaţie rezultă şi din Tabloul locuitorilor care posedă bunuri imobiliare, întocmit în anul 1948, 
eliberat de Ministerul Afacerilor Externe şi verificat de Comisia mixtă româno-bulgară. 

În contextul dat, Curtea apreciază că, în mod corect prima instanţă şi ulterior, instanţa de 
recurs, au reţinut că autorul contestatoarelor – R.I – a avut în proprietate o casă de locuit şi 600 m.p 
teren în oraşul Bazargic – Cartier CFE, aspect ce rezultă din actele oficiale sus-precizate. 

Pe de altă parte, într-adevăr, potrivit art.4 al.5 din Anexa C din Tratatul din 1940 intervenit 
între România şi Bulgaria, respectiv Acordul privind schimbul de populaţie româno-bulgar, s-a 
statuat că, „proprietatea imobiliară urbană, aparţinând populaţiunilor făcând obiectul prezentului 
Acord, rămâne proprietatea privată a actualilor proprietari  şi, în consecinţă, supusă legilor ţării 
unde se află situată”, deci, bunurile imobile urbane, chiar după părăsirea teritoriilor cedate, 
rămân proprietatea privată a deţinătorilor. 

Prin urmare, Curtea reţine că, susţinerile făcute de contestatoare prin contestaţia în anulare 
specială  dedusă judecăţii, sunt nefondate şi, pe cale de consecinţă, urmează a fi respinse, atât timp cât, 
„greşeala materială” în raport cu situaţia existentă la dosar la data pronunţării hotărârii, deoarece faţă 
de ceea ce judecătorii aveau la dispoziţie la acest moment se poate aprecia dacă soluţia este rezultatul 
unei greşeli materiale, nu există. 

Pe cale de consecinţă, văzând şi dispoziţiile art.318 al.1 Cod pr.civilă, Curtea respinge 
contestaţia în anulare, ca nefondată. 

 

52. Acţiune având ca obiect anularea actelor administrative emise de autoritate privind 
ocuparea prin concurs a unui post vacant în învăţământ. 

   
                                       Art.9, art.14, art.21, art.138 – Legea nr.128/1997 

                                             Art.10 lit.”g” – Anexă nr.1 la OMECT nr.5742/2008 
                                             Art.80 – Anexa nr.1 la OMECT nr.5743/2008 

                                             Art.5 – Anexa nr.1 la OMECT nr.3142/2006 
 

                 Decizia civilă nr.88/14.02.2011 
                             Dosar nr.1208/88/2010 

 
Prin cererea înregistrată sub nr. 1208/88/15.04.2010 la Tribunalul Tulcea, reclamanta V.F a 

chemat în judecată pe pârâţii INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA şi ŞCOALA DE 
ARTE ŞI MESERII CU CLASELE  I-VII,  din comuna Mihail Kogălniceanu judeţul Tulcea, pentru 
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ca în baza hotărârii ce se va pronunţa să se dispună anularea actelor administrative de numire în 
funcţia de Director al Şcolii de Arte şi Meserii cu clasele I-VIII din comuna Mihail Kogălniceau, 
judeţul Tulcea a numitului M.G, respectiv Decizia nr. 688/31.08.2009 şi Decizia nr.737 
bis/11.09.2009, ca fiind nelegale si netemeinice. 

În motivarea cererii, reclamanta arată că este profesor în cadrul Şcolii de arte şi meserii cu 
clasele I-VIII din comuna Mihai Kogălniceanu, judeţul Tulcea şi constatând că prin deciziile nr. 
688/31.08.2009 şi respectiv 737 bis/11.09.2009 M.G a fost numit cu încălcarea dispoziţiilor legale în 
funcţia de director al instituţii mai sus arătate, s-a adresat emitentului cu plângere prealabilă nr. 
813/2.03.2010 solicitând revocarea celor două acte administrative. 

Menţionează că prin răspunsul dat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea  la plângerea 
prealabilă formulată, acesta a menţinut deciziile emise, apreciind că sunt legale. 

Arată în continuare reclamanta că în conformitate cu Metodologia privind mişcarea 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru  anul şcolar 2009 - 2010 până la data de 
1.09.2009 posturile vacante de director neocupate prin concurs trebuiau ocupate prin celelalte căi 
prevăzute de lege şi anume detaşarea 

Apreciază reclamanta că, întrucât până la data de 1.09.2009 funcţia de director al Şcolii de 
arte şi meserii cu clasele I - VIII din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea, nu a fost ocupată 
prin concurs,  pârâtul era obligat să dispună numirea temporară în condiţiile art.14 din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu respectarea condiţiilor impuse de art.21, alin. 
(1) în ceea de priveşte calitatea persoanei numite, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea încălcând 
aceste dispoziţii şi numindu-l pe M.G în funcţia de director al Şcolii de arte şi meserii cu clasele I –
VIII din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea prin detaşare în interesul învăţământului fără ca 
această numire să fie respectate condiţiile art.21 al.(1) din Legea nr.128/1997. 

Precizează reclamanta că M.G nu era şi nu este profesor titular în învăţământ şi nu are gradul 
didactic minim prevăzut pentru a ocupa funcţii de conducere în acest domeniu, iar detaşarea în 
interesul învăţământului ca procedură subsidiară în vederea ocupării funcţiilor de director şi director 
adjunct, nu presupune derogarea şi de la condiţiile textului art.21 alin.(1) din lege. 

Detaşarea în interesul învăţământului ca procedură subsidiară în vederea ocupării funcţiilor 
de director şi director adjunct, nu presupune derogarea şi de la condiţiile textului art.21, alin.(1) din 
lege, text de strictă aplicare  pentru că în caz contrar s-ar ajunge la situaţia în care directorul sau 
directorul adjunct al unei instituţii de învăţământ preuniversitar să fie o persoană străină acestui 
domeniu, condiţia impusă de textul art. 21 aliniat (1) dând un minim de garanţie că persona numită 
fără concurs în cadrul căruia să dovedească cunoştinţele, are o pregătire verificată prealabil urmare 
promovării concursului de titularizare şi de grad didactic. 

Arată reclamanta că, M.G nu numai că nu era profesor titular la data de 31.08.2009 când a 
fost emisă Decizia nr. 668 de numire ca director al Şcolii de arte şi meserii cu clasele I- VIII din 
comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea, dar nici nu deţinea în învăţământ o catedră ca suplinitor 
aşa cum rezultă per a contrario din Decizia nr. 737 emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea la 
data de 11 septembrie 2009, privind repartizarea candidaţilor pentru suplinire în  anul şcolar 2009 – 
2010. 

Consideră că Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea a căutat o soluţie de compromis emiţând 
Decizia nr. 737 bis în data de 11 septembrie 2009 sperând ca astfel să dea legalitate actului anterior pe 
considerentul dobândirii calităţii de profesor suplinitor de către M.G, în felul acesta dovedindu-se că 
prin înregistrarea acestei decizii Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea nu era în drept să emită Decizia 
nr. 688/31.08.2008, întrucât la acea dată M.G nu exista în învăţământ cu nici un statut. 

Mai arată reclamanta că, M.G a fost repartizat ca profesor suplinitor urmare şedinţei publice 
din data de 11 septembrie, dovadă stând decizia nr. 737/11.09.2009, pârâtul a emis decizia cu acelaşi 
număr pentru modificarea art. 1 din decizi nr. 688/31.09.2009, sperând că astfel va aduce în legalitate 
actul de numire a Directorului Şcolii de arte şi meserii cu clasele I-VIII din comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Tulcea. 

Pârâtul Inspectoratul Şcolar judeţean Tulcea a depus în copie, la dosar,  actele care au stat la 
baza emiterii celor două decizi contestate, respectiv:  procesul verbal încheiat la data de 25.11.2008, 
borderou de notare, tabelul cu rezultatele din data de 25.11.2008 şi Ordinul M.E.C.I.  
nr.3278/23.02.2009. extras din procesele verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie  al I.S.J. 
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Tulea din 31.08.2009 şi 11.09.2009, extras de pe pagina de Internet a Ministerului Educaţiei cu privire 
la nota cu care M.G a participat la concursul de ocupare a unui post pentru anul şcolar 2009- 2010,  
Decizia nr. 737/11.09.2009 nr. 1713/29.08. 2008 şi nr. 2267/16.12.2008 şi calificativul pârâtului M.G 
pentru anul şcolar 2008-2009, proces-verbal din 25.11.2008, borderou de notare, tabel cu rezultatele 
concursului din 25 11 2008. 

La termenul de judecată din data de 10 iunie 2010, s-a dispus de către instanţa de judecată, 
introducerea în cauză a pârâtului M.G pentru ca hotărârea ce se va pronunţa în cauză să-i fie 
opozabilă. 

În apărare, pârâtul Inspectoratul Şcolar judeţean Tulcea a formulat întâmpinare prin care a 
solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamanta V.F. 

A invocat pârâtul excepţia lipsei de interes  a reclamantei în ceea ce priveşte nelegalitatea 
actului de numire a directorului Şcolii de Arte şi Meserii Mihail Kogălniceanu, arătând în acest sens 
că, interesul, ca element al acţiunii civile, reprezintă folosul practic pe care o parte îl urmăreşte prin 
punerea în mişcare a procedurii judiciare pentru valorificarea dreptului subiectiv ce se cere protejat,  şi 
pornind de la această definiţie a interesului se observă că reclamanta  nu a arătat care este dreptul să 
încălcat prin emiterea actului atacat şi nu a motivat în nici un fel care este folosul său material ori 
moral pentru a justifica participarea sa în cauză. 

Pe fondul cauzei, pârâtul arată că art.80 din Anexa nr. 1 la O.M.E.C.T. nr.5743/2008 privind 
Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar prevede că „în 
cazul funcţiilor de conducere şi de îndrumare şi control, detaşarea în interesul învăţământului se face 
la propunerea inspectoratului şcolar general cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului 
şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai mult 
de sfârşitul anului şcolar”, fără a stabili şi anumite condiţii pe care să le îndeplinească persoana ce 
urmează a fi numită în funcţia de conducere respectivă. 

Potrivit Ordinului M.Ed.C nr.3142 din 25 ianuarie 2006 privind aprobarea Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat singurele forme de ocupare a funcţiilor de conducere din 
unităţile de învăţământ sunt fie prin concurs (în 2 perioade octombrie – noiembrie şi martie aprilie 
conform art.77), fie prin detaşare în interesul învăţământului. 

Mai arată pârâtul că art.5 din Anexa nr.1 la O.M.Ed.C nr.3142/2006 prevede că, „pentru 
postul neocupat prin concurs sau eliberat între perioadele de concurs inspectoratul şcolar general 
numeşte, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar general şcolar, director prin 
detaşare în interesul învăţământului,  până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de 
sfârşitul anului şcolar respectiv”. 

Cu privire la art.21 din Legea nr.128/1997, ce a fost invocat de către reclamantă,  arată 
pârâtul că, acesta reglementează ocuparea prin concurs ca formă de ocupare a funcţiilor de  conducere 
din unităţile de învăţământ şi potrivit alin. 1  al acestui articol, funcţiile de director şi de director 
adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular având cel puţin gradul didactic II şi vechime la 
catedră de cel puţin 5 ani, care se distinge prin calităţi profesionale, manageriale şi morale în condiţiile 
în care alin.2 şi următoarele fac precizarea că ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se 
face în urma câştigării concursului desfăşurat pe baza criteriilor de competenţă profesională şi 
managerială, cu avizul consultativ al consiliului de administraţie. Metodologia concursului se 
stabileşte de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aprobă prin ordin al ministerului. 

Apreciază pârâtul că, singura concluzie care se poate reţine, este faptul că, ocuparea 
funcţiilor de conducere prin concurs cu respectarea condiţiilor privind titulatura, gradul didactic, 
vechime) este regula iar numirea prin detaşare n interesul învăţământului este excepţia fără a mai fi 
necesară respectarea condiţiilor prevăzute pentru ocuparea funcţiei prin concurs. 

Precizează că, aceleaşi condiţii sunt reluate de art.2 din Anexa nr.1 la O.M.Ed.C 
nr.3124/2006 dar tot pentru participarea la concursul de ocupare a funcţiilor de conducere. Art.5 
prevede ca o modalitate simplificată de ocupare a acestor funcţii detaşarea în interesul învăţământului, 
tocmai pentru a soluţiona situaţiile în care posturile nu sunt ocupate prin concurs sau sunt vacante în 
perioadele în care se organizează concurs şi de aceea însuşi felul detaşării „în interesul serviciului” 
arată că numirea se face pentru o bună desfăşurare a procesului de învăţământ şi reprezintă o soluţie 
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pentru situaţiile în care postul ocupat nu este ocupat prin concurs de către o persoană care îndeplineşte 
condiţiile.  

Aceste concluzii rezultă şi din prevederile art.14 (1) din Legea nr. 128/1997 care prevăd că 
detaşarea în interesul învăţământului se face cu acordul persoanelor solicitate, pentru ocuparea unor 
posturi din unităţi de învăţământ.... şi pentru asigurarea conducerii unităţilor de învăţământ şi a admite 
că funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ nu pot fi ocupate decât de persoane ce 
îndeplinesc condiţiile menţionate de reclamantă ar însemna că dacă nu ar exista asemenea persoane 
care să opteze pentru aceste funcţii, posturile ar rămâne vacante. 

Arată pârâtul că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin (1) din Legea nr.128/1997, 
posturile didactice pot fi ocupate cu personal titular, asociat sau suplinitor, Personalul didactic titular 
şi cel asociat trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute  la art.7 şi 8 iar potrivit alin.(2) al aceluiaşi 
articol posturile didactice se ocupă prin concurs. Concursul constă în probe scrise, la angajarea 
titularilor în probe scrise sau orale, la angajarea suplinitorilor, în interviu şi în prezentarea unui 
curriculum vitae, la angajarea personalului didactic asociat. Concursurile se organizează în baza unei 
metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu consultarea federaţiilor sindicale 
reprezentative din învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului. 

În ceea ce  priveşte condiţia de cadru didactic titular prevăzută de art.21 (1) din Legea 
nr.128/1997, arată că aceasta este menţionată la ocuparea prin concurs a funcţiei de director deoarece, 
conform aliniatelor 3 şi 4 ale aceluiaşi articol, numirea în funcţia de conducere în urma câştigării 
concursului se face pentru perioadă de 4 ani. Or, dacă persona numită director în urma concursului  nu 
ar fi titular (postul didactic nu are o viabilitate de cel puţin 4 ani) acesta nu poate fi numit director 
pentru 4 ani, la sfârşitul anului şcolar încetându-i de drept contractul de muncă pe perioadă 
determinată. 

Apreciază pârâtul că, singura condiţie care poate fi reţinută de instanţă este aceea  că această 
condiţie – aceea de a fi titular - trebuie îndeplinită doar în cazul în care postul de director este ocupat 
prin concurs, numirea făcându-se pentru o perioadă de 4 ani, iar posturile neutilizabile se ocupă tot 
prin  concurs, de către cadre didactice suplinitoare (cum este şi cazul lui M.G ), concurs care, în anul 
2009 a fost organizat în data de 28 august conform art. 10 lit. g din O.M.E.C.T. nr. 5742/2008 privind 
Calendarul mişcării personalului didactic. 

Susţinerea reclamantei potrivit căreia M.G nu exista în învăţământ este nefondată, deoarece 
aceste persoane (suplinitorii) fac parte din sistemul de învăţământ, doar că sunt nevoiţi să participe 
anual la concursurile de suplinire/mişcare a personalului didactic, fiind încadraţi pe o perioadă 
determinată – anul şcolar, iar în decizia nr.737/1 septembrie 2009 încadrarea s-a făcut pentru perioada 
1 septembrie 31 august, adică pentru un an şcolar. 

Consideră că şi susţinerea reclamantei că dacă nu s-ar respecta condiţiile prevăzute de art.21 
(1) din Legea nr.128/1997 s-ar ajunge la situaţia în care directorul să fie o persoană străină acestui 
domeniu este nefondată şi nu poate fi reţinută de către instanţă deoarece, detaşarea în interesul 
învăţământului este o formă de mişcare specifică doar personalului didactic şi nu se aplică altor 
persoane „străine acestui domeniu” iar în ceea ce priveşte pe M.G menţionează că acesta a ocupat 
funcţia de director al acestei unităţi şcolare în anul 2008 - 2009 dând dovadă de calităţi manageriale, 
acestea fiind şi considerentele pentru care şi în anul 2009-2010 a fost propus şi numit director al 
unităţii de învăţământ din comuna Mihail Kogălniceanu. 

În concluzie, având în vedere că numirea directorului Şcolii de Arte şi Meserii Mihail 
Kogălniceanu s-a realizat cu respectarea prevederilor legale, se solicită respingerea acţiunii ca 
nefondată.  

Prin sentinţa civilă nr.2426/06.10.2010, Tribunalul Tulcea a respins excepţia lipsei de 
interes invocată de pârâtul I.S.J. Tulcea; a admis acţiunea privind pe reclamanta V.F, în contradictoriu 
cu pârâţii INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA, ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII 
CU CLASELE I-VII, şi M.G - Director la Şcoala de Arte şi Meserii şi a anulat deciziile 
nr.688/31.08.2009 şi nr.737 bis/11.09.2009, emise de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea, ca 
nelegale. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut următoarele: 
Excepţia lipsei de interes invocată de către pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea este 

neîntemeiată, întrucât reclamanta are calitatea de cadrul didactic, profesor titular în cadrul Şcolii de 
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Arte şi Meserii cu clasele I-VIII din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea, justificând, astfel, 
un interes în promovarea prezentei acţiuni. 

Pe fondul cauzei, s-a reţinut că prin Decizia nr. 688 din 31.08.2009,  emisă de Inspectoratul 
Şcolar al judeţului Tulcea, pârâtul M.G a fost numit, începând cu data de 1.09.2009 prin detaşare în 
interesul învăţământului,  în funcţia de director la Şcoala de arte şi meserii cu clasele I-VIII din 
comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea până la reorganizarea reţelei şcolare sau organizarea 
concursului pentru ocuparea acestei funcţii, dar nu mai târziu de 31.08 2010. 

Prin decizia nr.737 bis /11.09.2009, emisă de Inspectoratul Şcolar al judeţului Tulcea, s-a 
modificat art.1 al deciziei I.S.J. Tulcea nr.688/31.09.2009, in sensul că numirea prin detaşare începe 
cu data de 11.09.2009. 

Această din urmă decizie a intervenit datorită faptului că prin decizia nr. 737/11.09.2009 a 
I.S.J. Tulcea, în perioada 1.09.2009 – 31.08.2010, s-au repartizat pentru suplinire un număr de 212 
candidaţi conform anexei care constituie parte integrantă a acestei decizii, printre suplinitori fiind şi  
pârâtul M.G. 

Cele două decizii atacate respectiv de 688/31.08.2009 şi decizia nr. 737 bis din 11.09.2009 
emise de I.S.J. Tulcea sunt nelegale şi netemeinice, întrucât  numirea în funcţia de director a d-lui 
M.G s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr.128/1997. 

Astfel, pentru ocuparea funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ se face prin 
concurs, prin respectarea condiţiilor privind titulatura, gradul didactic şi vechimea. 

Detaşarea în interesul învăţământului se face în conf.cu art.14 din Legea nr.128/1997,  
persoana detaşată păstrându-şi calitatea de titular pe postul din unitatea unde se află detaşată ori, în 
cauză, pârâtul M.G trebuia să aibă cel puţin calitatea de titular pe post la momentul numirii, prin 
detaşare, în interesul învăţământului, în funcţia de director. 

In ceea ce priveşte excepţia lipsei de obiect s-a reţinut că, întrucât cele două decizii au 
produs consecinţe juridice de la data emiterii lor, excepţia este neîntemeiată. 

Impotriva acestei soluţii, a declarat recurs pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Tulcea (I.S.J.), pentru următoarele motive: 

- instanţa greşit a respins excepţia lipsei de interes şi excepţia rămânerii fără obiect a cererii; 
- pe fond, greşit s-a reţinut că acele condiţii care trebuie îndeplinite de către candidaţii la 

concurs, trebuie îndeplinite şi de către persoanele care sunt detaşate în interesul învăţământului 
în funcţia de director a unităţii de învăţământ. Din interpretarea dată de către instanţă rezultă că 
doar titularii pot fi detaşaţi, cea ce nu poate fi admisibil în condiţiile art.45 din Codul muncii şi 
art.138 din Legea nr.128/1997. Numirea directorului la Şcoala de Arte şi Meserii cu Clasele I-
VII Mihail Kogălniceanu, s-a făcut cu respectarea art.80 din Anexa 1 la OMECT 5743/2008 şi 
art.5 din Anexa 1 la OMECT 3142/2006, care reglementează o modalitate derogatorie de la 
regulile stabilite prin art.21 din Legea nr.128/1997. 

Intimata, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 
Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate, în raport cu criticile aduse, se 

constată că recursul este nefondat din următoarele considerente: 
In legătură cu motivul care vizează soluţionarea excepţiei lipsei de interes în promovarea 

acţiunii, instanţa reţine că aceasta este neîntemeiată, astfel: 
Intimata-reclamantă este profesor titular la Şcoala de Arte şi Meserii cu Clasele I-VII Mihail 

Kogălniceanu, judeţul Tulcea. 
Aceasta a participat la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei 

sus-menţionate, fiind declarată „nepromovată”, conform procesului-verbal încheiat la 25.11.2008. 
Recurenta-pârâtă, prin deciziile contestate, a numit în funcţia de director pentru o perioadă 

de aproximativ 1 an, prin detaşare, a domnului M.G , care, ulterior, la 11.09.2009, a dobândit calitatea 
de cadru didactic suplinitor. 

Conform art.1 al.2 din Legea nr.554/2004, se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act 
administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. 

In speţă, intimata-reclamantă justifică un interes în promovarea prezentei acţiuni, întrucât a 
candidat pentru funcţia de director, iar prin deciziile contestate a fost numită o persoană despre care 
susţine că întruneşte condiţiile legale. 
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In ceea ce priveşte excepţia lipsei de obiect, se reţine că cele două decizii au produs efecte, 
astfel că cererea de anulare vizează tocmai perioada respectivă 01.09.2009 – 11.09.2009 - 31.08.2009. 

Pe fondul recursului, instanţa reţine următoarele: 
Potrivit art.21 din Legea nr.128/1997, funcţiile de director şi de director adjunct pot fi ocupate 

de personalul didactic titular, având cel puţin gradul didactic II şi vechime la catedră de cel puţin 5 
ani, care se distinge prin calităţi profesionale, manageriale şi morale. 

Dispoziţiile art.14 din actul normativ sus-menţionat, în vigoare la data emiterii deciziilor 
contestate, stabilesc condiţiile detaşării în interesul învăţământului. 

Din economia art.14 rezultă că detaşarea vizează numai personalul titular, cu menţiunea că 
pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control aceasta are loc până la organizarea concursului, dar 
nu mai mult de sfârşitul anului şcolar respectiv. 

In speţă, prin deciziile contestate, recurenta-pârâtă a înţeles să numească pe o perioadă 
determinată, în funcţia de director al Şcolii de Arte şi Meserii cu Clasele I-VII Mihail Kogălniceanu, 
judeţul Tulcea, începând cu 01.09.2009, apoi cu 11.09.2009 pe dl.M.G , deşi acesta nu avea calitatea 
de cadru didactic titular. 

Mai mult decât atât, prin decizia nr.737/11.09.2009, dl.M.G , în urma concursului organizat, 
a fost numit în funcţia de profesor suplinitor pentru anul şcolar 2009-2010. 

In această situaţie, numirea sa în funcţia de director al Scolii de Arte şi Meserii cu Clasele I-
VII Mihail Kogălniceanu, este nelegală în raport cu disp.art.14 din Legea nr.128/1997, întrucât nu 
avea calitatea de profesor titular. 

Ordinele nr.3142/2006 şi nr.5743/2008, stabilesc procedura de numire temporară pentru 
funcţiile de director, însă condiţiile care trebuie îndeplinite de către cei care vor ocupa aceste funcţii 
sunt prevăzute în art.14 din Legea nr.128/1997. 

Astfel, cei ce urmează a fi detaşaţi în funcţia de conducere, trebuie să aibă calitatea de cadru 
didactic titular anterior acestei numiri, ori în cauză dl.M.G  a dobândit calitatea de suplinitor în aceeaşi 
zi în care a dobândit şi calitatea de director. 

Detaşarea personalului didactic este supusă legii speciale nr.128/1997 şi numai în măsura în 
care nu sunt dispoziţii contrare Codul muncii. 

In  ceea ce priveşte susţinerea recurentei potrivit căreia dl.M.G putea ocupa funcţia de 
director, chiar dacă avea calitatea de profesor suplinitor, în conf.cu art.138 din Legea nr.128/1997, se 
reţine că şi aceasta este neîntemeiată, întrucât art.14 din acelaşi act normativ reglementează situaţia 
numirii temporare pe funcţie de conducere. 

Ca atare, având în vedere considerentele sus-expuse, în baza art.312 Cod procedură civilă, 
instanţa va respinge recursul ca nefondat. 
 

53. Acţiune având ca obiect constatarea dizolvării de drept a autorităţii publice locale. 

 
                                                               Art.39, art.40, art.55 – Legea nr.215/2001 

 
              Decizia civilă nr.122/23.02.2011 
                         Dosar nr.74021/118/2010 

 
Prin cererea înregistrată la data de 15.06.2010 sub nr.7402/118/2010 pe rolul Tribunalului 

Constanţa - Secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal, reclamantul Prefectul judeţului 
Constanta a solicitat a se constata dizolvarea de drept a Consiliului Local C., ca urmare a neîntrunirii 
acestuia timp de două luni consecutiv. 

In motivarea acţiunii reclamantul a arătat că in temeiul art.48 alin.2 din Legea nr.215/2001 
secretarul unităţii administrativ teritoriale are obligaţia de a comunica hotărârile adoptate de consiliul 
local instituţiei prefectului.  

Prin adresa nr.4164/13.04.2010 Primăria com. C. a înaintat hotărârile adoptate în şedinţa 
extraordinară din data de 12.04.2010, aceasta fiind ultima şedinţă a Consiliului Local C., deşi au 
existat ulterior trei convocări, una pentru data de 10.06.2010 şi alte două pentru 12.06.2010 nu s-a 
organizat nici o şedinţa de consiliu.  
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In atare situaţie, reclamantul consideră că faţă de prevederile art.55 alin.1 lit.a din Legea 
nr.215/2001 consiliul local este dizolvat de drept, instanţa urmând a constata această situaţie.  

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare pentru a-si exprima poziţia procesuala cu privire 
la acţiunea formulată, depunând în schimb documentaţia aferentă convocărilor Consiliului Local C. 
din 11.06.2010, 12.06.2010, 18.06.2010, 25.06.2010, 30.06.2010. 

Prin Sentinţa civilă nr.1386/CA/04.11.2010 Tribunalul Constanţa a admis sesizarea formulată 
de reclamant şi a dispus dizolvarea Consiliului Local C. judeţul Constanţa. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut din materialul probator aflat la dosarul 
cauzei, că în luna iunie 2010 au fost convocate trei şedinţe ale consiliului local:  

- o şedinţă extraordinară, la convocarea primarului, pentru data de 30.06.2010; conform 
procesului-verbal de şedinţă, şedinţa nu s-a desfăşurat întrucât nu a fost prezentă majoritatea 
consilierilor în funcţie.  

- o şedinţă ordinară, convocată de către primar pentru data de 25.06.2010; conform 
procesului-verbal de şedinţă, şedinţa nu s-a desfăşurat întrucât nu a fost prezentă majoritatea 
consilierilor în funcţie. 

- o şedinţă ordinară, convocată de către primar pentru data de 18.06.2010; conform 
procesului-verbal de şedinţă, şedinţa nu s-a desfăşurat întrucât nu a fost prezentă majoritatea 
consilierilor în funcţie. 

- o şedinţă extraordinară, convocată de către primar pentru data de 12.06.2010; conform 
procesului-verbal de şedinţă, şedinţa nu s-a desfăşurat întrucât nu a fost prezentă majoritatea 
consilierilor în funcţie. 

- o şedinţă extraordinară, convocată de către primar pentru data de 11.06.2010; conform 
procesului-verbal de şedinţă, şedinţa nu s-a desfăşurat întrucât nu a fost prezentă majoritatea 
consilierilor în funcţie. 

- o şedinţă ordinară, convocată de către primar la data de 04.06.2010 pentru data de 
10.06.2010; conform procesului-verbal de şedinţă, şedinţa nu s-a desfăşurat întrucât nu a fost prezentă 
majoritatea consilierilor în funcţie. 

S-a constatat astfel că în luna iunie 2010 Consiliul Local C. nu s-a întrunit, nici în şedinţă 
ordinară, nici în şedinţă extraordinară.  

S-a mai constatat că în luna mai 2010 nu a fost convocată nici o şedinţă ordinară sau de către 
primar, în exercitarea atribuţiilor reglementate de disp. art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 sau şedinţă 
extraordinară, conform art.39 alin.2, aspect nedovedit prin procese-verbale încheiate cu ocazia 
întrunirii organului deliberativ.  

Din împrejurarea că în datele şi la locurile stabilite pentru desfăşurarea şedinţei 
ordinare/extraordinare nu a fost prezentă majoritatea consilierilor în funcţie instanţa de judecată a 
constatat că nu a existat voinţa Consiliului Local C., ca organ colectiv deliberativ, de a se întruni în 
şedinţa, de a dezbate şi adopta hotărâri, conform art.40 alin.1 din Legea nr.215/2001. 

Susţinerile reclamantului în sensul că termenul de 2 luni se calculează conform art.101 alin.3 
din Codul de procedură civilă nu au fost avute in vedere de tribunal întrucât textul de lege indicat se 
referă strict la actele de procedură. In cauză, actul normativ prevede sancţiunea dizolvării în situaţia în 
care autoritatea deliberativă nu se întruneşte două luni consecutiv, privit ca lună calendaristica si nu pe 
zile libere. Aceasta interpretare rezultă şi din dispoziţiile art.39 alin.1 care stabilesc că „consiliul local 
se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului”. 

Constatând că în lunile mai si iunie 2010 Consiliul Local C., nu a întrunit majoritatea, 
neexistând voinţa colectivă a consilierilor în a se întruni, instanţa de judecată a admis cererea si a 
dispus dizolvarea autorităţii deliberative din com. C. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs pârâtul Consiliul Local al 
Comunei C., pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând: 

- în principal schimbarea în tot a sentinţei în sensul respingerii acţiunii ca nefondată, nefiind 
administrate probatorii din care să reiasă îndeplinirea cerinţelor art.55 alin.1 lit.a) din Legea 215/2001, 
în ceea ce priveşte legalitatea convocărilor consilierilor locali, probă care era în sarcina reclamantului. 

 Se arată că instanţa de fond a avut în vedere o altă prevedere legală decât cea în vigoare la 
momentul judecării cauzei deoarece conform textului de lege invocat de reclamant ca şi motiv de 
dizolvare a Consiliului Local în cererea de chemare în judecată, respectiv art.55 al.1 lit.a) din Legea 
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215/2001, în forma în vigoare atât la data promovării acţiunii cât şi la data soluţionării acesteia, se 
prevede că „Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de 
drept: 

a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv, deşi a fost convocat 
conform prevederilor legale.” 

Recurentul susţine că atunci când se referă la prevederile art.55 al.1 instanţa de fond reţine că 
"în cazul în care Consiliul local nu se întruneşte timp de două luni consecutiv, acesta se dizolvă de 
drept" (pag.2 din hotărâre, paragraf ultim) pe când textul legal în vigoare are în vedere şi respectarea 
condiţiei convocării conform prevederilor legale, adică în scris, conform art.39 din Legea 215/2001. 

 Solicită schimbarea în tot a sentinţei în sensul respingerii acţiunii ca nefondată întrucât nu au 
fost administrate probatorii din care să reiasă îndeplinirea cerinţelor art.55 lit.a) din Legea 
nr.215/2001, respectiv că, convocarea consilierilor locali ar fi fost una legală, probă care era în sarcina 
reclamantului. 

Din înscrisurile administrate la fondul cauzei reiese o situaţie inversă decât cea prezentată de 
reclamant, respectiv că convocările consilierilor fie au lipsit, fie au fost nelegale, nefiind efectuate în 
formă scrisă conform art.39 al.3 din Legea 215/2001.  

În sensul arătat face trimitere la şedinţele propuse a avea loc dar care nu s-au ţinut tocmai ca 
urmare a nelegalei convocări a consilierilor.  

Nu se poate reţine aşadar că nu ar fi avut loc o şedinţă a Consiliului Local, fiind astfel întrerupt 
termenul de 2 luni consecutive începând cu momentul 20.06.2010, iar din 20.08.2010 începând a 
curge un nou termen de 2 luni; 

Pentru perioada anterioară datei de 20.06.2010 cât timp convocările au avut un caracter 
nelegal, greşit a reţinut instanţa că lipsa şedinţelor din lunile mai si iunie se circumscrie situaţiei 
prevăzute de art.55 al.1. lit.a) din Legea 215/2001. 

Faţă de cele expuse, solicită a se constata că la momentul 20.08.2010 a avut loc o întrerupere a 
termenului de 2 luni consecutive avut în vedere prin art.55 alin.1 lit.a) din Legea 215/2001, 
întrerupere care vizează perioada de 2 luni înainte şi două luni ulterioare datei de 20.08.2010; 

Pentru a înfrânge convingerea că, nu ar exista voinţa Consiliului Local C. ca organ deliberativ, 
de a se întruni în şedinţă, face referire la materialele din şedinţele de Consiliu din datele de 12.11.2010 
şi 26.11.2010 depuse la dosar, când s-a adoptat Hotărârea nr.23/12.11.2010 privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă şi Hotărârea nr.24/12.11.2010 privind exercitarea căii de atac a recursului în 
prezenta cauză. 

Pe data de 26.11.2010 au fost luate în discuţie 22 de proiecte de Hotărâri, parte din acestea 
fiind adoptate iar pentru parte amânându-se discutarea.  

- Solicită, în subsidiar, casarea hotărârii recurate şi trimiterea cauzei pentru rejudecare 
instanţei de fond, pentru completarea materialului probator în vederea soluţionării fondului cauzei sub 
aspectul verificării tuturor cerinţelor impuse prin art.55 al.1 lit.a) din Legea nr.215/2001, cu trimitere 
directă la analizarea legalităţii convocării. 

Deşi în considerente instanţa de fond a reţinut prevederile art.39 din Legea 215/2001 în ceea ce 
priveşte necesitatea convocării în scris a consilierilor de către secretarul unităţii administrativ 
teritoriale, acestea nu a verificat respectarea acestei cerinţe. 

Această verificare trebuia să aibă un caracter primordial pentru a se putea ulterior verifica dacă 
neîntrunirea Consiliului Local pentru perioada indicată în art.55 al.1 lit.a) din Legea 215/2001 poate 
conduce la concluzia - reţinută de instanţă - că nu ar exista voinţa Consiliului Local, ca organ 
deliberativ, de a dezbate şi adopta hotărâri, conform art.40 al.1 din Legea 215/2001. 

Sub aspectul indicat se arată că nici reclamantul şi nici instanţa din oficiu nu au înţeles să 
solicite, respectiv să ordone administrarea vreunui probatoriu care să urmărească verificarea 
regularităţii convocării consilierilor în spiritul art.39 din Legea 215/2001, aspect sub care nu a fost 
tranşat fondul cauzei. 

A solicitat casarea cu trimiterea cauzei spre rejudecare deoarece probele care s-ar impune a se 
administra pentru dovedirea nelegalei (lipsei) convocării consilierilor la şedinţe nu pot fi administrate 
în faţa instanţei de recurs. 

Intimatul reclamant, legal citat, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat apreciind ca fiind eronată interpretarea dată de recurent dispoziţiilor art.55 
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alin.1 lit.a din Legea nr.215/2001 pentru ca un consiliu să fie dizolvat de drept, textul de lege vizând 
situaţia în care un consiliu local nu se întruneşte timp de 2 luni consecutive, chiar şi în situaţia în care 
consilierii au fost convocaţi în mod legal.  

Reţinerea instanţei de fond în conformitate cu care nu a existat voinţa Consiliului Local al 
comunei C. de a se întruni în şedinţă este întemeiată, având în vedere şi prevederile art.45 din Legea 
nr.393/2004 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.67 din OG nr.35/2002 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, potrivit cu care sunt 
stabilite obligaţiile consilierilor locali.  

Prin urmare, dacă ar fi existat voinţa Consiliului Local al comunei C., prin consilierii săi locali, 
de a se întruni într-o şedinţă legală, instrumente legale există, însă nu s-a dorit acest lucru. 

În ceea ce priveşte modalitatea de convocare a consilierilor locali, sunt îndeplinite prevederile 
art.39 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001, în cursul lunii iunie 2010 s-au formulat nu mai puţin de 6 
convocări în vederea organizării unei şedinţe de consiliu. Toate convocările aparţin exclusiv 
Primarului comunei C. şi, în mod constant, aceiaşi 8 consilieri locali au lipsit de la convocări, potrivit 
proceselor-verbale de şedinţă, ceea ce a făcut imposibilă întrunirea cvorumului necesar desfăşurării 
unei şedinţe legale.  

Se poate observa, astfel, că au fost întrunite condiţiile impuse de prevederile art.39 din Legea 
nr.215/2001, atât sub aspectul conţinutului convocării, formei acesteia, precum şi sub aspectul 
termenelor. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii dar şi potrivit art.3041 din Codul 
de procedură civilă, Curtea constată următoarele: 

1. Cu privire la incidentul procedural invocat de intimat Curtea a constatat că prin delegaţia 
eliberată în baza contractului de asistenţă juridică nr. 392/17.11.2010, încheiat în temeiul Legii 
nr.51/1995, în numele Consiliului Local al comunei C. de consilierul F.C cu avocatul I.N, se face 
dovada calităţii de reprezentant al recurentului în redactarea şi susţinerea recursului. 

Cu toate acestea, Curtea, la cererea avocatului, a lăsat cauza la a doua strigare pentru a se 
complini lipsa semnăturii consilierul F.C, în conformitate cu dispoziţiile art.133 al.2 din Codul de 
procedură civilă. 

Art.133 din Codul de procedură civilă prevede că „ Lipsa semnăturii se poate totuşi împlini în 
tot cursul judecăţii. Dacă pârâtul invocă lipsa de semnătură, reclamantul va trebui să semneze cel 
mai târziu la prima zi de înfăţişare următoare, iar când este prezent în instanţă, în chiar şedinţa în 
care a fost invocată nulitatea.” 

Curtea a făcut aplicarea şi a deciziei nr.39/2007 a Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie pronunţată 
în temeiul art.329  din Codul de procedură civilă prin care s-a statuat că dispoziţiile art. 3021 alin. 1 
lit. d), raportate la art. 316 din C.pr.civ, se interpretează în sensul că cererea de recurs trebuie să 
cuprindă semnătura părţii. Nerespectarea acestei cerinţe poate fi împlinită în condiţiile art. 133 alin. 
2 din C.pr.civ.  

La reluarea cauzei s-a prezentat consilierul local al comunei C. – F.C , care a semnat recursul 
fiind astfel complinită cerinţa invocată de către reclamantul intimat.  

2.În ceea ce priveşte fondul litigiului Curtea constată că recursul este fondat pentru 
următoarele considerente: 

 În conformitate cu dispoziţiile art.55 din Legea nr. 215/2001: 
(1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de 

drept: 
a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv, deşi a fost convocat 

conform prevederilor legale; 
b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre; 
c) în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se 

poate completa prin supleanţi. 
  În conformitate cu dispoziţiile art.39 din Legea nr.251/2001, în vigoare la momentul de 

referinţă invocat de reclamant: 
 (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului. 
 (2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel 

puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului. 
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  (3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte 
de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor 
locali materialele înscrise pe ordinea de zi. 

Din probele administrate în cauză Curtea constată că la data de 15.06.2010 când a fost 
formulată de către Prefect cerere de chemare în judecată pentru constatarea dizolvării de drept a 
organului deliberativ, ultima şedinţă a Consiliului Local al comunei C. a avut loc în luna aprilie, 
respectiv 12.04.2010. Deşi instanţa de fond a reţinut corect modul de calcul al termenului de 2 luni 
consecutive, fiind vorba de un termen calculat pe lună calendaristică şi nu pe zile libere, soluţia 
adoptată nu este în consonanţă cu dispoziţiile legale şi aceasta pentru că: 

- legiuitorul reglementează dizolvarea ope legis a organului deliberativ al unei autorităţi 
administrativ teritoriale, de drept, care intervine atunci când sunt îndeplinite cerinţele legii,  şi nu 
judecătorească,  astfel că în mod greşit tribunalul a dispus dizolvarea şi nu examinat dacă a intervenit 
dizolvarea de drept, ca sancţiune pentru nerespectarea dispoziţiilor art.55 lit.a din Legea nr. 215/2001 

- dizolvarea de drept intervine atunci când organul deliberativ „nu se întruneşte timp de două 
luni consecutiv, deşi a fost convocat conform prevederilor legale”. 

- o condiţie prevăzută expres de către legiuitor, pentru întrunirea consiliului în şedinţă ordinară 
sau extraordinară, o reprezintă convocarea, care este efectuată de către primar în condiţiile textului 
mai sus enunţat. 

- aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la doar, în cursul lunii mai 2010 primarul nu a 
convocat, potrivit normelor din art.39 expuse mai sus, nici o şedinţă ordinară sau extraordinară, astfel 
că această lună nu poate fi luată în calcul la stabilirea termenului de 2 luni consecutive, pentru a opera 
sancţiunea dizolvării. 

- singura lună în care se susţine că au fost convocaţi consilierii de către primar ( legalitatea 
convocării fiind contestată de către recurent) este luna iunie 2010 . 

Că era obligatoriu a se face proba legalei convocări este o chestiune ce reiese din textul 
aplicabil care condiţionează dizolvarea consiliului local nu numai de neîntrunirea acestuia timp de 2 
luni consecutiv ci şi de împrejurarea ca această neîntrunire să fi avut loc pe fondul unor convocări 
legale. 

Faţă de situaţia de fapt reţinută, de textul de lege invocat drept temei al dizolvării de drept a  
Consiliului Local al comunei C., Curtea constată că la momentul sesizării tribunalului cu prezenta 
acţiune nu erau îndeplinite cerinţele impuse de legiuitor prin art.55 lit.a din Legea nr.215/2001, 
respectiv al neîntrunirii consiliului local timp de două luni consecutiv în condiţiile în care nu a fost 
convocat conform prevederilor legale în cursul lunii mai 2010. 

Din această perspectivă, Curtea concluzionează că tribunalul a făcut o greşită aplicare a legii 
motiv pentru care hotărârea este nelegală, criticile aduse de recurent fiind întemeiate şi pe cale de 
consecinţă în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul va fi admis, urmând a fi 
modificată în tot hotărârea în sensul că respingerii acţiunii ca nefondată. 
 

54. Acţiune având ca obiect refuzul nejustificat al autorităţii de a pune la dispoziţia unei 
persoane aflate în executarea pedepselor privative de libertate a unei serii de acte normative 
considerate ca făcând parte din categoria informaţiilor de interes public. Condiţii de 
admisibilitate 

 
                                                                           Art.2, art. 6 – Legea nr.544/2001 

                                                                           Art.41, art.43 – Legea nr.275/2006 
 

                         Decizia civilă nr.185/16.03.2011 
                                        Dosar nr.3292/88/2010 

 
Prin cererea formulată la data de 14.09.2010 şi înregistrată la Tribunalul Tulcea sub 

nr.3292/88/2010, reclamantul G.Ş a chemat în judecată pe pârâţii F.I, în calitate de Director al 
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Penitenciarului T. şi D.I, în calitate de Şef secţie deţinere interioară în Penitenciarul T. pentru a fi 
obligaţi să îi pună la dispoziţie mai multe acte normative şi decizii ale Directorului General al ANP. 
 În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, a solicitat Directorului Penitenciarului T. cu 
cererea înregistrată sub nr.1375 din 19.07.2010, să îi pună la dispoziţie contra cost mai multe 
documente de interes public şi documente privind executarea pedepselor privative de libertate, însă nu 
i s-a dat curs solicitării.  

Prin sentinţa civilă nr.2738/04.11.2010 pronunţată de Tribunalul Tulcea s-a respins 
acţiunea ca nefondată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut că, prin cererea înregistrată sub 
nr.1375/19.07.2010 reclamantul a solicitat conducerii Penitenciarului T. să îi acorde contra cost mai 
multe acte normative, respectiv: Legea nr.544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public; Legea nr.546 din 14 octombrie 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii; Legea 
nr.27 din 13 ianuarie 2003 pentru înfiinţarea comunei T., judeţ B., prin reorganizarea comunei B.; 
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; Ordinul 
nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; Legea nr.687/2006 – Ordin al ministrului justiţiei 
– nu există; Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun; Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de  călcare a unor norme de convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice; Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; HG nr.1897 din 
2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor 
şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; Ordonanţa nr.244 din 2002 – 
nu există; Deciziile directorului general al ANP nr.430/2006, nr.323/2009 (abrogată prin Decizia ANP 
nr.430/2009) şi nr.499/2007.   

 A motivat prima instanţă că, în conformitate  cu prevederile Legii nr.544 din 2001, prin 
informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din 
activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de 
modul de exprimare a informaţiei. Astfel, actele normative emise de Parlament, Guvern sau ministere 
solicitate nu fac parte din informaţiile de interes public pe care pârâţii aveau obligaţia să le comunice 
în baza Legii nr.544/2001. În conformitate cu prevederile art.5 alin. (1) lit.a) coroborate cu dispoziţiile 
art.5 alin. (5) din acelaşi act normativ, accesul la informaţiile de interes public care privesc 
organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice se realizează prin afişarea sau prin consultarea la 
sediul unităţii. 

La susţinerea reclamantului potrivit cu care i-a fost încălcat dreptul la informaţiile de interes 
public prevăzut de art.41 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispune 
de organele judiciare în cursul procesului penal, instanţa a considerat că pârâţii nu aveau obligaţia de a 
pune la dispoziţia persoanelor private de libertate decât actele normative prevăzute la art.43, respectiv 
cele care privesc numai executarea pedepselor private de libertate şi liberul acces la informaţiile de 
interes public, respectiv: prevederile Codului penal şi ale Codului de procedură penală referitoare la 
executarea pedepselor privative de libertate, prezenta lege, regulamentul de aplicare a dispoziţiilor 
acesteia, ordinele emise în temeiul legii, Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public şi Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi 
regulamentul de ordine interioară a penitenciarului; aceste acte sunt puse la dispoziţie persoanelor 
aflate în executarea pedepselor privative de libertate, în limba română sau în limba pe care o înţeleg, 
imediat după primirea în penitenciar, în locuri accesibile. 

Accesul la actele normative enunţate mai sus se realizează în două moduri: la venirea în 
penitenciar, prin aducerea la cunoştinţă a actelor normative prevăzute la art.43 din Legea 
nr.275/2006. În acest sens, reclamantului i-au fost puse la dispoziţie prevederile Codului penal şi ale 
Codului de procedură penală referitoare la executarea pedepselor private de libertate, ale Legii 
nr.275/2006 şi regulamentul de aplicare a dispoziţiilor acesteia, ordinele emise în temeiul legii, Legea 
nr.nr.544/2001 şi HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.544/2001 prin intermediul mapei de cameră. Mapa de cameră reprezintă un dosar în care sunt actele 
normative mai sus menţionate şi care este permanent la dispoziţia persoanelor private de libertate; la 
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primirea în unităţile penitenciare se încheie un proces-verbal cu privire la faptul că i-au fost puse  la 
dispoziţie actele normative enunţate mai sus şi că le are la dispoziţie prin intermediul mapei de 
cameră. Un astfel de proces-verbal a fost încheiat şi cu reclamantul la data de 08.07.2010 cu ocazia 
primirii în Penitenciarul T.; în timpul detenţiei, fiecare persoană privată de libertate poate solicita 
accesul oricând la textele actelor normative enumerate mai sus la supraveghetorul secţiei care le are la 
dispoziţie. 

Reclamantul a uzat de cele două moduri de acces la informaţiile la care are acces potrivit legii. 
 Instanţa a reţinut că nu există obligaţia legală a pârâţilor de a-i furniza reclamantului copii ale 
actelor normative solicitate prin cererea nr.1375 din 19 iulie 2010 deoarece acestea nu sunt informaţii 
de interes public astfel cum le defineşte Legea nr.544/2001. 
 Împotriva sentinţei menţionate a declarat recurs reclamantul G.Ş , care a criticat 
hotărârea pronunţată de instanţa de fond ca fiind nelegală. 
  A susţinut recurentul că, în şedinţa din 21.10.2010 s-a discutat de Legea nr.544/2001, iar în 
încheiere s-a consemnat cu totul altceva, respectiv Legea nr.554/2004. 
           A arătat că, pârâţii nu au aplicat legea din 2001 şi până în anul 2010, şi că nu sunt afişate legile, 
ci numai Legea nr.275/2006, care se găseşte la supraveghetor şi nicidecum Legea nr.275/2005, cum s-
a consemnat în încheiere.  
 Învederează instanţei că, la intrarea în penitenciar, cadrele desemnate îi pun pe deţinuţi să 
semneze că au luat cunoştinţă de acele acte normative de la art.43 din Legea nr.275/2006 nu şi pentru 
faptul că au primit acele acte aceasta fiind şi situaţia sa. Astfel, a intrat în posesia unora din acte în 
luna octombrie 2010 la Spitalul PNT C., contract cost. 
 Mai arată că, în hotărâre, se menţionează Legea nr.544/2001 art.5 alin.1 lit.a, coroborate cu 
dispoziţiile art.5 alin.5 din acelaşi act normativ, însă nu a solicitat acte normative prevăzute la acest 
articol. A solicitat acte normative emise de autorităţi şi instituţii publice prevăzute la art.2 din Legea 
nr.544/2001, aducând la cunoştinţă că Guvernul României, Camera Deputaţilor, Senatul României, 
Parlamentul României, conform art.2 din Legea nr.544/2001 sunt autorităţi şi instituţii publice, 
deoarece utilizează resurse financiare publice, aceste instituţii funcţionează şi utilizează bani pentru 
autofinanţare şi investiţii, utilizează bani publici, banii contribuabililor la bugetul de stat. În 
consecinţă, art.1 din Legea nr.544/2001 prevede că accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice 
informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile 
fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia 
României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.  
 Conform art.15 din Legea nr.275/2006 ANP este instituţie publică, iar potrivit art.8 alin.1 din 
Hot. 1897/2006 penitenciarele sunt subordonate ANP. În art.2 din Legea nr.544/2001 lit.a se 
precizează că prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate publică, orice societate 
comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale. Deci Penitenciarul T. este 
instituţie care se subordonează ANP, care este instituţie publică.  

A mai susţinut recurentul că toate penitenciarele, ca instituţii publice, au obligaţia conform 
art.6 alin.1 şi 2 din Legea nr.544/2001 să pună la dispoziţie persoanelor private de libertate orice 
informaţie solicitată, cu excepţia celor prevăzute la art.12 din Legea nr.544/2001, precizând că nu a 
solicitat acte normative exceptate conform art.12. Mai arată că ANP are obligaţia de a lua toate 
măsurile necesare pentru asigurarea aplicării dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de 
interes public pentru persoanele aflate în executarea pedepselor privative de liberate, în conformitate 
cu art.41 alin.3 din Legea nr.275/2006. Alin. 4 al aceluiaşi art. prevede că informaţiile de interes 
public în penitenciar se realizează şi prin publicaţii, emisiuni radiofonice şi televizate sau prin orice 
alte mijloace autorizate de către administraţia penitenciarului: în Penitenciarul T. la nicio cameră nu 
este şi nu funcţionează niciun difuzor. Există difuzoare numai la curtea de plimbare la care se ascultă 
KISS FM. În camera în care locuieşte din 22.11.2010, conducerea nu vrea să-i dea televizor, nu a 
primit nicio revistă din 2008. Din luna septembrie au început să dea câte un ziar pentru că este 
Adevărul de seară care este gratuit.  

Mai arată recurentul că, în privinţa ROI şi a mapei de cameră pe care le-a depus în instanţă ca 
probă, a dorit să dovedească ce există în mapa de cameră. A primit şi raport pentru că a trimis acele 
acte din mapa de cameră, conform art.13 din Legea nr.544/2001. 
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Intimatul pârât Directorul Penitenciarului T. – F.I, legal citat, a depus la dosar 
întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului declarat de recurentul reclamant ca nefondat 
şi menţinerea sentinţei pronunţate de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 
          Astfel, acţiunea reclamantului vizează refuzul nejustificat al pârâţilor, director al Penitenciarului 
T. şi, respectiv, Şef secţie deţinere interioară în cadrul Penitenciarului T.de a pune la dispoziţia 
reclamantului o serie de acte normative, considerate ca făcând parte din categoria informaţiilor de 
interes public. 
          Art.2 lit.i din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, defineşte refuzul nejustificat de 
a soluţiona o cerere ca fiind exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea 
unei persoane, iar excesul de putere este definit la lit.n a aceluiaşi articol şi reprezintă exercitarea 
dreptului de apreciere al autorităţilor publice prin încălcarea limitelor competenţei prevăzute de lege 
sau prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 
         În cauză, reclamantul a invocat încălcarea dreptului său de a avea acces la informaţiile de interes 
public, drept recunoscut, atât de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cât şi de Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal. 
         Curtea constată că, instanţa de fond a analizat în mod corect limitele în care dreptul pretins a fi 
vătămat poate fi exercitat, apreciind în mod legal şi temeinic că, faţă de ceea ce reclamantul a solicitat, 
refuzul pârâţilor este unul justificat. 
          Astfel, art.6 din Legea nr.544/2001 consacră dreptul oricărei persoane de a solicita şi obţine de 
la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public, precum 
şi obligaţia corelativă a autorităţilor şi instituţiilor publice de a asigura persoanelor, la cererea 
acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal. 
          Art.2 lit.b din lege stabileşte că prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie 
care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, 
indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei, iar la art.5 alin.1 lit. a se 
prevede că „Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu 
următoarele informaţii de interes public: actele normative care reglementează organizarea şi 
funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice” 
           În acord cu dispoziţiile menţionate, care constituie de altfel cadrul normativ general în care se 
exercită dreptul de a avea acces la informaţii de interes public, art.41 din Legea nr.275/2006 
reglementează, în mod special,  dreptul persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de 
libertate de a avea acces la informaţiile de interes public, stabilindu-se totodată că „accesul 
persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate la informaţiile de interes public se 
realizează în condiţiile legii”. 
          În ceea ce priveşte obligaţia de a comunica acte normative, aceasta se reduce la actele care 
reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice, iar la art.43 din lege se 
enumeră dispoziţiile legale şi documentele pe care penitenciarul este ţinut să le pună la dispoziţia 
persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, precum şi modalităţile în care se 
realizează accesul la informaţii. 
          Prin urmare, recurentul reclamant nu are dreptul de a solicita orice acte normative, ci doar 
acelea prevăzute de lege, iar pârâţii au obligaţia de a furniza doar acele informaţii care se încadrează 
în dispoziţiile legale. Ori, astfel cum a reţinut şi prima instanţă, conform procesului verbal încheiat, 
recurentul reclamant a fost informat în legătură cu actele normative prevăzute la art.43 din Legea 
nr.275/2006. 
         Curtea apreciază că celelalte susţineri ale recurentului, referitoare la modul în care se respectă 
drepturile deţinuţilor în penitenciar nu pot fi analizate de instanţa de contencios administrativ, fiind în 
căderea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, astfel cum se 
prevede în art.39 din Legea nr.275/2006. 
         Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurent sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă.  
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55. Acţiune având ca obiect compensaţii băneşti acordate de autoritatea publică în 
aplicarea Legii nr.290/2003. 

   
                                                                                      Art.1 – Legea nr.554/2004 

                                                                                        Art.10 – Legea nr.290/2003 
                                                                                        Art.18 – HG nr.1120/2006 

 
               Decizia civilă nr.200/17.03.2011 
                            Dosar nr.8846/118/2010 

 
Prin acţiunea  adresată Tribunalului Constanţa – Secţia Comercială, de Contencios 

Administrativ şi Fiscal şi înregistrată sub nr.8846/118 din 19.07.2010, reclamanta A.G a solicitat ca 
prin hotărâre judecătorească să se dispună obligarea pârâtei ANRP,  SERVICIUL PENTRU 
APLICAREA LEGII NR.290/2003 la plata către reclamantă a compensaţiilor băneşti acordate prin 
Hotărârea nr.248/16.08.2007 emisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa – Comisia Judeţeană 
pentru Aplicarea Legii nr.290/2003,  actualizate în raport cu indicele de creştere a preţurilor, până la 
data plăţii efective .  

Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că, prin Hotărârea nr.248/16.08.2007 
emisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa – Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii 
nr.290/2003, a fost soluţionată cererea sa, în calitate de moştenitoare a defunctei L.A , şi i s-au acordat 
compensaţii băneşti în sumă de 266.614 lei, pentru bunurile abandonate de autoarea ei în Basarabia.  

Deşi potrivit art.10 alin.2 din Legea nr.290/2003 compensaţiile trebuiau plătite iar dosarul său 
era complet, nu s-a efectuat nici o plată până în prezent.  
 Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca nefondata, arătând în esenţă că, 
potrivit art.18 alin.5 din H.G.nr.1120/2006, despăgubirile sunt plătite în limita fondurilor alocate de la 
bugetul de stat,  iar nerespectarea termenelor de plată a compensaţiilor atrage actualizarea sumelor 
neplătite în raport de indicele de creştere a preţurilor de consum .   
 Prin Sentinţa civilă nr.1614/COM/10.12.2010, Tribunalul Constanţa – Secţia contencios 
administrativ a admis acţiunea formulată de reclamanta A.G, obligând pârâta la plata către 
aceasta a sumei de 266.614 lei , în cuantum actualizat în raport cu indicele de creştere a preţurilor de 
consum, de la data de  17.08.2009 şi până la data plăţii efective. 
 Pentru a pronunţa sus-menţionata hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă următoarele:  

Prin Hotărârea nr.248/16.08.2007 emisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa – 
Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr.290/2003 se dispune plata către reclamantă a 
compensaţiilor băneşti în cuantum de  266.614   lei, în temeiul Legii nr.290/2003 . 

În speţă, reţine instanţa de fond aplicabilitatea dispoziţiilorart.10 al.2 din Legea nr.290/2003, 
cu referire la art.18 din Norma metodologică pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, aprobată prin H.G. 
1120/2006, arătând că, potrivit adresei nr. 9891/2009 emisă de către pârâtă, dosarul depus de către 
reclamantă în vederea plăţii compensaţiilor este complet .   
 Examinând dispoziţiile art.1alin.1 din Legea nr.554/2004, potrivit cărora : Orice persoană care 
se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, 
printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului 
pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată, cu referire la art.2 alin.1 lit.i 
 „este asimilată refuzului nejustificat şi nepunerea în executare a actului administrativ emis ca 
urmare a soluţionării favorabile a cererii” sau, după caz, a plângerii prealabile, instanţa de fond 
reţine că, Hotărârea nr.248/16.08.2007 emisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa – Comisia 
Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 290/2003 prin care se acordă reclamantei compensaţii băneşti în 
cuantum de 266.614 lei, constituie izvorul unei obligaţii legale de plată a sumei menţionate. 

Se arată că, obligaţia al cărei creditor este reclamanta - fără însă ca acestui ordin legea să îi 
confere valoarea unui titlu executoriu -, pentru executarea silită a acestei obligaţii, creditorii sunt 
obligaţi a urma calea dreptului comun, respectiv pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti de obligare a 
debitorului la executarea obligaţiei de plată.  
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Totodată, se arată că, a nega dreptul persoanelor îndreptăţite de recurge la executarea  pe cale 
silită a dreptului lor de creanţă născut dintr-un astfel de act şi a lăsa realizarea acestui drept de creanţă 
la latitudinea debitorului ar însemna lipsirea acestora de un bun , în sensul art.1din Protocolul 1 
adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului .  

Întrucât reclamanta a făcut dovada prin Hotărârea nr.248/16.08.2007 emisă de Instituţia 
Prefectului – Judeţul Constanţa – Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 290/2003 a creanţei 
certe, lichide şi, faţă de data emiterii acesteia, şi exigibilă în întregime la momentul formulării acţiunii, 
pe care o are faţă de pârâtă, iar pârâta nu face dovada plăţii, dovadă a cărei sarcină îi incumbă ca act 
pozitiv, neputând fi primite apărările acesteia în sensul imposibilităţii de plată din cauza lipsei 
fondurilor, deoarece o astfel de susţinere echivalează cu invocarea propriei culpe şi cu lăsarea la 
latitudinea debitorului a executării obligaţiei de plată, instanţa de judecată a admis acţiunea, obligând  
pârâta la plata către reclamantă a sumei de 266.614 lei, în cuantum actualizat în raport cu indicele de 
creştere a preţurilor de consum, de la data de  17.08.2009 şi până la data plăţii efective. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs A.N.R.P – SERVICIUL PENTRU 
APLICAREA LEGII NR.290/2003, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea 
temeiurilor de drept prevăzute de dispoziţiile art.299 Cod pr.civilă, Legea nr.290/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare şi HG nr.1120/2006 şi următoarea motivaţie, în esenţă: 

- susţine recurenta că, în mod greşit instanţa de fond nu a avut în vedere dispoziţiile art.18 al.5 
din HG nr.1120/2006 „Compensaţiile băneşti stabilite prin hotărârea comisiei judeţene ori a 
municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, a Serviciului pentru aplicarea 
Legii nr.290/2003, în cazul contestaţiilor, sau hotărârea judecătorească definitivă, învestită cu 
formulă executorie, după caz, se achită beneficiarilor, în limita sumelor aprobate anual cu 
această destinaţie în bugetul de stat”, iar neplata până în prezent a tranşei I din despăgubirile 
stabilite prin Hotărârea nr.248/2007, nu dovedeşte refuzul nejustificat al ANRP – Serviciul 
pentru Aplicarea Legii nr.209/2003, ci doar lipsa fondurilor alocate de la bugetul de stat 
privind plata despăgubirilor. 
Solicită admiterea recursului, astfel cum a fost formulat. 
Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate, văzând şi 

dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru următoarele 
considerente, în esenţă: 

Probatoriul administrat în cauză, conform art.1169 Cod civil, face dovada că, prin Hotărârea 
nr.248/16.08.2007 emisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa – Comisia Judeţeană pentru 
Aplicarea Legii nr.290/2003, a fost soluţionată cererea intimatei reclamante, în calitate de 
moştenitoare a defunctei L.A, acordându-se compensaţii băneşti în sumă de 266.614 lei, pentru 
bunurile abandonate de autoarea ei în Basarabia, în temeiul Legii nr.290/2003. 

În atare situaţie, în mod legal şi temeinic instanţa a avut în vedere dispoziţiile art.10 al.2 din 
Legea nr.290/2003, potrivit cu care „Despăgubirile sau compensaţiile băneşti vor fi acordate 
beneficiarilor în termen de un an de la comunicarea hotărârii comisiei judeţene ori a municipiului 
Bucureşti, după caz, sau a hotărârii prevăzute la art. 8 alin. (4) sau (6), respectiv la art. 9; plata lor 
se poate face şi în rate, în maximum 2 ani, în funcţie de disponibilităţile băneşti ale direcţiilor 
prevăzute la art. 11 alin. (1)”.  

Totodată, reţine Curtea că, potrivit adresei nr.9891/2009 emisă de recurenta pârâtă, dosarul 
depus de intimata reclamantă A.A, în vederea plăţii compensaţiilor este complet, astfel că, în mod 
legal şi temeinic instanţa de fond a apreciat asupra împrejurării că, în speţă, hotărârea emisă de 
instituţia prefectului, constituie izvorul obligaţiei legale de plată a sumei menţionate, obligaţie al cărui 
creditor este recurenta. 

Aşa fiind şi având în vedere dispoziţiile art.18 din Norma Metodologică pentru aplicarea 
Legii nr.290/2003 aprobată prin HG nr.1120/2006, potrivit cărora:  

„(1) Solicitarea plăţii se face pe bază de cerere scrisă, adresată către Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.  
   (2) Cererea este însoţită de hotărârea comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru 
aplicarea Legii nr. 290/2003, a Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, în cazul 
contestaţiilor, sau hotărârea judecătorească definitivă, învestită cu formulă executorie, după caz, 
precum şi o copie de pe actul de identitate şi dovada deschiderii unui cont la o bancă comercială sau 
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la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A.; dovada se face prin documentul ştampilat emis 
de bancă la deschiderea contului, cu specificarea codului IBAN şi a sucursalei băncii.  
   (3) În cazul în care există mai mulţi beneficiari sau moştenitori, aceştia transmit, în afara 
documentelor prevăzute la alin. (2):  
   a) procură notarială, în original, prin care toţi beneficiarii împuternicesc pe unul dintre ei sau o 
terţă persoană să primească plata întregii sume, împreună cu dovada prevăzută la alin. (2) privind 
contul persoanei desemnate; sau  
   b) act notarial, în original sau copie legalizată (certificat de moştenitor, contract de partaj 
voluntar), din care rezultă cotele în care vor fi împărţite despăgubirile între beneficiari.  
   (4) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 
290/2003 dispune plata despăgubirilor pe baza documentelor prezentate, prin Direcţia generală 
economică din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.  
   (5) Compensaţiile băneşti stabilite prin hotărârea comisiei judeţene ori a municipiului Bucureşti 
pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, a Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, în cazul 
contestaţiilor, sau hotărârea judecătorească definitivă, învestită cu formulă executorie, după caz, se 
achită beneficiarilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul de stat, 
astfel:  
   a) integral, dacă cuantumul acestora nu depăşeşte 50.000 lei;  
   b) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 60% în primul an şi 40% în 
anul următor, dacă cuantumul despăgubirilor se încadrează între 50.001 lei şi 100.000 lei;  
   c) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 40% în primul an şi 60% în anul 
următor, dacă cuantumul compensaţiilor depăşeşte 100.001 lei.  
   (6) Suma achitată beneficiarilor în cea de-a doua tranşă se actualizează în raport cu indicele de 
creştere a preţurilor de consum din ultima lună pentru care acest indice a fost publicat de către 
Institutul Naţional de Statistică, faţă de luna decembrie a anului anterior”, 
Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic, constatând că, intimata reclamantă A.A nu se află în 
posesia unui titlu executoriu, fiind obligată a urma calea dreptului comun, pentru obţinerea unei 
hotărâri judecătoreşti de obligare a debitorului la executarea obligaţiei de plată, instanţa de fond a 
procedat la admiterea acţiunii dedusă judecăţii, prin raportare la prevederile art.1 al.1 din Legea 
nr.554/2004. 
 Deoarece  intimata reclamantă a făcut dovada unei creanţe certe, lichide şi exigibile la 
momentul formulării acţiunii dedusă judecăţii, iar recurenta nu a făcut dovada plăţii, reţine Curtea 
că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond, nu a primit apărările pârâtei în sensul „imposibilităţii de 
plată din cauza fondurilor”, atât timp cât, aceasta şi-ar invoca propria culpă în neexecutare şi, mai 
mult, a avea în vedere o astfel de apărare, ar presupune că, executarea ar fi lăsată la latitudinea 
debitorului obligaţiei de plată, aspect ce nu poate fi reţinut nici de către instanţa de recurs. 
 Legal şi temeinic, apreciază Curtea - instanţa de fond, a avut în vedere şi dispoziţiile art.1 din 
Protocolul nr.1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, atunci când, a admis 
acţiunea dedusă judecăţii, pentru că, a nega dreptul persoanelor îndreptăţite de a recurge la executarea 
pe cale silită a dreptului lor de creanţă, reprezintă o lăsare la latitudinea debitorului de a proceda la 
executarea obligaţiei de plată, situaţie ce ar echivala cu lipsirea persoanei îndrituite de bunul litigios. 
 Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca 
nefondat. 
 

56. Acţiune având ca obiect obligarea autorităţii publice la comunicarea unor acte 
administrative – procese verbale de contravenţie. Refuz nejustificat. 

 
             Art.2 lit.”b”, art.8 – Legea nr.554/2004 

             Art.32 – OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, R 
             Art.118 – OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,R 
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              Decizia civilă nr.207/17.03.2011 
                           Dosar nr.3043/118/2010 

 
Prin acţiunea adresată  Tribunalului Constanţa - Secţia comercială, contencios administrativ şi 

fiscal, şi înregistrată sub nr.3043/118 din 18.03.2010, reclamantul B.V.A a solicitat instanţei în 
contradictoriu cu MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE - 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE ŞI INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL 
JUDEŢULUI CONSTANŢA şi MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
- INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE, DIRECŢIA POLIŢIEI RUTIERE, ca 
prin hotărâre judecătorească să se dispună: 

1.) - obligarea pârâtelor la comunicarea unei copii de pe procesele verbale menţionate în 
cazierul auto nr.122573/14.10.2008; 

2.) - obligarea celor 2 pârâte să înainteze plângerile contravenţionale instanţelor judecătoreşti 
competente sau inspectoratelor judeţene competente. 

Motivând acţiunea, reclamantul învederează în esenţă că, la 14.10.2008 a luat la cunoştinţă 
că, figurează în evidenţele Serviciului Poliţiei Judeţene Constanţa cu un număr de 14 contravenţii, 
sancţionate prin tot atâtea procese verbale. 

Pretinde reclamantul că, aceste procese verbale nu i-au fost comunicate, împrejurare faţă de 
care a solicitat comunicarea, pentru a fi în măsură să le conteste, dar nici până la momentul investirii 
instanţei nici SERVICIUL POLIŢIEI RUTIERE CONSTANŢA, nici DIRECŢIA POLIŢIEI 
RUTIERE, nu au dat curs solicitării sale, aceasta chiar în condiţiile în care după ce a înţeles că i se 
refuza comunicarea, dată fiind o dispoziţie a comisarului sef Constantin Dancu, a procedat la 
21.08.2009, la  notificarea prin intermediul executorului judecătoresc. 

Se susţine că, s-a adresat Judecătoriei Constanţa, formulând plângeri împotriva unora din 
procesele verbale menţionate în cazierul auto, însă „unele instanţe” au suspendat deja plângerile, 
întrucât SERVICIUL POLIŢIEI RUTIERE CONSTANŢA nu a depus o copie a procesului verbal. 

Apreciază reclamantul că, se află în ipoteza consacrată de art.8 alin.1 teza finală din Legea 
nr.554/2004, deoarece prin refuzul pârâtelor de a-i comunica o copie de pe procesele verbale sau de a 
înainta instanţelor competente plângerile formulate, accesul său la justiţie este inexistent, fiind pur şi 
simplu în situaţia de a nu se putea plânge unei instanţe (drept garantat de CEDO). 

Pentru termenul de judecată din 16.04.2010, la dosarul cauzei a fost înaintă cererea formulată 
de INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE, prin care se solicita instanţei, ca 
reclamantul să precizeze „ cu cine înţelege să se judece”.  

Prin „Precizările” depuse la termenul de judecată din 28.05.2010, reclamantul menţionează 
că, înţelege să poarte judecata în contradictoriu cu INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI 
ROMÂNE şi cu INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CONSTANŢA. 

La termenul de judecată din 10.09.2010, instanţa a solicitat reclamantului, în acord cu 
disp.art.129 alin.4 Cod pr.civ, „precizări scrise” în referire la obiectul pricinii, prin care să arate care 
au fost instanţele competente ce trebuiau a fi sesizate cu plângerile contravenţionale formulate şi 
totodată, să de pună la dosarul cauzei dovada înregistrării acestor plângeri, respectiv dovada 
comunicării de către birourile executorilor judecătoreşti a notificărilor adresate pârâţilor. 

S-a dispus, totodată, luarea interogatoriului reclamantului, probă care a fost administrată la 
termenul de judecată din 12.11.2010. 

Pârâţii nu au înaintat la dosarul cauzei întâmpinare. 
INSPECTORATUL JUDEŢEAN AL POLIŢIEI CONSTANŢA a solicitat prin „notele scrise” 

şi concluziile orale expuse de reprezentantul convenţional, respingerea ca a inadmisibilă a acţiunii 
deduse judecăţii, „motivat de faptul că instituţia nu are calitatea de organ constatator pentru a da 
curs cererii”, iar în ipoteza cenzurării apărărilor formulate pe cale de excepţie, respingerea ca 
nefondată. 

Prin Sentinţa civilă nr.1465/CA/12.11.2010, Tribunalul Constanţa, a respins excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii, invocată de pârât şi acţiunea formulată de reclamantul B.V.A, ca 
nefondată. 

Pentru a aprecia de această manieră, instanţa de fond, în considerarea disp.art.137 Cod pr.civ., 
potrivit cu care „ instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de 



 215

fond care fac de prisos, în totul sau în parte cercetarea în fond a pricinii” a analizat cu prioritate 
excepţia inadmisibilităţii, reţinând următoarele: 

Excepţia este neîntemeiată, pentru următoarele considerente: 
Mijloc de apărare specific, caracterizat prin trăsături ce o apropie şi în acelaşi timp o deosebesc 

atât de excepţiile de procedură, cât şi de apărările de fond, inadmisibilitatea se circumscrie excepţiei 
numai în măsura în care, dreptul sau pretenţiile reclamantului nu pot fi ocrotite pe calea procesuală 
aleasă sau pentru valorificarea lor se cere parcursă o procedură prealabilă, care face incidentă 
prevederea art.109 alin.(2) Cod pr.civ. 

În raport de limitele investirii, obiectul acţiunii în contencios, astfel cum a fost precizat de 
reclamant, îl constituie refuzul de a-i fi comunicată o copie a proceselor verbale de contravenţie, 
respectiv de a fi înaintate plângerile instanţelor judecătoreşti competente. 

Art.8 alin.(1) din Legea nr.554/2004 prevede că : 
„Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-u act 

administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a 
primit nici un 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 analiza dispoziţiei legale menţionate, reţine instanţa de fond că ar rezulta faptul că, actul 
atacat în justiţie poate fi, atât actul administrativ tipic, cât şi actul atipic, adică tăcerea administrativă, 
respectiv refuzul nejustificat, ca acte asimilate actului administrativ unilateral. 

Prin urmare, apreciază instanţa de fond că, apărarea procesuală formulată de pârât, sub motiv 
că IPJ Constanţa nu are calitatea de organ constatator al contravenţiilor, pentru a da curs cererii 
reclamantului, a fost cenzurată, fiind respinsă excepţia inadmisibilităţii şi analizate, pe fond, 
pretenţiile reclamantului. 

Analiza cererii reclamantului, prin prisma argumentelor invocate şi a apărărilor formulate de 
pârât şi a materialului probator administrat în cauză, relevă caracterul nefondat al pretenţiilor deduse 
judecăţii, apreciază instanţa, deoarece: 

Susţinerile din cererea introductivă de instanţă privitoare la „tăcerea administraţiei publice” 
desprinsă din atitudinea funcţionarilor care nu au dat curs solicitărilor sale de comunicare a 
informaţiilor solicitate, din ordinul comisarului şef D.C, au rămas la nivel de simple afirmaţii, nefiind 
susţinute probator. 

Deşi în cuprinsul cererii, reclamantul a arătat că, în probaţiune înţelege să se folosească de 
interogatoriu şi martori, acesta nu a indicat numele martorilor şi nici nu a depus interogatoriu, iar la 
termenul de judecată la care s-a prezentat în instanţă spre a-i fi administrat interogatoriul dispus în 
temeiul art.129 alin.5 Cod pr.civ., nu a stăruit în cererea de probaţiune. 

Înscrisurile depuse de pârât, infirmă existenţa unei „tăceri administrative” în referire la 
pretinsa lipsă de răspuns la solicitările adresate prin notificările transmise prin intermediul birourilor 
executorilor judecătoreşti. 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CONSTANŢA a răspuns cu adresa 
nr.15357/24.10.2008, la notificarea transmisă prin intermediul biroului executorului judecătoresc, 
comunicând-o reclamantului prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, la adresa sa de 
domiciliu. 

Expediţia poştală a fost avizată/reavizată, însă reclamantul nu a ridicat corespondenţa, fapt ce 
nu poate fi imputat autorităţii. 

Este adevărat că, reclamantul a invocat şi notificarea adresată copârâtului INSPECTORATUL 
GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE, înregistrată sub nr.448/21.10.2008 la BEJ „D.V şi G.A”, însă 
nu s-a făcut dovada, sub aspect probator a comunicării acestei notificări. 
 Se mai reţine că, nici critica privitoare la „ refuzul nejustificat” al pârâţilor de a-i rezolva 
cererea, respectiv „de a-i fi comunicată o copie a proceselor verbale de contravenţie sau de a înainta 
instanţelor competente plângerile” nu se verifică. 
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 „Refuzul nejustificat” – în accepţiunea art.2 lit.”i” din Legea nr.554/2004, semnifică 
„exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea unei persoane”, în vreme 
ce „ excesul de putere” este definit la lit.”n” din art.2 ca fiind „ exercitarea dreptului de apreciere al 
autorităţilor publice prin încălcarea limitelor competenţelor prevăzute de lege sau prin încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”. 
 Urmare sus-menţionatelor reţineri, instanţa apreciază că, în speţă, nu se află în ipoteza unui 
refuz nejustificat, în raport de dispoziţiile legii cadru a contravenţiilor - OG.2/2001, nerevenind nici 
unuia din pârâţi obligaţia de a da curs cererilor reclamantului, de vreme ce nici una dintre entităţi nu 
avea calitatea de organ constatator al faptelor contravenţionale constatate prin procesele verbale 
dresate pe numele reclamantului. 
 Pentru considerentele expuse, instanţa de fond a apreciat întemeiată susţinerea din „Notele 
scrise” formulate de INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CONSTANŢA, potrivit cu 
care, prin cererea sa reclamantul urmăreşte „suspendarea executării sancţiunilor contravenţionale 
stabilite în procesele verbale”. 
 Astfel, chiar dacă scopul declarat al acţiunii este sancţionarea refuzului apreciat ca nejustificat, 
de soluţionare a cererii, instanţa constată că, scopul imediat al demersului judiciar declanşat de 
reclamant îl reprezintă, practic, repunerea în termenul de contestare al proceselor verbale, care curge – 
după cum se dispune de art.31 din OG.2/2001, de la data înmânării sau comunicării acestora. 
 Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat recurs B.V.A, criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

- în mod greşit instanţa de fond a apreciat că, în cauză nu sunt incidente disp.art.8 din Legea 
nr.554/2004, atât timp cât, cererea însoţită de plângere împotriva fiecărui proces verbal a fost 
trimisă către pârâta intimată, prin intermediul executorului judecătoresc, solicitând 
comunicarea unei copii de pe fiecare proces verbal, precum şi înaintarea plângerilor instanţei 
competente. 
Se arată că, recurentul nu are cunoştinţă de organul  constatator, întrucât nu i-au fost 

comunicate procesele verbale şi nici nu are cum să intre în posesia lor pentru a cunoaşte cine ar fi 
instanţa competentă a le soluţiona. 
 Prin întâmpinare, pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI 
CONSTANŢA, solicită a se constata că, instanţa de fond în mod corect a reţinut inadmisibilitatea 
cererii reclamantului, apreciind că, hotărârea pronunţată de aceasta este temeinică şi legală.  
 Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma susţinerilor părţilor, văzând şi 
dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru următoarele 
considerente, în esenţă: 
 Instanţa a fost investită de către recurentul B.V.A cu soluţionarea cauzei având ca obiect: 

 1.) - obligarea pârâtelor la comunicarea unei copii de pe procesele verbale menţionate în 
cazierul auto nr.122573/14.10.2008; 

 2.) - obligarea celor 2 pârâte să înainteze plângerile contravenţionale instanţelor judecătoreşti 
competente sau inspectoratelor judeţene competente, 
invocându-se ca temei de drept aplicabil, dispoziţiile art.8 din Legea nr.554/2004. 

Potrivit sus-menţionatului text de lege „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 nici un 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”. 

Faţă de conţinutul textului de lege sus-citat, Curtea reţine că, formularea „Nu a primit nici un  
răspuns în termenul prevăzut de al.1 lit.”h” din teza I al al.1 al art.8 din Legea nr.554/2004, şi, 
respectiv, formularea „prin nesoluţionarea în termen” teza II a aceluiaşi alineat, evocă, în esenţă, 
ceea ce tradiţional se exprimă prin sintagma „tăcerea administraţiei publice” . 
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Totodată, Curtea reţine că, aşa după cum corect a apreciat şi instanţa de fond, al.1 al textului de 
lege sus-citat, se referă, atât la atacul în justiţie al actului administrativ tipic, adică al manifestării 
unilaterale exprese de voinţă, cât şi la atacul în justiţie al actului administrativ atipic, adică a 
tăcerii, respectiv a refuzului nejustificat, dispoziţiile venind să contureze şi sfera subiectelor obligate 
să introducă plângere prealabilă.    

În practică s-a statuat că, acţiunile reglementate de teza II a al.1 din legea contenciosului 
sunt, în primul rând, în constatare, în sensul că, prin ele se solicită a se constata că nu s-a primit 
nici un răspuns în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, iar conform art.2 al.1 lit.”h” din 
lege,  să se constate că există un refuz nejustificat de soluţionare a unei cereri, în sensul art.2 al.1 
lit.”i” din lege. 

Această distincţie, foarte tranşantă în dreptul comun, unde operează regula după care nu se 
poate introduce o acţiune în constatare dacă există posibilitatea unei acţiuni în realizarea dreptului, nu 
este relevată în acţiunile de contencios administrativ, care au ca obiect „tăcerea administraţiei” sau 
„refuzul nejustificat”, reclamantul, cum este situaţia din speţă, putând cere  obligarea administraţiei să 
elibereze un act, un înscris etc. 

Cu toate acestea, reţine Curtea că, susţinerile recurentului făcute prin acţiunea dedusă judecăţii, 
cât şi prin motivele de recurs, au rămas la nivel de simple afirmaţii, nefiind susţinute probator, în 
sensul că, nu aui fost produse dovezi în sensul art.1169 Cod civil, din care să rezulte veridicitatea lor.                                 
 Mai mult decât atât, apreciază Curtea că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a reţinut c ă, 
înscrisurile depuse de recurentul pârât infirmă existenţa unei „tăceri administrative”în referire la 
pretinsa lipsă de răspuns la solicitările adresate prin notificările trimise prin intermediul birourilor 
executorilor judecătoreşti. 
 Astfel, INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CONSTANŢA, a răspuns 
solicitării recurentului cu adresa nr.15357 din 24.10.2008, la notificarea transmisă prin BEJ D.V, 
comunicând-o recurentului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresa de 
domiciliu indicată şi la sediul BEJ, în care a menţionat că „Nu IPJ  CONSTANŢA este emitentul 
proceselor verbale pe care acesta le contestă”, cu recomandarea de a se adresa potrivit prevederilor 
legale în vigoare instituţiilor emitente. 
 Probatoriul administrat în cauză determină Curtea a reţine că, o parte din procesele verbale 
reclamate a nu fi comunicate, au ca organ emitent IPJ Prahova – exemplu PV seria CC nr.1054352, 
ori, o astfel de situaţie face veridică reţinerea instanţei de fond precum că, în speţă, nu ne aflăm în 
ipoteza unui refuz nejustificat, în raport cu dispoziţiile legii cadru a contravenţiilor OG nr.2/2001, 
republicat, nerevenind nici uneia dintre părţi obligaţia de a da curs cererilor recurentului, de 
vreme ce, cele două entităţi nu aveau calitatea de organ constatator al faptelor contravenţionale 
constatate prin procese verbale dresate pe numele recurentului. 
 Curtea apreciază că, susţinerile recurentului privind aplicabilitatea în speţă a disp.art.32 al.2 
din OG nr.2/2001 republicat, privind regimul juridic al contravenţiilor, sunt nefondate deoarece, 
IPJ CONSTANŢA nu este organul din care face parte agentul constatator, intimata nu are cum să 
deţină procesele verbale de contravenţie contestate şi nici documentaţia ce a stat la baza încheierii 
acestora, pentru a le putea înainta instanţei competente, iar în lipsa actului constatator, aceasta nu 
poate înainta nici eventuala plângere a petentului întrucât nu cuprinde date cu privire la locul săvârşirii 
contravenţiei, pentru a identifica instanţa competentă teritorial să soluţioneze plângerea, conform 
prevederilor art.118 al.1 din OUG nr.195/2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile 
publice. 
 Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul 
respingerii recursului, ca nefondat. 
 

57. Acţiune având ca obiect anularea actelor administrativ-fiscale emise de autoritatea 
publică. Audit financiar al contului de execuţie bugetară. Acordare sporuri, prime şi drepturi 
speciale funcţionarilor publici şi personalului contractual. 

 
        Art.1- Legea nr.554/2004 
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        Art.1, art.8, art.12, art.30 –Legea nr.130/2006 
        Art.157, art.243 – Legea 53/2003 privind Codul muncii 

        Art.1, art.24 – Legea nr.193/2006 
        Art.1 – OUG nr.37/2008 modificată prin OUG nr.43/2008 

      Art.35, art.72 - Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici 
      Art.11, art.17,, art.23 - OG nr.6/2007 

 
  

               Decizia civilă nr.257/30.03.2011 
                            Dosar nr.8052/118/2010 

 
Prin acţiunea formulată la data de 29.06.2010 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa 

sub nr.8052/118/2010, reclamanţii Primăria comunei Poarta Albă, Consiliul Local Poarta Albă, 
Comuna Poarta Albă prin primar şi Primarul comunei Poarta Albă au solicitat în contradictoriu cu 
pârâtele Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi Constanţa să se dispună anularea 
procesului verbal de constatare din 26.11.2009 în ceea ce priveşte aplicarea masurilor nr.1 si 2, decizia 
nr.45/17.12.2009 în ceea ce priveşte masurile dispuse la punctele 1 şi 2 şi încheierea nr.VI 
71/17.03.2010 emisă de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor. 
 În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că în urma controlului realizat pentru situaţiile 
financiare din anul 2008, a fost emisă Decizia nr.45/17.12.2009 prin care s-a constatat că anumite 
sume de bani plătite salariaţilor proprii şi a celor din instituţiile de învăţământ au caracter nelegal, 
impunându-se măsurile prevăzute la punctele 1 şi 2. 
 Cu privire la măsura dispusă la punctul 1 din decizie, au susţinut reclamanţii că nu se poate 
reţine că acordul colectiv de muncă are caracter nelegal, în sensul că nu sunt respectate dispoziţiile 
art.12 din Legea nr.130/1996, deoarece în nicio reglementare legală, la momentul în care aceste 
drepturi au fost negociate şi acordate, nu existau dispoziţii contrare. Faptul că sunt reglementări care 
stabilesc anumite categorii care beneficiază prin lege de aceste sporuri nu înseamnă că în urma 
negocierii nu este posibil ca partenerii sociali să negocieze astfel de drepturi şi pentru alte categorii de 
bugetari. Această interpretare a fost evidenţiată şi de practica judiciară.  
           Cu referire directă la drepturile speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii în muncă, au 
arătat reclamanţii că există o dispoziţie expresă chiar în Legea nr.188/1999, art.72, alin.1. Chiar şi în 
lipsa unei dispoziţii exprese, drepturile acordate nu pot fi negate ca fiind drepturi negociabile. În ceea 
ce priveşte decontarea cheltuielilor pentru navetă, în limita nivelului contravalorii biletelor pe 
mijloacele de transport, au fost plătite ca urmare a contractului colectiv de muncă ce a dat naştere la o 
obligaţie de plată în sarcina instituţiei publice, plata fiind prevăzută în bugetul local aprobat de 
consiliul local. 
 Consideră reclamanţii că, relativ la măsura dispusă la punctul 2, pârâta a interpretat superficial 
dispoziţiile Legii nr.193/2006. Faptul că plata acestor tichete s-a realizat din bugetul autorităţii publice 
locale, chiar şi în condiţiile în care beneficiarii fondurilor nu erau angajaţii acestei instituţii, nu este 
susceptibilă să nască controverse atâta timp cât avem de a face cu o alocaţie prevăzută într-un buget 
adoptat conform prevederilor legale. 
 La data de 13.07.2010 a formulat cerere de intervenţie în interes alăturat reclamanţilor 
Sindicatul Tomis al Lucrătorilor din Administraţia Publică si Servicii Publice, iar la termenul de 
judecată din 07.10.2010 a formulat cerere de intervenţie în interes alăturat reclamanţilor Sindicatul 
Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa. 
 Instanţa de fond a admis în principiu cererile de intervenţie prin încheierea din 18.11.2010. 

Prin Sentinţa civilă nr.1512/25.11.2010 Tribunalul Constanţa a admis în parte acţiunea şi 
a admis cererile de intervenţie accesorie, a anulat în parte procesul verbal de constatare 
întocmit de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a jud. Constanţa la data de 
26.11.2009, respectiv punctele I şi II; a anulat în parte Decizia nr.45/17.12.2009 emisă de 
Camera de Conturi a jud. Constanţa, respectiv punctele 1 şi 2; a anulat Încheierea 
nr.VI.71/17.03.2010 emisă de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor de pe lângă Curtea de 
Conturi a României şi a respins cererea de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată 
către reclamanţi ca neîntemeiată. 
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 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut că, urmare a efectuării auditului financiar 
al contului de execuţie bugetară pe anul 2008 la Primăria com. Poarta Albă, Camera de Conturi 
Constanţa a constatat că în cursul anului 2008 entitatea auditată a acordat salariaţilor săi o serie de 
drepturi salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă, respectiv drepturi băneşti reprezentând 
sporul de confidenţialitate în procent de 15%, spor de condiţii de risc de contagiune şi suprasolicitare 
neuropsihică de 15%, drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii în cuantum de 504 lei/lună, primă 
de sărbători în sumă de 14.000 lei, decont pentru navetă în sumă de 13.192 lei, alocaţie de hrană în 
cuantum de 108.203 lei. Totodată, s-a constatat că a fost plătită suma de 128.062 lei cu titlu de tichete 
cadou persoanelor care nu aveau calitatea de angajaţi ai instituţiei. Acordarea acestor drepturi a fost 
apreciată de către organul de auditare ca fiind abatere de la legalitate şi regularitate, astfel că, pentru 
valorificarea procesului verbal de constatare din 26.11.2009, a fost emisă decizia nr.45/17.12.2009 
prin care s-au stabilit măsuri de remediere a deficienţelor constatate. 

Împotriva acestei decizii entitatea auditată a formulat contestaţie în condiţiile art.92 din 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, contestaţie 
ce a fost respinsă de către Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor Curţii de Conturi a României prin 
Încheierea nr.VI.71/17.03.2010. 

Procedând la analizarea legalităţii măsurilor dispuse, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 1. În ceea ce priveşte punctul 1 din Decizia nr.45/17.12.2009 privind acordarea către angajaţii 
din aparatul de specialitate al Primarului comunei Poarta Albă a unor sporuri, prime şi drepturi 
speciale, acestea au fost acordate în temeiul acordului colectiv de muncă înregistrat la DMSSF 
Constanţa sub nr.14221/14.06.2007 şi aprobat prin HCLM nr.4/12.02.2008 încheiat între Primăria 
com. Poarta Albă şi funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al 
Primarului com. Poarta Albă, acord ce nu a fost contestat sau anulat de o instanţă de judecată.  

Instanţa a considerat că, interpretând per a contrario dispoziţiile art.1 alin.1 şi art.12 alin.1 din 
Legea nr.130/1996, se deduce că prin contractele/acordurile colective de muncă pot fi negociate 
clauzele referitoare la drepturile a căror acordare şi al căror cuantum nu sunt stabilite prin dispoziţii 
legale. Folosind acelaşi principiu în interpretarea prevederilor art.3 alin.3 din contractul colectiv de 
muncă unic la nivel naţional, precum şi ale art.82 alin.2 din Legea nr.130/1996 potrivit cu care 
contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior 
celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior, se impune concluzia că se 
pot negocia clauze care să acorde salariaţilor mai mult decât s-a prevăzut în contractul colectiv de 
muncă încheiat la nivel superior, în acest sens fiind şi prevederile art.238 alin.3 din Codul Muncii care 
se completează cu Legea nr.188/1999 ce statuează că la încheierea contractului colectiv de muncă, 
dispoziţiile legale referitoare la drepturile salariaţilor au un caracter minimal. 

În aceste condiţii, a apreciat prima instanţă că acordarea drepturilor speciale nu este nelegală 
din moment ce nu există niciun text de lege care să o interzică, ci, dimpotrivă, drepturile stabilite prin 
lege constituie un minim dincolo de care, în raporturile juridice dintre părţile sociale, intervine 
principiul liberei negocieri.  

S-a mai apreciat că o restrângere de orice natură cu privire la drepturile care pot fi negociate 
contravine dispoziţiilor OIM. 

Mai mult, obligaţiile decurgând din contractul colectiv de muncă nu puteau fi încălcate, 
întrucât acesta a devenit opozabil şi în acelaşi timp obligatoriu pentru părţile contractului, potrivit 
art.243 din Codul Muncii şi art.30 alin.1 din Legea nr.130/1996, iar obligativitatea executării 
contratului colectiv de muncă derivă şi din prevederile Convenţiei OIM nr.131/1970, care impun 
atragerea răspunderii părţilor care se fac vinovate de neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
contractul colectiv de muncă. 

Concluzionând, instanţa a reţinut că reclamantul Primarul com. Poarta Albă a făcut dovada că 
a efectuat cheltuielile privind drepturile salariale către personalul bugetar în baza contractului colectiv 
de muncă înregistrat la autoritatea publică competentă, act juridic care prin necontestarea sa a 
dobândit putere de lege pentru părţile contractante şi a căror respectare, în condiţiile 
nedeclarării nulităţii acestora, este garantată de art.41 alin.5 din Constituţia României. 
 Instanţa a apreciat că motivele de drept reţinute de Curtea de Conturi în rapoartele de audit nu 
sunt suficiente pentru înlăturarea unor acte juridice, declararea nulităţii fiind atributul exclusiv al 
instanţei de judecată şi nu al unei autorităţi publice, indiferent de atribuţiile legale ale acesteia. 
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 2. În ceea ce priveşte punctul 2 din decizia nr.45/17.12.2009, privind alocarea de credite 
bugetare către cadrele didactice din instituţiile de învăţământ de pe raza com. Poarta Albă, în vederea 
acordării de tichete cadou, s-a reţinut că  art.1 alin.1 din Legea nr.193/2006 stipulează că societăţile 
comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, 
unităţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează personal 
pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou şi a 
tichetelor de masă. 
 De asemenea, în art.2.3 din HG nr.1317/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii nr.193/2006 se prevede că angajaţii persoane fizice care desfăşoară o activitate într-o 
relaţie de angajare, în baza unui raport de muncă reglementat de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de o lege specială, pot beneficia de tichete cadou acordate 
de angajatorii lor, numai pentru destinaţiile sau evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale. 
Angajatorii acordă angajaţilor proprii tichete cadou, în limita sumei prevăzute în bugetul de 
venituri de cheltuieli aprobat potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită "Tichete 
cadou" pentru cheltuieli sociale, în timp ce, conform 1.1 lit.b, fac parte din categoria angajatorilor 
prevăzuţi la art.1 din Legea nr.193/2006 instituţiile din sectorul bugetar, definite de legea privind 
finanţele publice şi de legea privind finanţele publice locale, indiferent de sistemul de finanţare şi 
subordonare, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii. 
 Conform art.167, alin.1 din Legea nr.84/1995 unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
funcţionează ca unităţi finanţate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse, potrivit legii. 
(2) Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cuprinde: finanţarea de bază şi finanţarea 
complementară. (3) Finanţarea de bază se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ, din sumele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale. (5) Finanţarea de bază cuprinde 
următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuieli de personal. 

Potrivit alin.13, finanţarea de bază şi finanţarea complementară a unităţilor de învăţământ se 
fac pe bază de contract, întocmit conform normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului 
preuniversitar, încheiat între directorul unităţii de învăţământ preuniversitar şi primarul localităţii 
în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ. … Sumele reprezentând finanţarea de 
bază şi finanţarea complementară se înscriu în bugetul de venituri şi cheltuieli.  

S-a mai reţinut că, potrivit art.1 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar, modificată prin OUG nr.43/2008, prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice a căror finanţare se asigură integral din bugetul 
de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; din 
venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale 
de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; integral din venituri proprii.  

Art.24, alin.2 acordă posibilitatea ordonatorilor de credite ai bugetelor locale şi ai 
instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare locală pot acorda tichete cadou, potrivit prevederilor 
Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, din bugetele acestora, în limita veniturilor proprii 
încasate. 
 Instanţa a apreciat că împrejurarea că salariaţii din învăţământul preuniversitar nu aveau 
încheiate contracte individuale de muncă pentru a se încadra în prevederile art.1 alin.1 din Legea 
nr.193/2006 nu prezintă relevanţă faţă de dispoziţiile legale enunţate, care prevăd posibilitatea 
acordării acestor tichete cadou instituţiilor finanţate din fonduri alocate prin bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, fiind incluse în bugetul pe anul 2008, aprobat prin HCL 
nr.4/12.02.2008 şi acordate din venituri proprii.  

 Împotriva sentinţei menţionate au declarat recurs pârâtele Curtea de Conturi a 
României şi Camera de Conturi a judeţului Constanţa, care au criticat soluţia instanţei de fond 
ca fiind nelegală şi netemeinică, invocând dispoziţiile art.304 indice 1 raportat la art.304 pct.9 Cod 
procedură civilă. 

Au susţinut recurentele că hotărârea a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, 
respectiv a dispoziţiilor art.33 alin.(3) din Legea nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
de Conturi, republicată, art.8, art.12 alin.(l) din Legea nr.130/1996, art.25 din HG nr.833/2007 privind 
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normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, OG 
nr.6/2007 şi OG nr.10/2008, acte normative care reglementau salarizarea personalului bugetar. 

Instanţa de fond în mod greşit a apreciat că auditorii publici externi au declarat ca nelegal 
contractul/acordul colectiv de muncă; prin procesul-verbal de constatare s-a reţinut existenţa unor 
abateri de la legalitate şi regularitate a unor plăţi efectuate pentru drepturi de natură salarială, întrucât 
acestea exced cadrul legal. Procesul - verbal a fost încheiat conform pct. 171 din Regulamentul 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specific Curţii de Conturi, precum şi valorificarea 
actelor rezultate din aceste activităţi. 

La emiterea actelor contestate s-au avut în vedere dispoziţiile art.25 din HG nr.833/2007, 
aplicabile în cazul acordurilor colective de muncă, dispoziţiile art.12 alin.(3) din Legea nr.130/1996, 
republicată, referitor la contractele colective de muncă ce se pot încheia pentru salariaţii instituţiilor 
bugetare. 

În situaţiile în care se constată existenţa unor abateri de la legalitate şi regularitate, care au 
determinat producerea unor prejudicii, Curtea de Conturi prin structurile sale teritoriale este obligată 
să comunice entităţii publice auditate această stare de fapt, conform art.33 alin.(3) din Legea 
nr.94/1992, republicată. În cauză, dispoziţiile legale au fost respectate, fiind emise de către Camera de 
Conturi a Judeţului Constanţa procesul - verbal de constatare, raportul de audit şi Decizia nr.45/2009 
pentru valorificarea constatărilor misiunii de audit. După emiterea actelor menţionate, potrivit 
aceluiaşi text de lege, stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea 
acestuia devin obligaţia conducerii entităţii auditate. 

Mai arată recurentele că instanţa de fond nu a avut în vedere că pârâta a adus la îndeplinire 
prevederile legale şi, mai mult decât atât, nu avea obligaţia de a determina întinderea prejudiciului sau 
de a dispune măsuri pentru recuperarea acestuia, obligaţia revenindu-i în întregime Primarului 
Comunei Poarta Albă. Acesta putea aprecia dacă este necesară promovarea unei acţiuni în instanţă 
pentru anularea clauzelor contractuale care încălcau prevederile legale. 

De asemenea, instanţa de fond nu a avut în vedere prevederile art.21 alin.(1) şi alin.(2) 
coroborate cu prevederile art.77 din Legea nr.215/2001, republicată, potrivit cărora reclamanţii 
Primăria comunei Poarta Albă şi Consiliul Local comunal Poarta Albă nu au personalitate juridică, 
drept pentru care nu puteau sta în nume propriu în instanţă. 

Apreciază că în mod corect auditorii publici externi au menţionat locul desfăşurării misiunii de 
audit ca fiind cel al structurii funcţionale cu activitate permanentă, respectiv Primăria comunei, însă de 
reţinut este faptul că măsurile din Decizia nr.45/2009 a Camerei de Conturi a Judeţului Constanta au 
fost dispuse în sarcina conducerii entităţii verificate, respectiv ordonatorul de credite - Primarul 
Comunei Poarta Albă, cel care reprezintă unitatea administrativ teritorială în relaţiile cu persoane 
fizice, juridice, precum şi în instanţă. 
 Arată recurentele că în mod greşit instanţa de fond a admis acţiunea împotriva procesului 
verbal de constatare şi a dispus anularea acestuia.  

Procesele verbale de constatare emise de Camerele de Conturi teritoriale, conform dispoziţiilor 
Legii nr.94/1992 şi a normelor elaborate în baza acesteia, nu sunt acte administrative în înţelesul Legii 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, chiar dacă sunt emise de o autoritatea publică, întrucât 
prin aceste acte nu se pot da naştere, modifica sau stinge raporturi juridice, prin urmare nici nu pot fi 
cenzurate pe calea contenciosului administrativ. 

Pe fondul cauzei, arată că instanţa nu a ţinut cont de susţinerile formulate prin întâmpinare şi 
de probele administrate în dosarul cauzei.  

Astfel, în urma controlului efectuat s-a constatat faptul că în anul 2008 funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul aparatului propriu al entităţii verificate, au beneficiat în baza 
acordului/ contractului colectiv de muncă înregistrat la DMPS Constanţa sub nr.14221/14.06.2007 şi 
aprobat prin HCLM nr.04/12.02.2008, de "drepturi speciale" de natură salarială: sporul de 
confidenţialitate, sporul pentru condiţii de risc şi contagiune şi suprasolicitare neuropsihică, prime de 
sărbători, Crăciun şi Paşte, drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii. În baza 
actului adiţional nr.4116/01.07.2007 încheiat la contractul/acordul colectiv de muncă, fără a avea 
aprobarea Consiliului Local al comunei Porta Albă, au fost decontate cheltuielile pentru transport de 
la domiciliu la locul de muncă al personalului propriu, în limita contravalorii biletelor pe mijloace de 
transport în comun de pe ruta respectivă.  
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Potrivit art.157 din Codul muncii, aprobat prin Legea nr.53/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, sistemul de salarizare a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetele locale se stabileşte prin lege, cu 
consultarea organizaţiilor salariale reprezentative. 

În perioada supusă controlului, sporurile sau primele ce se puteau acorda funcţionarilor publici 
şi personalului contractual erau reglementate prin OG nr.6/2007, respectiv prin OG nr.10/2007 şi OG 
nr.10/2008, acte normative ce nu prevăd "drepturile speciale" din categoria celor acordate de către 
entitatea verificată; prin clauzele contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul aparatului de 
specialitate al Primăriei Comunei Poarta Albă s-au stabilit drepturi de natură salarială ce încalcă 
dispoziţiile legilor speciale de salarizare a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din 
sectorul bugetar; în calitatea sa de angajator şi ordonator de credite, Primarul Comunei Poarta Albă a 
pus în executare contractul, uzând de principul instituit de art.236 alin.(4) din Codul muncii, potrivit 
căruia acesta constituie legea părţilor, fără a avea în vedere însă şi condiţia impusă de actul normativ, 
respectiv că acest contract trebuie să fie încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale. 
           Au mai susţinut recurentele că este atributul legiuitorului să stabilească atât categoria de 
drepturi salariale, partea fixă şi partea variabilă a salariului, cât şi cuantumul acestuia. Aşa se explică 
faptul că toate reglementările care vizează statutul funcţionarului public sau al personalului 
contractual prevăd pe de o parte natura legală a drepturilor salariale, iar pe de altă parte interdicţia ca 
prin acorduri/contracte colective de muncă să se stabilească drepturi de natură salarială care sunt 
atributul legiuitorului. 
 În continuare recurenta mai arată că instanţa de fond nu a avut în vedere la pronunţarea 
hotărârii recurate legislaţia aplicabilă în domeniul salarizării personalului bugetar, potrivit căreia 
sporul de confidenţialitate nu se acordă salariaţilor din cadrul instituţiei auditată. Sporul de 
confidenţialitate se poate acorda numai funcţionarilor publici şi personalului contractual din instituţiile 
menţionate la art.15 alin.l din OG nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici şi la art.13 alin.l din OG nr.10/2008, consiliile 
locale nefiind menţionate în aceste articole. 

De altfel şi celelalte drepturi de natură salarială prevăzute de acordul/contractul colectiv de 
muncă exced cadrului legal, aşa cum a fost precizat mai sus, care reglementează acordarea de sporuri 
şi premii personalului contractual şi funcţionarilor publici din instituţiile publice. 

Contractele colective de muncă se pot încheia şi pentru salariaţii din instituţiile bugetare, 
conform art.12 alin.(l) din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, însă prin acestea 
nu se pot negocia clauze referitoare la drepturi ale căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin 
dispoziţii legale. 

Referitor la sporul de stabilitate şi securitate în muncă, auditorii publici externi au constatat în 
mod corect faptul că acesta a fost plătit personalului Primăriei Comunei Poarta Albă, deşi acest drept 
salarial nu se regăseşte printre sporurile prevăzute de art.11-17 din OG nr.6/2007 şi nici de prevederile 
legale ale OG nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar 
salarizat potrivit OUG nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea 
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor 
pentru persoane care ocupa  funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, cu 
privire la sporurile ce se pot acorda funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul 
instituţiilor bugetare. 

Au mai susţinut recurentele că, indemnizaţia de vacanţă acordată personalului contractual al 
reclamantei nu a avut bază legală, dat fiind faptul că prevederile art.23 din OG nr.10/2008 nu 
reglementează plata unui astfel de drept salarial şi pentru această categorie de salariaţi. De prima de 
vacanţă beneficiază numai funcţionarii publici conform dispoziţiilor art.23 din OG nr.6/2007 privind 
unele masuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la 
intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, 
precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, precum şi ale art.35 
alin.2 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public. 
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În ce priveşte acordarea tichetelor cadou cadrelor didactice din instituţiile de  învăţământ, 
pentru care entitatea verificată nu avea calitatea de angajator, solicită să se constate că motivarea 
primei instanţe este incorectă deoarece contractele de muncă ale beneficiarilor acestor tichete sunt 
încheiate cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, astfel că aceştia nu puteau beneficia de tichete 
cadou din partea Primăriei comunei Poarta Albă. 

Instanţa de fond a invocat prevederile art.167 din Legea nr.84/1995, însă hotărârea a fost dată 
cu aplicarea greşită a acestor dispoziţii, ce reglementează modul de finanţare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, respectiv faptul că finanţarea se asigură din fonduri alocate prin 
bugetele locale ale unităţilor administrative - teritoriale pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la 
bugetul de stat şi din alte surse. 

Instanţa de fond a aplicat greşit şi dispoziţiile art.24 alin.(2) din Legea nr.193/2006, oprindu-se 
doar la faptul că, ordonatorii de credite ai bugetelor locale pot acorda tichete cadou din bugetele 
acestora, în limita veniturilor proprii încasate, fără să reţină că textul de lege trimite şi la ordonatorii 
de credite ai instituţiilor publice, din categoria cărora fac parte şi unităţile de învăţământ. 
 Solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, modificarea în parte a sentinţei 
recurate, în sensul respingerii acţiunii introductive ca netemeinică şi nelegală, cu menţinerea măsurile 
dispuse pentru entitatea verificată ca urmare a controlului efectuat, respectiv a măsurilor prevăzute la 
pct. l - 2 din Decizia nr.45/2009, a procesului - verbal de constatare ce a fost valorificat prin emiterea 
deciziei de către Camera de Conturi Constanţa, şi a Încheierii nr.VI.71 din 17.03.2010 a Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României. 

Intimaţii reclamanţi, prin apărătorul ales, au solicitat respingerea recursului declarat de pârâte 
ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică. 

Intimaţii intervenienţi Sindicatul Tomis al Lucrătorilor din Administraţia Publică şi Servicii 
Publice Constanţa şi Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa, prin 
reprezentanţi, au solicitat, de asemenea, respingerea recursului declarat de pârâte ca nefondat, conform 
concluziilor scrise depuse la dosar. 
           Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este fondat 
în parte. 
           Astfel, în ceea ce priveşte procesul verbal de constatare întocmit la data de 26.11.2009 de 
Camera de Conturi a Judeţului Tulcea, instanţa de recurs apreciază că un astfel de act nu poate fi 
supus cenzurii instanţei de contencios administrativ întrucât nu reprezintă un act administrativ în 
accepţiunea disp. art.2 alin.1 lit.c din Legea nr.554/2004. 
          Potrivit dispoziţiilor menţionate, actul administrativ este definit ca fiind actul unilateral cu 
caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea 
organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge 
raporturi juridice. 
           Conform normelor instituite prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, procesele 
verbale de constatare sunt acte de control care nu dau naştere, modifică sau sting raporturi juridice. 
Prin aceste acte de control se constată eventuale abateri financiare şi fapte cauzatoare de prejudicii 
care sunt ulterior valorificate de către Camera de Conturi judeţeană prin emiterea deciziilor, acestea 
din urmă fiind actele administrative susceptibile de a fi contestate în procedura administrativă.  
          Faţă de cele reţinute, Curtea urmează a constata că excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere 
privind anularea procesului verbal de constatare încheiat la data de 26.11.2009 de Camera de Conturi 
a judeţului Constanţa este întemeiată. 
          Pe fond, instanţa constată că măsurile dispuse la pct.1 din Decizia nr.45/17.12.2009 a Camerei 
de Conturi a judeţului Constanţa sunt nelegale, astfel cum corect a reţinut şi prima instanţă. 
          Acordarea sporurilor, primelor şi drepturilor speciale s-a făcut în temeiul acordului colectiv de 
muncă înregistrat la DMSSF Constanţa sub nr.14221/14.06.2007 şi aprobat prin HCLM 
nr.4/12.02.2008 încheiat între Primăria com. Poarta Albă şi funcţionarii publici şi personalul 
contractual din aparatul de specialitate al Primarului com. Poarta Albă, acord ce nu a fost desfiinţat.  
           Disp. art.1 alin.1 din Legea nr.130/1996 stipulează că „un contract colectiv de muncă este 
convenţia încheiată între patron sau organizaţia patronală, pe de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi 
prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind 
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condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi orice alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de 
muncă”, iar clauzele contractelor colective de muncă pot fi stabilite numai în limitele şi condiţiile 
prevăzute de prezenta lege. 

De asemenea, conform art.12 alin.1 din acelaşi act normativ „contractele colective de muncă 
se pot încheia şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare, însă prin aceste contracte nu se pot negocia 
clauze referitoare la drepturile ale căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale” 
aceleaşi dispoziţii fiind cuprinse şi în art.3 alin.2 din contractul colectiv de muncă unic la nivel 
naţional pentru anii 2007 – 2010. 

Potrivit art.8 din Legea nr.130/1996, clauzele din contractele colective se stabilesc în limitele 
şi în condiţiile prevăzute de lege, iar clauzele negociate cu încălcarea dispoziţiilor legale sunt lovite de 
nulitate absolută (art.24 alin.1), nulitate care se constată de instanţa competentă, la cererea părţii 
interesate (art.24 alin.2 din Legea nr.130/1996). 

Curtea reţine că Legea nr.188/1999 permite încheierea de acorduri colective între instituţiile 
publice şi sindicatele reprezentative sau reprezentanţii funcţionarilor publici. Aceste acorduri pot să 
cuprindă numai măsuri referitoare la: constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii 
condiţiilor la locul de muncă, sănătatea şi securitatea în muncă, programul zilnic de lucru,  
perfecţionarea profesională, alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi 
în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale (art.72 alin. 1 din legea nr.188/1999). 

Drepturile salariale privind personalul din administraţia publică locală au fost acordate în baza 
contractului/acordului colectiv de muncă şi a actului adiţional anexă, contracte încheiate între 
sindicate şi autoritatea publică locală cu raportare la prevederile Legea nr.130/1996, Legea 
nr.188/1999 şi Legea nr.53/2003 şi care ulterior a fost înregistrat si la Direcţia de Muncă Judeţeană 
Constanţa, acorduri a căror legalitate nu a fost pusă la îndoială. 

În acest context, obligaţiile decurgând din contractul/acordul colectiv de muncă nu puteau fi 
încălcate întrucât el a fost înregistrat, devenind opozabil şi în acelaşi timp obligatoriu pentru părţile 
contractante, potrivit art.243 din Codul Muncii şi art.30 alin.1 din Legea nr.130/1996, iar 
obligativitatea executării contractului colectiv de muncă derivă şi din prevederile Convenţiei OIM 
nr.131/1970. 

Şi prevederile din acordul colectiv de muncă se circumscriu noţiunii de ,,îmbunătăţire a 
condiţiilor de muncă”, părţile angajate în negociere căzând de acord cu privire la faptul că 
suplimentările în discuţie sunt necesare dezvoltării condiţiilor de muncă. 

Nu trebuie omise în acest context nici dispoziţiile Convenţiei OIM nr.154/1981 privind 
promovarea negocierii colective care, prin art.5 impune ca negocierea colectivă să fie posibilă pentru 
toţi cei vizaţi prin convenţie (art.1), iar negocierea să poarte asupra fixării condiţiilor de muncă şi 
angajării, şi/sau reglementării relaţiilor între cei ce angajează sau organizaţiile or una sau mai multe 
organizaţii ale lucrătorilor. 

În ce priveşte măsurile dispuse la pct.2 din Decizie, Curtea apreciază că soluţia dată prin 
Încheierea nr.VI71/17.03.2010 a Curţii de Conturi este legală şi temeinică, acordarea acestui drept 
fiind  lipsită de temei legal, iar interpretarea dată de instanţa de fond dispoziţiilor legale incidente este 
greşită. 
          Astfel, potrivit art.1 din Legea nr.193/2006, “Societăţile comerciale, regiile autonome, 
societăţile şi companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, unităţile cooperatiste, celelalte 
persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract 
individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de 
creşă.”, iar, potrivit pct.2.3 alin.(2) din Normele de aplicare a acestei legi "Angajatorii acordă 
angajaţilor proprii tichete cadou, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat 
potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită « tichete cadou » pentru cheltuieli 
sociale". 
          Normele metodologice de aplicare a acestor dispoziţii prevăd că fac parte din categoria 
angajatorilor prevăzuţi la art.1 din Legea nr.193/2006, cu modificările ulterioare, instituţiile din 
sectorul bugetar, definite de legea privind finanţele publice şi de legea privind finanţele publice locale, 
indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri 
proprii. 
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Unitatea administrativ teritorială nu îndeplineşte însă calitatea de angajator pentru personalul 
din învăţământ, în aceste condiţii nefiind îndeplinite cerinţele legale enunţate. 

 Este adevărat că art.167 din Legea nr.84/1995, în vigoare la momentul acordării acestor 
drepturi, prevedea că unităţile de învăţământ preuniversitar de stat funcţionează ca unităţi finanţate 
din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază îşi 
desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse, potrivit legii. 

De asemenea, potrivit art.1 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare 
în domeniul bugetar, modificată prin OUG nr.43/2008, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se 
aplică autorităţilor şi instituţiilor publice a căror finanţare se asigură integral din bugetul de stat, 
bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; din 
venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale 
de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; integral din venituri proprii.  

Iar art.24 alin.2 acordă posibilitatea ordonatorilor de credite ai bugetelor locale şi ai 
instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare locală de a acorda tichete cadou, potrivit 
prevederilor Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare, din bugetele acestora, în limita 
veniturilor proprii încasate." 

Însă, din aceste dispoziţii rezultă fără dubiu că există posibilitatea acordării tichetelor cadou de 
către instituţiile bugetare dar numai pentru angajaţii proprii, ceea ce înseamnă că, în cazul cadrelor 
didactice din învăţământul preuniversitar, aceste beneficii se alocă de instituţia angajatoare, respectiv 
de către unitatea de învăţământ, în limita veniturilor proprii încasate, nefiind prevăzută posibilitatea 
plăţii lor în cadrul finanţării acordate de la bugetul local. 
            Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurenţi sunt fondate în parte, 
urmează a admite recursul în baza art.312 alin.1 şi 304/1 Cod procedură civilă şi a modific în parte 
hotărârea atacată în sensul că, admiţând în parte acţiunea, va respinge ca inadmisibil capătul de cerere 
privind anularea procesului verbal de constatare din 26.11.2009 întocmit de Camera de Conturi a 
judeţului Constanţa. Va anula în parte Încheierea nr.VI.71/17.03.2010 emisă de Comisia de 
Soluţionare a contestaţiilor de pe lângă Curtea de Conturi, doar în ceea ce priveşte respingerea 
contestaţiei împotriva pct.1 din Decizia nr.45/17.12.2009 a Camerei de Conturi a judeţului Constanţa 
şi va respinge cererea de anulare a Încheierii în ceea ce priveşte respingerea contestaţiei pentru pct.2 
din Decizie, menţinând ca legale dispoziţiile pct.2 din Decizie. 
          Având în vedere soluţia preconizată, se va respinge ca nefondată cererea de intervenţie 
formulată de Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa. 
          Se vor menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii recurate. 
 

58. Contestaţie în anulare. Condiţii de admisibilitate. 

 
                                                                                        Art.317 – Cod pr.civilă 
                                                                                        Art.318 – Cod pr.civilă 

 
 

              Decizia civilă nr.69/26.01.2011 
                             Dosar nr.987/36/2010 

 
Prin cerere înregistrată sub nr.987/36/20.08.2010 la Curtea de Apel Constanţa, M.V - fost 

administrator al SC O. SRL - a formulat contestaţie în anulare împotriva Deciziei nr.418/23.06.2010 a 
Curţii de Apel Constanţa, invocând dispoziţiile art.317 alin.1 pct.1 şi 318 Cod procedură civilă. 

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că potrivit certificatului constatator depus la dosar, 
SC O. SRL figurează ca „societate în lichidare”. Această situaţie era cunoscută de DGFP Tulcea care 
trebuia să aducă la cunoştinţa instanţei acest aspect pentru a se urma procedura prevăzută de Legea 
insolvenţei nr.85/2006. 

În cauză, calitatea de intimat o putea avea numai lichidatorul SC O. SRL deoarece, din 
momentul dizolvării, administratorului societăţii îi este interzis prin lege să facă orice acte de 
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administrare sau de dispoziţie, reprezentarea în proces fiind  asigurată numai de lichidator, singurul 
care putea angaja avocat şi nu asociatul.  

Prin faxul înaintat la Tribunalul Tulcea în dosarul nr.2916/88/2008 cu termen de judecată la 
data de 28.10.2009 s-a făcut cunoscut instanţei că societatea se află în faliment, nu realizează venituri, 
iar fostul administrator nu mai avea banii necesari pentru plata onorariului de expertiză, precum şi 
faptul că trebuia introdus în cauză lichidatorul judiciar al societăţii contestatoare, cerere în privinţa 
căreia instanţa de fond nu s-a pronunţat.  

Din această perspectivă, instanţa de recurs nu era limitată doar la cenzurarea motivelor de 
recurs făcute de DGFP Tulcea, ci trebuia să examineze cauza sub toate aspectele, inclusiv sub aspectul 
adus la cunoştinţă Tribunalului Tulcea prin faxul menţionat. 

Potrivit dispoziţiilor art.318 Cod procedură civilă, „hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi 
atacate cu contestaţie… când instanţa respinge recursul … a omis din greşeală să cerceteze vreunul 
din motivele de modificare sau de casare” ori instanţa de recurs nu şi-a exercitat rolul activ prevăzut 
de disp. art. 129 alin.5 Cod procedură civilă. 

Solicită să se aibă în vedere faptul că nu a intrat în posesia hotărârii pronunţate de instanţa de 
recurs urmând ca în termen legal să completeze motivele contestaţiei în anulare. 

În dovedirea susţinerilor sale, contestatoarea a depus la dosar certificat constatator emis de 
ORC Tulcea, relaţii de pe portalul Ecris de la Tribunalul Tulcea. 

În şedinţa publică din 24.11.2010, apărătorul ales al contestatoarei, av. C.N a depus la dosar 
motivele contestaţiei în anulare şi dovada comunicării acestora către intimaţi. 

În aceeaşi şedinţă instanţa a pus în vedere apărătorului contestatoarei să depună la dosar 
mandat din partea lichidatorului cu privire la exercitarea contestaţiei în anulare, acordând în acest sens 
termen de judecată la data de 19.01.2011. 

În şedinţa din 19.01.2011 apărătorul contestatoarei a depus la dosar sentinţa de deschidere a 
procedurii pronunţată de Tribunalul Tulcea şi împuternicirea avocaţială nr.69/16.12.2010 semnată de 
CII F.M.S. A precizat că are calitate de contestatore SC O. SRL. 

În termenul de amânare a pronunţării apărătorul contestatoarei a depus la dosar cerere din 
partea CII F.M.S. în calitate de lichidator judiciar al SC O. SRL prin care a arătat că îşi însuşeşte 
contestaţia în anulare formulată pentru societate de fostul administrator. 

Prin motivele depuse la data de 24.11.2010 contestatoarea a arătat că în situaţia în care 
pricina ar fi fost soluţionată cu respectarea procedurii de chemare în judecată a reprezentantului real al 
SC O. SRL, respectiv prin lichidator CII F.M.S , aceasta ar fi avut posibilitatea să depună concluzii pe 
fond, să asigure efectiv dreptul la apărare al societăţii, argumentând în favoarea acesteia faptul că 
problema de drept ridicată din oficiu de instanţă în privinţa corectei interpretări a art.9 alin.3 din 
Legea nr.345/2002 trebuia pusă în dezbaterea contradictorie a părţilor, că motivarea instanţei cu 
privire la aplicabilitatea acestui text este străină de natura cauzei, ceea ce echivalează cu o nemotivare, 
respectiv cu o necercetare a fondului cauzei. 

Astfel, prevederile acestui text de lege sunt aplicabile în exclusivitate ipotezei în care 
contribuabilul persoană juridică este înregistrat ca plătitor TVA şi nu altor ipoteze. A face aplicarea 
prevederilor acestui text şi la ipoteza în care contribuabilul nu a fost niciodată plătitor de TVA, sub 
motiv că de la acest text există o excepţie, dar fără a fi arătată prin ce text de lege este reglementată, 
excepţie bazată pe o adăugire la lege, pe o creaţie normativă a completului de judecată.  

Pentru anul 2001 plafonul a fost sub 1,5 miliarde lei, iar societatea nu a fost înscrisă ca plătitor 
de TVA şi faptul că nu era plătitor de TVA a fost recunoscut în scris de către DGFP Tulcea. Dacă 
această instituţie i-ar fi comunicat că societatea este plătitoare de TVA, evident că s-ar fi conformat şi 
că într-o astfel de situaţie ar fi fost necesar să facă cerere de scoatere din evidenţă. 

Contribuabilul care nu a fost înscris ca plătitor TVA nu avea interes să facă cerere de scoatere 
din evidenţă, pentru că o astfel de cerere trebuia făcută numai de cel care era înscris ca plătitor de 
TVA. 

Punctul de vedere al instanţei nu se sprijină pe niciun text de lege şi nici nu a ţinut cont de 
faptul că DGFP Tulcea i-a comunicat că societatea nu este plătitoare de TVA, chiar şi anterior 
apariţiei Legii nr.345/2002. 

Motivarea instanţei că era necesară întocmirea unei cereri de scoatere din evidenţa TVA, chiar 
şi în situaţia în care societatea nu a fost înscrisă ca plătitor de TVA, bazată pe o excepţie creată 
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jurisprudenţial şi nu de către legislativ, constituie o motivare străină de natura cauzei ceea ce 
echivalează în fapt cu o nemotivare, cu o necercetare a fondului cauzei. 

Analizând decizia contestată sub aspectul motivelor de nulitate invocate, Curtea constată 
că cererea de contestaţie în anulare este nefondată. 
           Potrivit disp. art.317 Cod procedură civilă, „Hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie 
în anulare, pentru motivele arătate mai jos, numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea 
apelului sau recursului: 

1. când procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită 
potrivit cu cerinţele legii;”   

          În speţă, contestatoarea susţine că nu a fost legal citată la judecarea recursului, întrucât se afla în 
procedură de lichidare în temeiul Legii nr.31/1990, situaţie în care trebuia să fie citată prin lichidator, 
aspect cunoscut de către recurentă dar neadus la cunoştinţa instanţei de recurs. 
          Se constată că sesizarea instanţei de recurs s-a făcut la data de 18.02.2010, prima citaţie fiind 
emisă la data de 12.03.2010 pentru societate prin administrator social M.V , conform datelor existente 
în dosarul de fond.  
           Numirea lichidatorului pentru SC O. SRL s-a dispus prin sentinţa civilă nr.610/17.03.2010, 
intervenind ulterior sesizării instanţei de recurs şi emiterii citaţiei, astfel că, în faţa instanţei de recurs, 
administratorul social M.V a depus pentru termenul de judecată din 19.05.2010, o cerere de amânare 
pentru angajarea unui apărător. 
           De asemenea, intimata a depus întâmpinare la data de 14.06.2010, prin avocatul angajat, fără a 
aduce la cunoştinţa instanţei de recurs împrejurarea că societatea nu mai poate fi reprezentată de către 
administratorul social întrucât, aflându-se în stare de dizolvare, a fost numit lichidator în temeiul Legii 
nr.31/1990 pentru efectuarea operaţiunilor de lichidare. 
           Faţă de cele arătate, nu se poate susţine că, procedura de chemare a părţii pentru ziua când s-a 
judecat recursul nu a fost legal îndeplinită. Nu numai că partea a avut cunoştinţă de proces, dar a şi 
fost reprezentată prin avocat, care a depus întâmpinare.  
          Curtea consideră că problema ridicată în contestaţia în anulare  reprezintă o problemă de 
reprezentare a părţii şi nu de citare. Ori, contestatoarea nu se poate apăra invocând propria turpitudine, 
atâta timp cât administratorul social cunoştea situaţia societăţii şi cu toate acestea a înţeles să 
reprezinte societatea în recurs, angajând avocat în acest sens. 
          Faţă de cele arătate, instanţa constată că în cauză contestatoarea a fost legal citată la judecarea 
recursului, astfel că nu este îndeplinită condiţia prevăzută de art.317 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă. 
           De asemenea, art.318 Cod procedură civilă prevede că „Hotărârile instanţelor de recurs mai 
pot fi atacate cu contestaţie când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau când 
instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze 
vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.” 
           Din modul de redactare a textului rezultă că o contestaţie în anulare specială pe motivul 
nepronunţării asupra motivelor de casare sau modificare poate fi urmată doar de către cel care face 
recurs. Doar o astfel de parte ar avea interes să invoce nepronunţarea asupra unor motive de recurs şi 
doar în situaţia în care recursul a fost respins sau admis în parte. 
          În situaţia dată, contestatoarea SC O. SRL nu s-ar putea prevala de nepronunţarea instanţei pe 
motivele de recurs întrucât aceste motive nu sunt invocate de societate ci de DGFP Tulcea, neputând 
în niciun caz să-i profite societăţii, astfel că interesul de a invoca o atare neregularitate aparţine 
exclusiv recurentei. 
           Se constată însă că, deşi invocă disp. art.318 Cod procedură civilă,  contestatoarea nu susţine în 
fapt nepronunţarea pe anumite motive de recurs, ci afirmă că instanţa de recurs nu şi-a exercitat rolul 
activ prevăzut de disp. art. 129 alin.5 Cod procedură civilă, situaţie ce nu se circumscrie motivelor de 
contestaţie în anulare arătate.   
          Pentru considerentele expuse, constatând că motivele invocate de contestatoare sunt nefondate, 
urmează a respinge contestaţia în anulare ca atare. 
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59. Obligarea autorităţii publice la înmatricularea autoturismului second-hand fără plata 
taxei de poluare. 

 
  Art.90 – Tratat de instituire a UE – CJCE 

  Art.3, art.4, art.5, art.9, art.14 – OG nr.50/2008 pentru instiutirea taxei de  
                                                                                    poluare pentru autovehicule 

  Art.148 – Constituţie 
 

               Decizia civilă nr.43/20.01.2011 
                         Dosar nr.11530/118/2010 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia contencios administrativ şi înregistrată 

sub nr.11530/118/13.09.2010, reclamantul M.C. a solicitat în contradictoriu cu pârâta INSTITUŢIA 
PREFECTULUI – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM DE CONDUCERE ŞI 
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR, ca prin hotărâre judecătorească să se dispună obligarea 
pârâtei la înmatricularea fără plata taxei de poluare a autoturismului marca Opel Zafira seria saşiu 
WOLOTGF7522128267, culoare gri, an fabricaţie 2002. 

Motivând acţiunea, reclamantul învederează în esenţă că, a achiziţionat acest autoturism în 
august 2010, dintr-un alt stat al Uniunii Europene, respectiv din Germania, însă că, pentru a-l 
înmatricula în România i se impune achitarea taxei de poluare  prevăzută în OUG nr. 50/2008.  

Reclamantul consideră că, întrucât această taxă trebuie plătită la prima înmatriculare în 
România a unui autoturism, s-ar păstra conceptul de „taxă de primă înmatriculare” instituită iniţial 
prin prevederile art. 2141 -2143 Cod fiscal, care au fost declarate de instanţele româneşti ca fiind 
neconforme cu dispoziţiile art.90 din Tratatul UE.  

Reclamantul a mai arătat că, nici taxa de poluare nu ar fi conformă cu Tratatul UE, respectiv 
cu art.25, art.28 si art.90, aceasta pentru că, taxa de poluare s-ar percepe numai pentru autoturismele 
înmatriculate în Uniunea Europeană si reînmatriculate pentru prima dată în România, în timp ce 
pentru autoturismele deja înmatriculate in România, la o nouă înmatriculare taxa nu mai este 
percepută (f.2-6 dos.fond), depunând ca probe: cartea de identitate a vehiculului (f.8), certificatul de 
înmatriculare tradus în limba română (f.9), contractul de vânzare-cumpărare al autoturismului (f.10) . 
 Prin Sentinţa civilă nr.1252/14.10.2010, Tribunalul Constanţa a admis acţiunea formulată 
de reclamant M.C., şi a dispus obligarea pârâtei să înmatriculeze autoturismul marca Opel Zafira 
seria saşiu WOLOTGF7522128267, culoare gri, an fabricaţie 2002, fără plata taxei de poluare. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă că,  autoturismul în 
cauză este din categoria M (1), are capacitatea cilindrică 1995 cm3, fiind fabricat în anul 2002 şi 
înmatriculat pentru prima dată în Germania la data de 14.01.2002.  

S-a mai reţinut că, autoturismul a fost cumpărat de reclamant în data de 19.08.2010, după care, 
in luna următoare s-a prezentat la autorităţile române în vederea înmatriculării autoturismului pentru 
prima dată în România, cererea sa fiind respinsă pe motiv că, nu există dovada achitării taxei de 
poluare reglementată de OUG 50/2008. 

Problema de drept care s-a pus în cauză a fost dacă legislaţia internă potrivit căreia 
reclamantul ar datora taxa pe poluare este compatibilă cu prevederile legislaţiei internaţionale 
şi comunitare. 

Astfel, reţine instanţa că, potrivit OUG nr 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule, se datoreaza aceasta taxă pentru autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) şi N(1)-N(3), 
astfel cum sunt acestea definite în Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de 
identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate 
prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 (art 3). 
Autoturismul reclamantului nu intră în categoriile exceptate de la plata taxei pe poluare (art. 3 alin.2 
şi art. 9 alin.1).  

Obligaţia de plată a taxei intervine cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în 
România (art. 4 lit. a), fără ca textul să facă distincţia nici între autoturismele produse în România şi 
cele în afara acesteia, nici între autoturismele noi şi cele second-hand. 
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 Deoarece,  OUG a intrat în vigoare la data de 01 iulie 2008 (art.14 alin 1), rezultă că taxa pe 
poluare este datorată numai pentru autoturismele pentru care se face prima înmatriculare în 
România, nu şi pentru cele aflate deja în circulaţie înmatriculate în ţară. Taxa se calculează de 
autoritatea fiscală competentă (art 5 alin 1).  

Faţă de sus-menţionatele dispoziţii legale, pentru a interpreta corect acest act normativ şi a 
identifica intenţia legiuitorului, tribunalul a utilizat interpretarea teleologică (după scop), reţinând în 
esenţă că:  

În expunerea de motive care însoţeşte proiectul de lege privind aprobarea OUG 50/2008 depus 
la Parlament sub nr. PL-x 536/10.09.2008 si disponibil pe site-ul Camerei Deputaţilor, este menţionat 
în mod expres că, dacă nu s-ar fi promovat acest act normativ, o consecinţă ar fi fost facilitarea intrării 
în România a unui număr foarte mare de autovehicule second hand cu vechime peste 10 ani, care ar fi 
fost achiziţionate datorită preţului foarte mic. Aşadar, se vrea ca taxa pe poluare, al cărui scop este, 
în principiu, corect - `poluatorul plăteşte` -, să aibă ca efect imediat diminuarea introducerii în 
România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate într-un alt stat membru.  

Se mai arată că, potrivit OUG 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare 
pentru autovehicule, autovehiculele a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 cmc şi care se 
înmatriculează pentru prima dată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene începând 
cu data de 15 decembrie 2008 se exceptează de la obligaţia de plată a taxei pe poluare pentru 
autovehicule, stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 (art. II). 
Aceste prevederi se aplică până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv (art. III). 

Se reţine că, OUG 208/2008 a fost abrogată prin OUG nr.218/2008 privind modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule.  

Conform art. III al acesteia, (1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a căror 
capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 cmc, precum şi toate autovehiculele N1 cu norma de poluare 
Euro 4, care se înmatriculează pentru prima dată în România sau în alte state membre ale Uniunii 
Europene în perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 inclusiv, se exceptează de la obligaţia de 
plată a taxei pe poluare pentru autovehicule stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2008. (2) Autovehiculelor M1 cu norma de poluare Euro 4 a căror capacitate 
cilindrică nu depăşeşte 2.000 cmc, precum şi tuturor autovehiculelor N1 cu norma de poluare Euro 4, 
înmatriculate pentru prima dată în afara Uniunii Europene şi care se înmatriculează în România, li se 
aplică taxele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Aşadar, se creează o diferenţă de tratament fiscal între 
maşinile noi şi cele vechi, înmatriculate în România după intrarea în vigoare a OUG 50/2008. 

A rezultat că, reţine instanţa de fond, pentru autovehiculul second-hand în cauză, care face 
parte din categoria M1 şi are norma de poluare Euro 2, reclamantul ar datora taxa de poluare, 
indiferent când are loc  - după data de 1 iulie 2008 - prima înmatriculare în România. 

Art. 90 par. l din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene prevede: ”Nici un stat membru 
nu aplică, direct sau indirect, produselor altor sate membre, impozite interne de orice natură, mai 
mari decât cele care se aplică, direct sau indirect produselor naţionale similare”.  

Scopul general al art. 90 este acela de a asigura libera circulaţie a mărfurilor. Acest articol se 
referă la impozitele şi taxele interne care impun o sarcină fiscală mai consistentă produselor provenite 
din alte state membre, în comparaţie cu produsele interne.  
 Organele fiscale din România au invocat legalitatea încasării taxei, ca urmare a aplicării 
dreptului intern, respectiv a OUG 50/2008. Reclamantul a invocat nelegalitatea acesteia ca urmare a 
aplicării directe a reglementării comunitare.  
 Instanţa de fond a constatat că, într-adevăr, în cauză sunt aplicabile in mod direct 
dispoziţiile din dreptul comunitar, care au  prioritate faţă de dreptul naţional, acesta rezultând 
din două argumente: 
  De la 1 ianuarie 2007, România este stat membru al Uniunii Europene. Potrivit art.148 din 
Constituţie, ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si 
celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare 
din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare (alin.2), iar Parlamentul, Presedintele 
României, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la îndeplinire a obligatiilor 
rezultate din actul aderarii si din prevederile alineatului 2 (alin.4). 
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 De altfel, prin Legea nr.57/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a României şi Bulgariei la 
Uniunea Europeană, statul nostru şi-a asumat obligaţia de a respecta dispoziţiile din tratatele originare 
ale Comunităţii, dinainte de aderare. 
 Prin Decizia în cauza Costa/Enel (1964), CJE a stabilit că legea care se îndepărtează de 
Tratat – un izvor independent de drept – nu ar putea să ducă la anularea lui, dată fiind natura sa 
originală şi specială, fără a-l lipsi de caracterul lui de lege comunitară şi fără ca baza legală a 
Comunităţii însăşi să fie pusă la îndoială.  

Mai mult, aceeaşi decizie a definit relaţia dintre dreptul comunitar şi dreptul naţional al statelor 
membre arătând că, dreptul comunitar este o ordine juridică independentă care are prioritate de 
aplicare chiar şi în faţa dreptului naţional ulterior – or, în speţă, taxa pe poluare a fost introdusă în 
legislaţia internă de abia în anul 2008. 
 De asemenea, în cauza Simmenthal (1976), CJE a stabilit că, judecătorul naţional este obligat 
să aplice  normele comunitare, în mod direct, dacă acesta contravin normelor interne, fără a solicita 
sau aştepta eliminarea acestora pe cale administrativă sau  a unei alte proceduri constituţionale. 
 Analizând dispoziţiile OUG 50/2008 cu modificările ulterioare, rezultă că, pentru un 
autoturism  produs in România sau in alte state membre UE nu se percepe la o nouă înmatriculare taxă 
de poluare, dacă a fost anterior înmatriculat tot în România. Dar se percepe această taxă de poluare la 
autoturismul produs in ţară sau în alt stat membru UE, dacă este înmatriculat pentru prima dată în 
România.  

Reglementată în acest mod, taxa pe poluare diminuează sau este destinată să diminueze 
introducerea în România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate într-un alt stat membru: 
cumpărătorii sunt orientaţi din punct de vedere fiscal să achiziţioneze autovehicule second-hand deja 
înmatriculate în România.  

Apreciază instanţa de fond că, urmare a adoptării O.U.G. nr.218/2008, intenţia legiuitorului de 
a influenţa alegerea consumatorilor a devenit mai evidentă: a fost înlăturată taxa de poluare pentru 
autoturismele noi, Euro 4, capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cm3 (or, este de notorietate că în 
România sunt produse autoturisme cuaceste caracteristici) care se înmatriculează pentru prima data în 
România în perioada 15.12.2008 – 31.12.2009, astfel încât, consumatorii sunt direcţionaţi fie spre un 
autoturism nou, fie spre un autoturism second-hand deja înmatriculat în România.  

Se protejează astfel producţia internă, aspect ce reiese explicit din preambulul O.U.G. nr. 
208/2008 şi OUG 218/2008, potrivită căruia: „Guvernul României se preocupă de luarea măsurilor 
care să asigure păstrarea locurilor de muncă în economia românească, iar la un loc de muncă în 
industria constructoare sunt 4 locuri de muncă în industria furnizoare”.  

O.U.G. nr.50/2008 este contrară art.90 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, 
întrucât este destinată să diminueze introducerea în România a unor autoturisme second-hand deja 
înmatriculate într-un alt stat membru UE, precum cel pentru care s-a achitat taxa de poluare în acest 
litigiu (Germania), favorizând astfel vânzarea autoturismelor second-hand deja înmatriculate în 
România şi, mai recent, vânzarea autoturismelor noi produse în România.  

Or, după aderarea României la UE, acest lucru nu este admisibil când produsele importate sunt 
din alte ţări membre ale UE, atât timp cât,  norma fiscală naţională diminuează sau este susceptibilă să 
diminueze, chiar şi potenţial, consumul produselor importate, influenţând astfel alegerea 
consumatorilor (CJE, hotărârea din 7 mai 1987, cauza 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl c. 
Amministrazione delle finanze dello Stato – în speţă, taxă menită să descurajeze importul de banane 
în Italia). 

Asupra încălcării art.90 din Tratat prin crearea unui tip similar de diferenţă de tratament s-a 
pronunţat Curtea de la Luxembourg prin Hotărârea din 11 august 1995, cauzele reunite C-
367/93 la C-377/93, F. G. Roders BV ş.a. c. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen 
(discriminare între vinurile din Luxemburg şi vinurile din fructe provenite din alte state membre), sau 
prin Hotărârea din 7 mai 1987, cauza 184/85, Comisia c. Italia (bananele importate în Italia şi 
fructele cultivate în Italia).  

Tribunalul mai remarcă un alt tip de discriminare: între persoanele care au solicitat 
înmatricularea autoturismelor anterior datei de 1 iulie 2008 şi cele care înmatriculează autoturisme 
ulterior: doar aceste din urmă persoane plătesc taxa de poluare, deşi este evident că, poluează şi 
autoturismele primei categorii de persoane cele înmatriculate ulterior.  
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Discriminarea este realizată de legiuitor care a legat plata taxei pe poluare de faptul 
înmatriculării, deşi din preambulul OUG 50/2008 rezultă că, s-a urmărit asigurarea protecţiei mediului 
prin realizarea unor programe şi proiecte pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, ceea ce implica 
instituirea unei taxe de poluare pentru toate autoturismele aflate în trafic, potrivit principiului 
`poluatorul plăteşte`. 

Acest tip de discriminare se discută însă în raport de art.16 din Constituţie, art.26 din Pactul 
Internaţional din 16 decembrie 1966 cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de România prin 
Decretul 212/1974 şi a art.1 şi 2 din OG nr.137/31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, dispoziţii faţă de care nu este împlinit cadrul procesual (neprecizarea 
acţiunii în acest sens şi nechemarea în judecată a Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării). 
 Pentru toate aceste aspecte instanţa de fond a admis acţiunea . 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta INSTITUŢIA PREFECTULUI – 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A 
VEHICULELOR, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, indicând ca temei de drept 
prevederile art.299 Cod pr.civilă şi art.5 al.1 din Titlul XIII din Legea nr.247/2005, cu următoarea 
motivaţie, în esenţă: 

- pentru a se putea proceda la înmatricularea unui autovehicul, serviciul de înmatriculare din 
cadrul instituţiei pârâte este obligat să verifice dacă la data solicitării sunt îndeplinite şi alte 
condiţii de natură juridică, respectiv tehnică a autovehiculului, instanţa neputând îndeplini 
atribuţiile funcţionarului public desemnat să verifice aceste condiţii impuse la înmatriculare; 

- instanţa de fond a stabilit că prevederile legislaţiei interne contravin legislaţiei internaţionale şi 
comunitare, ori asupra acestor aspecte se poate pronunţa doar judecătorul naţional, deoarece 
prin lege această atribuţie revine în mod exclusiv acestuia; 

- taxa de primă înmatriculare nu contravine normelor europene, atâta timp cât, fiecare stat este 
liber să instituie taxa pentru înmatriculare şi, mai mult, actul normativ care a instituit această 
taxă, respectiv OUG nr.50/2008, nu a fost declarat neconstituţional. 
Solicită admiterea recursului, şi pe cale de consecinţă, desfiinţarea sentinţei recurate şi 

respingerea acţiunii formulate de reclamantul M.C. 
Prin întâmpinare, intimatul reclamant M.C. solicită respingerea recursului şi menţinerea 

sentinţei pronunţate de prima instanţă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 
Prima instanţă a apreciat corect că, taxa este discriminatorie pentru autoturismele aduse în 

România din Comunitatea Europeană în scopul revînzării lor în ţară, în situaţia în care acestea au fost 
deja înmatriculate în ţara de provenienţă, în timp ce la revînzarea autovehiculelor înmatriculate deja în 
România, taxa nu mai este percepută. 

Solicită intimatul reclamant ca instanţa să constate că, în cauza de faţă, taxa de poluare 
instituită de OUG nr.50/2008 are un caracter ilegal şi că, în cauză sunt aplicabile în mod direct 
dispoziţiile din dreptul comunitar, care au prioritate faţă de dreptul naţional. 

Faţă de susţinerile recurentei potrivit cărora instanţa de fond şi-a depăşit competenţa ce-i 
revine potrivit legii, arată intimatul reclamant faptul că, acestea nu pot fi primite, deoarece prima 
instanţă nu a dispus obligarea recurentei la înmatricularea autoturismului în orice condiţii, ci doar 
înmatricularea acestuia fără plata taxei de poluare, celelalte condiţii de natură juridică sau tehnică 
privind autoturismul trebuind îndeplinite de intimat. 

Arată intimatul recurent că, nici critica cu privire la faptul că actul normativ care a instituit 
taxa de poluare, respectiv OUG nr.50/2008 nu a fost declarat neconstituţional nu poate fi reţinută, 
deoarece instanţa de fond nu a analizat neconstituţionalitatea acestui act normativ, ci doar 
neconcordanţa acestuia cu norma europeană, care are prioritate faţă de dispoziţioile interne contrare 
(art.148 din Constituţie). 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor aduse sentinţei recurate, 
văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge, ca nefondat recursul, pentru 
următoarele considerente, în esenţă: 

Este unanim admis, atât în literatura de specialitate, cât şi în practica judiciară internă şi cea a 
CJCE că, art.90 din Tratatului de Instituire a Uniunii Europene produce efecte directe şi ca atare, 
creează drepturi individuale pe care jurisdicţiile statelor membre ale Uniunii le pot proteja. 
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În cauza de faţă, Tribunalul a reţinut aplicabilitatea prioritară şi directă a disp.art.90 din 
Tratat potrivit cu care „Nici un stat membru nu aplică direct sau indirect produselor altor state 
membre impozite interne de orice natură şi mai mari decât cele ce se aplică, direct sau indirect, 
produselor naţionale similare”. 

Judecătorul naţional, ca prim judecător comunitar, are competenţa atunci când dă efect 
disp.art.90 din Tratat, să aplice procedurile naţionale de aşa manieră ca drepturile prevăzute în 
acesta, să fie deplin şi efectiv protejate. 

Pe de altă parte, obligaţia de a aplica prioritar dreptul comunitar nu este opozabilă numai 
jurisdicţiilor, ci şi Guvernului însuşi şi organelor componente ale acestora, cum sunt bunăoară 
autorităţile fiscale. 

Tribunalul, ca instanţă de fond, nu a făcut altceva decât să aplice dispoziţiile 
constituţionale interne şi normele Tratatului  de aşa manieră încât, să i se recunoască particularului 
dreptul său, de a nu fi impus cu o taxă specială, discriminatorie la înmatricularea pentru prima dată în 
România a autoturismului second-hand, importat dintr-un alt stat membru al Uniunii. 

În această manieră, instanţa de fond şi-a îndeplinit misiunea trasată atât de Tratat, cât şi de 
Legea de ratificare a acestuia, precum şi de Curtea de Justiţie în practica judiciară pertinentă (cauza 
Simmenthal II din anul 1978). 

Potrivit OUG nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, se 
datorează această taxă pentru autovehiculele din categoriile M (1) – M(3) şi N(1) – N(3), astfel cum 
sunt acestea definite în Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate 
a autovehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor omologate de acestea, 
aprobate prin art.3 din Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei 
nr.211/2003. 

Autoturismul reclamantului nu intră în categoriile exceptate de la plata taxei de poluare – art.3 
al.2 şi art.9 al.1 - , obligaţia de plată a taxei intervine cu ocazia primei înmatriculări a unui 
autovehicul în România, potrivit art.4 lit.”a” din Ordonanţă, fără ca textul să facă distincţie între 
autoturismele produse în România şi cele în afara acesteia, nici între autoturismele noi şi cele second-
hand. 

Deoarece OUG nr.50 a intrat în vigoare la data de 01 iulie 2008 conform art.14 al.1, rezultă 
că, taxa de poluare este datorată numai pentru autoturismele pentru care se face prima înmatriculare în 
România, nu şi pentru cele aflate deja în circulaţie, înmatriculate în ţară, taxa calculându-se de 
Administraţia Fiscală competentă, potrivit art.5 al.1 . 

În atare condiţii, cum scopul general al art.90 din Tratat este acela de a asigura libera 
circulaţie a mărfurilor, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a apreciat în sensul hotărârii 
pronunţate, atât timp cât, acest articol se referă la „impozitele şi taxele interne”, care impun o sarcină 
fiscală mai consistentă produselor provenite din alte state membre, în comparaţie cu produsele interne. 

Curtea reţine că, organele fiscale din România au invocat legalitatea încasării taxei, ca urmare 
a aplicării dreptului intern, respectiv a OUG nr.50/2008, în condiţiile în care, reclamantul a invocat 
nelegalitatea acesteia, ca urmare a aplicării directe a reglementării comunitare. 
 În condiţiile date, Curtea constată că, într-adevăr, în cauză, sunt aplicabile în mod direct 
dispoziţiile dreptului comunitar, care au prioritate faţă de dreptul naţional, aceasta rezultând din 
două argumente esenţiale: 

- de la 01 ianuarie 2007 România este stat membru al Uniunii Europene, astfel că, în art.148 
al.2 din Constituţie s-a prevăzut „Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive 
ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au 
prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legea internă, cu respectarea prevederilor Actului 
de aderare”, iar potrivit al.4 al aceluiaşi text „Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul 
şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din 
actul aderării şi din prevederile al.2”. 

- prin Legea nr.157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a României şi Bulgariei la 
Uniunea Europeană, statul nostru şi-a asumat obligaţia de a respecta dispoziţiile din 
tratatele originare ale Comunităţii dinainte de aderare. 
Analizând dispoziţiile OUG nr.50/2008 cu modificările ulterioare, rezultă că, pentru un 

autoturism produs în România sau în alte state membre UE, nu se percepe la o nouă înmatriculare 



 233

taxa de poluare, dacă a fost anterior înmatriculat în România, dar se percepe această taxă de 
poluare la un autoturism produs în ţară sau într-un alt stat membru UE, dacă este înmatriculat pentru 
prima dată în România. 

Reglementată în acest mod, taxa de poluare diminuează sau este destinată să diminueze 
introducerea în România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate în alt stat 
membru, astfel că, cumpărătorii sunt orientaţi din punct de vedere fiscal, să achiziţioneze 
autovehicule second-hand deja înmatriculate în România. 

În atare condiţii, reţine Curtea că, OG nr.50/2008 este contrară art.90 din Tratatul de 
Instituire a Comunităţii Europene, întrucât este destinată să diminueze introducerea în România a 
unor autoturisme second-hand deja înmatriculate într-un stat UE, precum şi pentru cel din prezenta 
cauză, favorizând astfel vânzarea autoturismelor second-hand deja înmatriculate în România şi, mai 
recent,  vânzarea autoturismelor noi produse în România. 

După aderarea României la UE, acest lucru nu este admisibil, când produsele importate sunt 
din alte ţări membre ale UE, atât timp cât, norma fiscală naţională diminuează sau este susceptibilă să 
diminueze, chiar şi potenţial, consumul produselor importate, influenţând astfel alegerea 
consumatorilor (CJE, Hotărârea din 07 mai 1987, cauza 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl c. 
Amministrazione delle finanze dello Stato – în speţă taxă menită să descurajeze importul de banane în 
Italia). 

Mai trebuie remarcat şi un alt tip de discriminare – între persoanele care au solicitat 
înmatricularea autoturismului anterior datei de 01 iulie 2008 şi cele care înmatriculează autoturismele 
ulterior, şi care, plătesc taxă de poluare, deşi este evident că, poluează şi autoturismele primei 
categorii de persoane, cele înmatriculate ulterior. 

Discriminarea este realizată de legiuitor care, a legat plata taxei de poluare de faptul 
înmatriculării, deşi din preambulul OG nr.50/2008, rezultă că, s-a urmărit asigurarea îmbunătăţirii 
calităţii aerului, ceea ce implică instituirea unei taxe de poluare pentru toate autoturismele aflate în 
trafic, potrivit principiului „Poluatorul plăteşte”. 

Constatând că stabilirea taxei s-a făcut cu încălcarea normelor comunitare, norme care, odată 
cu aderarea la Uniunea Europeană fac parte din dreptul intern şi se aplică cu prioritate, instanţa de 
fond era ţinută să admită acţiunea reclamantului, în modalitatea în care sus-a fost expus. 

Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii atacate, Curtea văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, apreciază în sensul respingerii 
recursului, ca nefondat. 
 

60. Obligarea autorităţii publice la înmatricularea autoturismului second-hand fără plata 
taxei de poluare. Examinarea aspectelor privind lipsa procedurii prealabile. 

 
                                                                          Art.109 – Cod pr.civilă 

                                                                                      Art.7 – Legea nr.554/2004 
 

               Decizia civilă nr.65/26.01.2011 
                            Dosar nr.2318/88/2010 

 
Prin cererea înregistrată la data de 21.07.2010 pe rolul Tribunalului Tulcea sub 

nr.2318/88/2010 reclamantul A.S.I a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Instituţia Prefectului Tulcea 
- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Tulcea, 
obligarea la înmatricularea autoturismului marca SAAB, an de fabricaţie 1998, cu număr de 
identificare [...], fără plata taxei de poluare pentru autovehicule. 

În motivare, reclamantul a arătat că a achiziţionat autoturismul mai sus menţionat din Italia, că 
acesta a fost înmatriculat pentru prima dată în această ţară în anul 1998, iar pentru a fi înscris pentru 
prima dată în România este nevoit să plătească taxa de poluare. 

A mai susţinut reclamantul că ilegalitatea taxei de poluare se concretizează sub dublu aspect: 
în primul rând prin raportarea art.148 alin.2 din Constituţia României la art.90 alin.1 din Tratatul 
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Comunităţii Europene; în alt doilea rând nu există nici un act administrativ fiscal prin care această 
taxă să fie încasată. 

A invocat caracterul ilegal al taxei de poluare şi concluzionând că stabilirea taxei de poluare 
încalcă principiile legislaţiei comunitare, prevederile art.4 lit.a din OUG 50/2008 fiind contrare 
Tratatului de Aderare a României la UE. 

În drept reclamantul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Legii nr.554/2004, Tratatului de 
Constituire al U.E., pe practica C.J.C.E., art.21 şi 148 din Constituţie coroborate cu dispoziţiile 
Codului de Procedură Civilă. 

Pârâta a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii 
motivată de lipsa procedurii prealabile. 

Prin Sentinţa civilă nr.2525/15.10.2010 Tribunalul Tulcea a respins ca nefondată excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii, a admis acţiunea formulată de reclamant şi a obligat pârâtul Serviciul Public 
Comunitar - Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Autovehiculelor din cadrul Instituţiei 
Prefectului Jud. Tulcea să înmatriculeze autoturismul marca SAAB, an de fabricaţie 1998, cu număr 
de identificare [...], fără plata taxei de poluare pentru autovehicul, precum şi la plata cheltuielilor de 
judecată către reclamant. 

Asupra excepţiei inadmisibilităţii formulării acţiunii, tribunalul a apreciat că este neîntemeiată 
în raport de faptul că reclamantul a făcut dovada efectuării procedurii prealabile în conformitate cu 
dispoziţiile Legii nr.554/2004, prin cererea din 20.08.2010 adresată Prefectului Jud. Tulcea. 

În ceea ce priveşte fondul litigiului tribunalul a reţinut că reclamantul a achiziţionat un 
autoturism marca SAAB din Italia, fiind obligat ca pentru înmatricularea acestuia în ţară să achite taxa 
de poluare pentru autovehicule în conformitate cu art.4 din O.U.G. nr.50/2008 prin care s-a prevăzut 
că obligaţia de plată a taxei de poluare intervine cu ocazia primei înmatriculări a autovehiculului în 
România sau la repunerea în circulaţie a unui autovehicul, după încetarea unei exceptări sau scutiri 
dintre cele reglementate de art.3 şi 9 din ordonanţă. 

Prin urmare, taxa de poluare se datorează atât pentru autoturismele noi cât şi cele pentru cele 
înmatriculate anterior în celelalte state comunitare, şi reînmatriculate în România, după aducerea lor în 
ţară, începând cu data de 1 iulie 2008 aceeaşi taxă fiind percepută pentru autoturismele deja 
înmatriculate în România. 

Potrivit art.90 paragraful 1 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, nici un stat 
membru nu aplică direct sau indirect produselor altor state membre impozite interne de orice natură, 
mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor similare. 

Tribunalul a reţinut că dispoziţiile art.4 lit.a din O.U.G. nr.50/2008 creează o discriminare 
fiscală şi un regim diferit între produsele importate şi cele similare autohtone care este în contradicţie 
şi cu jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie care a decis în cauze similare că o taxă de înmatriculare 
este interzisă dacă este percepută asupra autovehiculelor second hand puse pentru prima dată în 
circulaţie pe teritoriul unui stat membru şi ca valoarea taxei, determinată în funcţie de caracteristicile 
tehnice ale autovehiculului, nu ţine cont de gradul de depreciere al autoturismului, astfel încât această 
valoare excede valorii reziduale a unor autoturisme second-hand similare care sunt deja înmatriculate 
în statul membru, în care au fost importate. 

În consecinţă, dispoziţiile interne care stabilesc obligaţia de plată a taxei de poluare la 
înmatricularea second-hand încalcă principiul liberei circulaţii a mărfurilor, art.90 paragraful 1 din 
Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, precum şi dispoziţiile art.148 al.2 din Constituţia 
României, conform cărora legislaţia comunitară cu caracter obligatoriu are caracter prioritar şi 
prevalează legii interne. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs pârâtul Serviciul Public 
Comunitar - Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Autovehiculelor din cadrul Instituţiei 
Prefectului Judeţului Tulcea, în temeiul art.304 pct.9 şi 3041 Cod de procedură civilă, criticând-o 
pentru nelegalitate sub aspectul obligării pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, motivat de faptul că: 

Astfel, arată că în cauză culpa nu poate fi reţinută în sarcina Serviciului Public Comunitar, 
Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Tulcea, entitate care nu face 
altceva decât să respecte prevederile legale în vigoare, nu efectuează operaţiunea de înmatriculare 
decât şi sub condiţia impusă de legea fiscală aceea de a se face dovada plăţii taxei speciale. 



 235

Plata acestei taxe de poluare este o operaţiune obligatorie şi prealabilă înmatriculării stabilită 
în mod operativ prin OUG nr. 50/2008. 

Serviciul Public Comunitar, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea 
Vehiculelor Tulcea, nu poate, contrar prevederilor legale în vigoare, să procedeze la înmatricularea în 
circulaţie şi eliberarea certificatului de înmatriculare, fără plata taxei de poluare, întrucât plata acestei 
taxe este o operaţiune obligatorie şi prealabilă înmatriculării şi care ţine de aspectul fiscal – DGFP – 
AFP Tulcea fiind emitentul deciziei de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule, taxă rezultată 
din aplicarea elementelor de clacul prevăzute pentru instituirea taxei de poluare. 

Arată recurentul că se poate proceda la înmatricularea autoturismelor cu scutire de la plata 
taxei de poluare doar în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare. 

În continuare se mai arată că nu recurentul impune achitarea taxei de poluare şi nici nu este în 
final beneficiarul plăţii acestei taxe, beneficiar fiind DGFP - AFP Tulcea  şi respectiv Administraţia 
Fondului pentru Mediu Bucureşti, motiv pentru care nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de 
judecată. 

Serviciul de specialitate din cadrul Prefecturii, pe lângă taxa de poluare mai are de verificat şi 
alte condiţii de natură juridică sau tehnică privitoare la autoturismul a cărui înmatriculare se solicită. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii şi care au fost încadrate în 
dispoziţiile art.304 pct.9 dar şi potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că 
este fondat, pentru următoarele considerente: 

În conformitate cu dispoziţiile art.274 din Codul de procedură civilă  „partea care cade în 
pretenţiuni va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată.” 

În conformitate cu dispoziţiile art.109 din Codul de procedură civilă : 
      „Oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane trebuie să facă o cerere înaintea instanţei 
competente. 
        Sesizarea instanţei se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, dacă legea 
prevede în mod expres aceasta. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de 
chemare în judecată. 
       Neîndeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocată decât de către pârât prin întâmpinare, 
sub sancţiunea decăderii.” 

În conformitate cu dispoziţiile art.7 al.1 din Legea nr. 554/2004 „ 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 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.” 

În speţă, Curtea constată că până la data de 21.07.2010, când reclamantul a introdus la tribunal 
cererea de chemare în judecată a pârâtului, acesta nu adresase nici o cerere de înmatriculare a 
autoturismului fără plata taxei de poluare. Abia la data de 20.08.2010, după promovarea acţiunii la 
tribunal, când instanţa i-a pus în vedere să facă dovada îndeplinirii procedurii prealabile, reclamantul 
s-a adresat pârâtului cu o astfel de cerere, considerând că a îndeplinit cerinţele din art.109 din Codul 
de procedură civilă . 

Ori, procedura prevăzută de legiuitor trebuie să fie prealabilă cererii de chemare în judecată, 
constituind un fine de neprimire lipsa acesteia, îndeplinirea în cursul procesului neechivalând cu 
respectarea normelor legale. 

În considerarea dispoziţiilor art.109 al.3 din Codul de procedură civilă o astfel de excepţie însă 
nu poate fi pusă în discuţie din oficiu de instanţa de recurs, nefiind de ordine publică, deşi  a fost 
invocată prin întâmpinare de către pârât nu constituie motiv de recurs pentru a fi examinată. 

Examinând critica formulată prin cererea de recurs Curtea constată că pârâtul nu a fost pus în 
întârziere înainte de chemarea în judecată astfel că nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată 
efectuate de reclamant cu ocazia prezentului proces. 

Independent de această situaţie Curtea mai reţine un argument în favoarea recurentului, 
respectiv faptul că nu acesta este autoritatea care determină şi încasează taxa specială de poluare, 
pentru a se susţine că refuzul de a înmatricula un autoturism fără dovada plăţii acesteia reprezintă 
refuz nejustificat de a soluţiona o cerere, cu exces de putere, câtă vreme prin Ordinul MAI 
nr.1501/2006 se prevede în art.7 că înmatricularea autovehiculelor se efectuează pe baza 
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documentelor expres enumerate la lit.a – n, lit.j vizând că „începând cu data de 1.01.2007, dovada 
plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, stabilită potrivit legii”. 

Concluzionând, Curtea reţine că hotărârea tribunalului este nelegală sub aspectul reţinerii culpei 
procesuale a pârâtului motiv pentru care în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă  recursul va 
fi admis, urmând a fi modificată în parte hotărârea recurată, în sensul respingerii ca nefondată a cererii 
reclamantului privind plata cheltuielilor de judecată.  
 

61. Suspendare executare hotărâre emisă de autoritatea publică, prin care a fost aprobată 
organigrama instituţiei. Condiţii de admisibilitate. 

 
                        Art.2 lit.”s”, art.7, art.14 al.1 teza 1 , art.15 – Legea nr.554/2004 

 
              Decizia civilă nr.114/21.02.2011 
                         Dosar nr.10575/118/2010 

           Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub 
nr.10575/118/2010 reclamantul S.S. Constanţa a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Clinic 
Judeţean Constanţa suspendarea executării Hotărârii nr. 3/31/07.2010 a Consiliului de Administraţie a 
Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, prin care a fost aprobată organigrama Spitalului Clinic Judeţean 
Constanţa. 

Reclamantul şi-a motivat in fapt cererea arătând că, la data de 19.07.2010 a avut loc şedinţa 
Consiliului de Administraţie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, ocazie cu care s-a 
adoptat hotărârea nr.1/19.07.2010. In temeiul acesteia s-a aprobat proiectul de reorganizare a 
Spitalului Clinic Judeţean Constanţa şi s-a hotărât o nouă structură organizatorică Spitalului Clinic 
Judeţean Constanţa secţiilor pe paturi. 

      În temeiul Hotărârii nr.1/19.07.2010 s-a adoptat Hotărârea nr.3 din 31.07.2010- act 
administrativ prin care angajaţii vizaţi sunt prejudiciaţi de adoptarea noii organigrame. 

      S-a arătat că în condiţiile art.7 din Legea nr.554/2004, a fost formulată plângerea prealabilă, 
rămasă fără finalitate. 
              A susţinut reclamantul că Hotărârea nr.3/31.07.2010 a Consiliului de Administraţie a 
Spitalului Clinic Judeţean Constanţa este nelegală întrucât noua organigramă nu are avizul 
Ministerului Sănătăţii, iar normarea personalului s-a făcut în baza unui proiect de act normativ care la 
momentul adoptării hotărârii se afla încă în discuţie publică, nefiind aprobat printr-un Ordin al 
Ministrului Sănătăţii, aşa cum în mod imperativ impun dispoziţiile art.174 alin.5 din Lg.95/2006, 
modificată prin O.G. nr. 48/2010, potrivit cu care „ structura organizatorică, reorganizarea, 
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din reţeaua proprie a 
altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă prin ordin al ministrului, 
respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii”. 

   În temeiul Hotărârii nr.1/19.07.2010 s-a adoptat Hotărârea nr.3/31.07.2010 a cărei 
suspendare se solicită în prezenta cauză, s-a aprobat noua organigramă, fără avizul Ministerului 
Sănătăţii, iar normarea personalului s-a făcut în baza unui proiect de normativ care la momentul 
adoptării hotărârii în cauză se afla încă în dezbatere public Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, 
nefiind emis un ordin sau un aviz al ministerului de resort. 

  Numărul maxim de personal trebuia calculat în baza Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice 
nr. 1778/2006, în vigoare la acest moment şi pe organigrama aprobată prin Ordinul Ministerului 
Sănătăţii nr.844/2.06.2010. 

Cazul bine justificat rezultă  din nelegalitatea adoptării hotărârii. 
Prejudiciul iminent rezultă din afectarea gravă a actului medical prin măsuri ce au ca 

consecinţă diminuarea nefundamentată legal şi cu impact social deosebit prin numărul mare de 
salariaţi afectaţi. 
 Prin sentinţa civilă nr.1377/CA din 01.11.2010 a Tribunalului Constanţa s-au respins excepţia 
lipsei calităţii procesuale active, a lipsei de obiect şi lipsa de interes; a fost respinsă cererea de 
suspendare a Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.3/2010 formulată de reclamantul S.S Constanţa 
în contradictoriu cu  pârâtul Spitalul Clinic de Urgenţă Constanţa. 
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 Pentru a dispune astfel a reţinut în esenţă prima instanţă următoarele: 
 Instanţa a apreciat că nu s-a făcut dovada întrunirii cumulative a celor două condiţii. 

„Cazul bine justificat” , desprins din împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care 
sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ nu poate fi 
argumentat prin invocarea unor aspecte ce ţin de legalitatea actului administrativ, întrucât acestea 
vizează fondul actului, care se analizează doar în cadrul acţiunii în anulare. 

Chiar în ipoteza în care ar fi apreciat că există o aparenţă de nelegalitate a actului 
administrativ a cărui suspendare se cere, faţă de disp. art.174 alin.5 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia structura 
organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele 
publice din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă 
prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul 
Ministerului Sănătăţii, şi faţă de Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr.1778/2006 privind 
normativul de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, în vigoare la data adoptării Hotărârii 
nr. 1/19.07.2010, cererea de suspendare nu poate fi primită. 

Reclamantul nu a făcut dovada necesităţii prevenirii unei pagube iminente, astfel cum aceasta 
este definită în art.2 lit.ş din Lege, respectiv prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, 
perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public, greu sau 
imposibil de înlăturat în ipoteza în care actul administrativ ar fi ulterior anulat. 

Din cuprinsul cererii de chemare în judecată s-a constatat că reclamantul apreciază că paguba 
iminentă constă în afectarea gravă a actului medical prin măsuri ce au ca consecinţă diminuarea 
nefundamentată legal şi cu impact social deosebit prin numărul mare de salariaţi afectaţi. 

Ori, iminenţa unei asemenea perturbări a serviciului medical nu a fost dovedită printr-un 
minim de probe şi nici nu se arată în ce ar consta această perturbare, care nu poate fi prezumată ca o 
consecinţă directă a actului a cărui executare se cere a fi suspendată. 

Astfel, întrucât în cauză nu s-a făcut dovada iminenţei producerii unui prejudiciu material 
viitor şi previzibil, greu sau imposibil de înlăturat în ipoteza în care Hotărârea nr. 31/31 .07.2010 ar fi 
ulterior anulată, instanţa de judecată a respins ca nefondată cererea de suspendare a executării actului 
administrativ . 
 Împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat recurs S.S Constanţa criticând-o sub 
aspectele: 
 A criticat Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.3/2010 adoptată de  intimată motivat de 
faptul că procedura de reorganizare a spitalului, procedura care a stat la baza adoptării hotărârii 
nr.3/2010 nu a fost în prealabil aprobată de către ministerul de resort aşa cum impun condiţiile art.174 
alin.5 din Legea nr.95/2006 modificată prin OUG nr.48/2010. 
 Prima instanţa a apreciat că există o aparenţă de nelegalitate a actului administrativ faţă de 
dispoziţiile art.174 alin.5 din Legea nr.95/2006 şi faţă de Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice 
nr.1778/2996 privind normativul de personal pentru asistenţă medicală spitalicească, în vigoare la data 
adoptării hotărârii CA nr.3/2010, dar a considerat că nu au produs probe din care să rezulte iminenta 
producerii unui prejudiciu în raport de dispoziţiile art.2 lit.s din Legea nr.554/2004. 
 Consideră recurentul că instanţa de fond a apreciat în mod nefondat faptul că nu se face dovada 
unui prejudiciu iminent conform dispoziţiilor art.2 lit.s din Legea nr.554/2004, apreciind în mod 
eronat faptul că adoptarea acestei hotărâri nu este de natură a produce o perturbare previzibilă gravă a 
funcţionării unei autorităţi publice sau serviciu public ; a mai considerat totodată faptul că nu s-au 
administrat probe în dovedirea unui prejudiciu iminent. 
  Astfel, a învederat prin cererea introductivă, prin concluziile orale şi prin concluziile scrise 
faptul că diminuarea nejustificată a numărului de paturi la nivelul unei instituţii sanitare de mărimea 
Spitalului Clinic de Urgenţă Constanţa şi pe cale de consecinţă noua organigramă cu numărul de 
personal redus este în mod clar de natură să aducă o gravă perturbare a activităţii acestei autorităţi. 
 Totodată a învederat faptul că în urma reducerii numărului de paturi, personalul  aferent 
acestora urmează să presteze activităţi în limita maximă de normare a serviciului, impunând 
angajaţilor spitalului care rămân pe posturi o muncă suplimentară. 



 238

 Astfel, prejudiciul iminent, ca şi condiţie de admitere a cererii de suspendare, raportat la 
situaţia de fapt învederată, respectiv reducerea numărului de posturi, rezultă implicit, nefiind necesare 
a fi făcute alte probe în acest sens. 
 Mai mult, fiind vorba de un prejudiciu iminent şi nu unul deja produs, nici nu se pot face probe 
asupra unei situaţii viitoare. Ori, probe concrete asupra perturbării activităţii din instituţie pot fi făcute 
la momentul în care, urmare a încetării activităţii salariaţilor ca urmare a normării muncii în limita 
maximă, se vor produce erori în actele medicale cu consecinţe dintre cele mai grave. 
 Apreciază astfel că iminenţa prejudiciului rezultă implicit din condiţia cazului bine justificat, 
deoarece structura organizatorică a spitalului stabilită prin hotărârea CA nr.1/2010 nu a fost verificată 
de Ministerul Sănătăţii, iar pe cale de consecinţă nici hotărârea CA nr.3/2010 nu se bucură de 
legalitatea impusă de această verificare. 
 În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată la care a fost obligat recurentul, solicită să se aibă în 
vedere diminuarea lor în raport de termenele limitate acordate la instanţa de fond (3 termene) şi în 
raport de faptul că recurentul este o organizaţie sindicală care apără drepturile şi interesele membrilor 
săi fără a realiza activităţi economice profitabile care să permită achitarea acestor cheltuieli. 
 Analizând criticile aduse Curtea va reţine că acestea sunt nefondate pentru considerentele: 
 Actul administrativ cu caracter unilateral se bucură de prezumţia de legalitate şi se execută din 
oficiu, însă de la această regulă există o situaţie de excepţie, când efectele acestuia sunt vremelnic 
întrerupte prin suspendarea executării actului, în temeiul art.14 alin.1 teza a I-a sau, după caz, în 
temeiul art.15 din legea nr.554/2004. 
           Însă, în ambele ipoteze legea impune îndeplinirea cumulativă a două condiţii: cazul bine 
justificat şi paguba iminentă, prin caz bine justificat înţelegându-se, potrivit art.2 alin.1 lit.t din Legea 
nr.554/2004, împrejurările legate de starea de fapt şi de drept care sunt de natură să creeze o îndoială 
serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ, iar prin pagubă iminentă înţelegându-se, conform 
art.2 alin.1 lit.ş din acelaşi act normativ, prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz 
perturbarea previzibilă, gravă a funcţionării unei autorităţi publice ori a unui serviciu public. 
 Într-adevăr, suspendarea actului administrativ este reglementată în scopul acordării unei 
protecţii provizorii a drepturilor şi intereselor particularilor până la momentul în care instanţa 
competentă  va cenzura legalitatea actului, protecţie consacrată prin mai multe instrumente juridice, 
atât în sistemul Consiliului Europeni, cât în ordinea juridică a Uniunii Europene. 
 Din acest punct de vedere legea română corespunde recomandărilor Comitentului de Miniştrii 
din cadrul Consiliului Europeni invocată de reclamant pentru că prevede atribuţia instanţei de a 
ordona măsuri provizorii de protecţie a drepturilor şi intereselor particularilor, însă simpla invocare a 
prevederilor legale care reglementează instituţia suspendării şi la recomandările Comitetului de 
Miniştri din cadrul Consiliului Europei nu poate fundamenta prin ea însăşi luarea unei măsuri 
provizorii pentru că suspendarea nu intervine de drept, ci în fiecare caz în parte trebuie prezentate de 
către partea interesată indicii suficiente de răsturnare a prezumţiei de legalitate şi care să facă 
verosimilă iminenţa producerii unei pagube. 
 Pentru a suspenda executarea unui act administrativ nu este suficient doar ca partea interesată 
să susţină că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, ci trebuie să prezinte indicii pe baza cărora 
să se poată realiza o analiză în concret a cazului bine justificat şi a iminenţei unei pagube în raport cu 
natura şi amploarea măsurii dispuse prin actul contestat şi datele economice ale contribuabilului. 
 Referitor la critica privind greşita reţinere de către prima instanţă a nedovedirii condiţiei 
referitoare la  prevenirea producerii unei pagube iminente imposibil de reparat ulterior, se reţine că 
aceasta este nefondată. 
 Aceasta pentru că cererea de suspendare a executării efectelor actului administrativ a fost 
formulată de către S.S Constanţa, în numele membrilor săi, invocându-se perturbarea previzibilă gravă  
a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public. 
 În concret, s-a arătat că măsura dispusă este de natură să ducă, urmare a diminuării numărului 
de paturi a spitalului la diminuarea numărului personalului,  cu consecinţa prestării de către personalul 
rămas pe posturi de muncă suplimentară. 
          Ori, faţă de modalitatea de justificare a îndeplinirii condiţiei referitoare la prevenirea  producerii 
unei pagube iminente, Curtea reţine că în mod judicios a statuat prima instanţă că această cerinţă nu 
este îndeplinită, întrucât prestarea de muncă suplimentară ca urmare a desfiinţării posturilor nu poate 
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fi asimilată cu perturbarea gravă a funcţionării autorităţii publice – Spitalul Clinic judeţean Constanţa, 
în sensul avut în vedere de legiuitor prin Legea nr.554/2004 art.2 lit.ş.- 
 Pe de altă parte, această perturbare este invocată de către sindicat şi nu de către autoritatea 
publică care  este cea mai în măsură să aprecieze dacă activitatea sa va fi afectată sau nu ca urmare a 
actului administrativ emis; ori în speţă serviciul public,  pretins afectat, este cel care a hotărât 
reorganizarea sa prin adoptarea unei  noi organigrame,  în raport de dispoziţiile OUG 162/2008 
privind transferul de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice 
locale, măsură  ce a avut ca şi consecinţă diminuarea numărului de paturi. 
 În ce priveşte susţinerea conform cu care iminenţa producerii unei pagube rezultă implicit din 
condiţia cazului bine justificat, aceasta nu poate fi primită întrucât potrivit dispoziţiilor legale 
incidente, rezultă că cele două condiţii trebuie dovedite şi întrunite cumulativ. 
 În ceea ce priveşte condiţia cazului bine justificat se reţine că aspectul potrivit cu care 
Hotărârea nr.3/2010 nu a fost  în prealabil aprobată de ministerul de resort, conform art.174 alin.5 din 
Legea nr.95/2006, modificată prin OUG nr.48/2010, este un element ce poate fi valorificat în judecata 
pe fond a actului administrativ pretins nelegal, şi nu în această procedură specială de apreciere  a 
oportunităţii suspendării efectului acestui act, procedură în care judecătorul este ţinut să facă doar o 
cercetare sumară a aparenţei drepturilor pretinse a fi încălcate  de către reclamantul vătămat. 
  Referitor la critica privind cuantumul exagerat al cheltuielilor de judecată la care a fost 
îndatorat recurentul, se reţine că aceasta nu poate fi primită întrucât reclamantul a căzut în pretenţii iar  
faţă de complexitatea litigiului, nu se impune diminuarea cheltuielilor de judecată făcute de pârât cu 
ocazia procesului iniţiat de reclamant împotriva celui dintâi . 
 Faţă de cele arătate în temeiul dispoziţiilor art.312 Cod pr.civilă Curtea va respinge ca 
nefondat recursul declarat. 
 

62. Suspendare executare act administrativ emis de autoritate până la soluţionarea 
irevocabilă a cauzei. Excepţia necompetenţei funcţionale a Secţiei de contencios administrativ. 

 
                                                                        Art.119 – Legea nr.76/2002 

                                                                        Art.14, art.15 – Legea nr.554/2004 
 
 

             Decizia civilă nr.120/23.02.2011 
                        Dosar nr.10470/118/2010 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 24.08.2010, sub 

nr.10470/118/2010, reclamantul P.D a solicitat, in contradictoriu cu AJOFM Constanţa, anularea 
Dispoziţiei nr.4113/29.06.2010 si a Deciziei de imputare nr.428/30.07.2010, precum si suspendarea 
executării actelor administrative invocate până la soluţionarea definitivă si irevocabilă a cauzei.  

In subsidiar, a formulat cerere de chemare in garanţie a AJOFM si obligarea acesteia la plata 
sumei imputate reclamantului. 
 In motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că in data de 01.12.2007 a fost numit in funcţia 
publică de director executiv adjunct la Direcţia Managementul Pieţii Muncii din cadrul AJOFM 
Constanţa. Prin Ordinul nr.281/24.04.2009 s-a dispus încetarea raporturilor de serviciu. În aceste 
condiţii, potrivit Legii nr.76/2002 reclamantul a beneficiat de indemnizaţie de şomaj. Ca urmare a 
dispozitivului Sentinţei civile nr.577/CA/2009 a fost emis Ordinul nr.348 din 24.06.2010, prin care s-a 
dispus reintegrarea, începând cu data de 24.06.2010 in funcţia deţinută anterior.  

La data de 28.06.2010 a fost emisă Dispoziţia nr.4113/2010 si Decizia de imputare 
nr.327/2010 prin care s-a dispus încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj retroactiv si obligarea la 
restituirea sumei încasate. 
 Faţă de motivele de nelegalitate ale Dispoziţiei nr.4113/29.06.2010, a susţinut că nu este 
motivată, nu se specifică in nici un fel motivul pentru care reîncadrarea reclamantului ar constitui 
motiv de revocare retroactivă a acordării indemnizaţiei de şomaj, in condiţiile in care se poate dispune 
încetarea plăţii doar de la data încadrării. Totodată, prin această decizie, in mod nelegal s-a dispus 
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încetarea acordării indemnizaţiei in mod retroactiv de la data de 11.06.2009, ceea ce constituie o 
anulare mascată a deciziei prin care s-a dispus iniţial acordarea indemnizaţiei de şomaj, deşi aceasta 
intrase in circuitul civil si produse efecte juridice. Reîncadrarea reclamantului in funcţia deţinută 
anterior s-a dispus prin Ordinul nr.348/24.06.2010. In aceste condiţii data de la care urmează a înceta 
plata indemnizaţiei este data reîncadrării definitive, potrivit art.44, lit.a. 
 Referitor la Decizia de imputare nr.327/28.06.2010, aceasta nu este motivată si nu sunt 
îndeplinite condiţiile art.47 din Legea nr.76/2002; faţă de dispoziţiile art.106 din legea nr.188/1999 
raportarea cuantumului despăgubirilor materiale la salariile de care ar fi beneficiat funcţionarul public 
nu schimbă caracterul acestora si nu conduc la asimilarea acestor salarii. În subsidiar, solicită 
admiterea cererii de chemare in garanţie a ANOFM, in calitatea sa de emitent a ordinului 
nr.281/24.04.2009 cu consecinţa obligării la plata sumei imputate reclamantului, in temeiul art.998 
Cciv. 
 A apreciat reclamantul că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.15 din Legea 
nr.554/2004: cazul bine justificat fiind determinat de lipsa motivării actelor administrative, încălcarea 
principiului retroactivităţii, încălcarea art.44 si 47 din Legea nr.76/2002. Cu privire la noţiunea de 
pagubă iminentă apreciază că sumele acordate prin hotărârea judecătorească vor fi achitate in trei 
tranşe, începând cu anul 2012, in îngrijirea reclamantului se afla tatăl acestuia, bolnav de cancer si 
necesita îngrijiri speciale, o eventuală executare a actelor atacate fiind de natură a produce grave 
prejudicii si familiei sale. 
 Pârâta AJOFM Constanţa a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia 
necompetentei materiale a Secţie comerciale si contencios administrativ, faţă de dispoziţiile art.119 
din Legea nr.76/2002, excepţia prematurităţii cererii de suspendare, faţă de dispoziţiile art.34, lit.a si 
b din Ordinul nr.279/2004.  

Cu privire la fondul cauzei s-a arătat ca, dispoziţia nr.4113/3010 a fost dată in mod legal, 
motivat de faptul că perioada pentru care a primit indemnizaţia de şomaj a fost 11.06.2009-
31.05.2010, iar restituirea indemnizaţiei se face începând cu data naşterii dreptului de acordare. 
Această motivare a dus la îndeplinirea unei duble calităţi : de şomer si salariat; faţă de dispoziţiile 
art.44 si 47 decizia de imputare nr.327/2010 a fost emisă in mod legal. 
 Chemata in garanţie AJOFM a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia 
inadmisibilităţii cererii de chemare in garanţie. În cauză nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii 
civile delictuale, Ordinul nr.281/24.04.2009 fiind emis in aplicarea OUG nr.37/2009. Totodată actele 
administrative contestate de reclamant nu au avut temei ordinul nr.281/2009. Nu se poate stabili o 
legătura de cauzalitate intre îndeplinirea obligaţiilor stabilite in sarcina ANOFM si emiterea de către 
această instituţie a dispoziţiei 4113/2010 si deciziei de imputare nr.428/30.07.2010. Cu privire la 
debitul constatat a fi produs la bugetul asigurărilor de şomaj, nu poate constitui un prejudiciu cauzat 
de ANOFM, suma menţionată reprezentând indemnizaţie de şomaj acordată in mod necuvenit.  
 S-a invocat lipsa calităţii procesual pasive a ANOFM, faţă de capetele de cerere privind 
anularea si suspendarea executării actelor administrative, faţă de dispoziţiile art.1 alin.1, art.5 alin.1 
lit.a din Legea nr.202/2006, art.18 lit.j si art.24 alin.5 din HG nr.1610/2006, art.38 si 39, art.47 alin.1 
si alin.2 din Legea nr.76/2002. 
 Pe fondul cauzei, a arătat că, faţă de redobândirea de către reclamant a statutului de salariat, ca 
urmare a reintegrării acestuia in funcţia publică de conducere deţinută anterior, s-a făcut aplicarea 
art.44 lit.a privind încetarea indemnizaţiei de şomaj. Cu privire la cererea de suspendare nu există 
elemente de natură a determina îndoieli serioase asupra legalităţii actelor administrative si nici 
existenta unei pagube iminente, actele medicale depuse la dosar nefiind in măsură să conducă la ideea 
ca tatăl reclamantului nu ar beneficia de asistenţă medicală gratuită, in condiţiile legii. 

Din oficiu, s-a dispus ataşarea documentaţiei ce a stat la baza emiterii actelor administrative 
contestate, răspunsul fiind ataşat la dosar. 
 La termenul de judecată din 02.12.2010, instanţa a respins excepţia necompetentei funcţionale 
a Tribunalului Constanţa - Secţiei comerciale si de contencios administrativ; excepţia inadmisibilităţii 
cererii de chemare in garanţie a apreciat-o ca fiind o apărare de fond ce urmează a fi avută in vedere la 
soluţionarea cauzei, asupra excepţiei lipsei calităţii procesual pasive, faţă de cererea de chemare in 
judecată si precizările reclamantului, instanţa a constatat că ANOFM nu are calitate procesual pasivă 
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in acţiunea principală, chiar dacă poate formula apărări, ci vizează numai obligarea la plata sumei 
imputate reclamantului, astfel că excepţia a fost respinsă ca lipsita de obiect. 

Prin Sentinţa civilă nr.1554/CA/02.12.2010 Tribunalul Constanţa a respins excepţia 
prematurităţii cererii de suspendare a actelor administrative şi, în temeiul art.15 din Legea 554/2004 a 
admis cererea reclamantului, dispunând suspendarea Dispoziţiei nr.4113/29.06.2010 şi a Deciziei de 
imputare nr.428/30.07.2010 emise de AJPFM Constanţa, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă 
a cauzei. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele: 
Excepţia prematurităţii cererii de suspendare a fost respinsă pentru următoarele considerente: 
In speţa, a fost emisă dispoziţia nr.4113/2010 si decizia de imputare nr.327/2010 prin care s-a 

dispus încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj retroactiv si obligarea la restituirea sumei încasate. 
Potrivit art.34 lit.a si b din Ordinul nr.279/2004 deciziile de imputare constituie titluri executorii. 
Faptul că nu suntem in prezenta unei contestaţii la executare nu are nici o relevanţă, pârâta 
confundând art.403 Cpc, cu art.15 din Legea nr.554/2004, ce constituie o lege cu caracter special. 
Suspendarea executării actului administrativ se justifică prin urgenţa si caracterul provizoriu al 
măsurii si nu are legătură cu executarea silită a acestuia. Suspendarea actului administrativ vizează 
chestiuni de legalitate, pe când suspendarea executării vizează chestiuni legate de desfăşurarea 
procedurii, prevăzuta de art.3711 si urmat. Cpc. 

Tocmai pentru că actul administrativ constituie titlu executoriu si poate fi pus oricând in 
executare, reclamantul are interes de a solicita suspendarea aplicării acestuia.  

Cu privire la fondul cererii de suspendare s-a reţinut: 
Prin Ordinul nr.557/26.11.2007 reclamantul P.D a fost numit in funcţia publică de director 

executiv adjunct la Direcţia Managementul Pieţii Muncii din cadrul AJOFM Constanţa, iar prin 
Ordinul nr.281/24.04.2009, s-a dispus încetarea raporturilor de serviciu.  

Prin Decizia nr.3196/26.06.2009 s-a stabilit in favoarea reclamantului dreptul la indemnizaţia 
de şomaj începând cu 11.06.2009. Prin sentinţa civilă nr.577/CA/2009 a Curţii de Apel Constanţa, 
rămasă definitivă prin decizia nr.2358/06.05.2010, s-a dispus anularea Ordinului nr.281/2009, 
repunerea părţilor in situaţia anterioară si obligarea pârâtei la plata de despăgubiri. 

Ca urmare a acestui dispozitiv a fost emis Ordinul nr.348/24.06.2010, prin care s-a dispus 
reintegrarea reclamantului, începând cu data de 24.06.2010 in funcţia deţinută anterior. La data de 
28.06.2010 a fost emisă dispoziţia nr.4113/2010 prin care s-a dispus încetarea plăţii indemnizaţiei de 
şomaj începând cu data de 11.06.2009 si decizia de imputare nr.327/2010 prin care a fost obligat la 
restituirea sumei încasate. 

Actul administrativ unilateral cu caracter individual se bucură de prezumţia de legalitate, fiind 
el însuşi un titlu executoriu. Suspendarea actului administrativ, ca operaţiune juridică de întrerupere 
vremelnică a efectelor acestuia reprezintă o situaţie de excepţie de la regula executării din oficiu. 
Astfel suspendarea actului administrativ se circumscrie noţiunii de protecţie provizorie a drepturilor si 
intereselor particularilor până la momentul la care instanţa competenta va cenzura legalitatea actului, 
consacrata prin mai multe instrumente juridice internaţionale. 

Din acest punct de vedere legea română răspunde recomandărilor Comitetului de Miniştri din 
cadrul Consiliului Europei, pentru că prevede atribuţia instanţei de a ordona măsuri provizorii de 
protecţie a drepturilor si intereselor particularilor, atunci când acestea sunt supuse unui risc iminent de 
vătămare, pentru a se evita exercitarea abuzivă a prerogativelor de care dispun autorităţile publice. 
Însă, simpla referire la instrumentele juridice nu poate fundamenta, prin ea însăşi, luarea unei masuri 
provizorii, reclamantul trebuind să facă dovada existenţei „cazului bine justificat” si a „pagubei 
iminente”.  

In ceea ce priveşte existenţa unui caz bine justificat, potrivit art.2 lit. t din L.nr.554/2004, 
acesta vizează ” împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o 
îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ”. Îndoiala serioasă asupra legalităţii 
actului administrativ trebuie să poată fi distinsă cu uşurinţă, in urma unei cercetări sumare a aparenţei 
dreptului, pentru că in cadrul procedurii suspendării executării actelor administrative, pe calea căreia 
pot fi depuse numai măsuri provizorii, nu este permisă o prejudecare a fondului litigiului.  
 Sub acest aspect, s-a apreciat că împrejurările concrete de fapt şi de drept în care actele 
contestate au fost emise creează o îndoială serioasă în privinţa legalităţii acestora, susţinerile 
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reclamantului având caracterul unor indicii de natură aparente care să răstoarne prezumţia de 
legalitate a actelor administrative supuse controlului judiciar. 

In privinţa condiţiei „pagubei iminente” instanţa  a reţinut că simpla afirmare că prin 
executarea deciziei reclamantul a rămas fără venituri nu este suficientă si concludentă, paguba 
însemnând consecinţa executării si nu executarea însăşi. Altfel s-ar ajunge la concluzia că cerinţa 
referitoare la iminenta producerii unei pagube este presupusă in majoritatea cazurilor executării unui 
act administrativ, ceea ce contravine caracterului de excepţie al instituţiei suspendării. Însă, faptul că 
deşi reclamantul beneficiază de despăgubiri, egale cu salariile de care ar fi beneficiat, ce au fost 
amânate la plată, pe o perioada de 2 ani începând cu anul 2012, suma imputată - 11602 lei urmează a 
avea aplicare imediată, că are in întreţinere tatăl bolnav, ce necesita îngrijiri medicale speciale, 
îngrijiri ce presupun eforturi financiare, dată fiind situaţia precară a sistemului de sănătate si 
certitudinea, că faptic, asistenţa medicală nu mai este gratuită. Totodată, s-a mai reţinut că reclamantul 
este funcţionar public, remuneraţia fiind micşorată ca urmare a efectelor crizei economice, astfel că o 
eventuală imputaţie a sumei menţionate ar conduce la prejudicii serioase asupra existenţei materiale a 
familiei reclamantului. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs pârâta AJOFM Constanţa, 
în temeiul art.304 pct.8 şi 9 Cod de procedură civilă, criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică 
pentru următoarele motive: 
             În mod greşit s-a reţinut natura cauzei ca fiind de contencios administrativ. Având in vedere 
obiectul cererii de chemare in judecată, respectiv anularea unei dispoziţii date in baza Legii 
nr.76/2002 şi a deciziei de imputare prin care s-a solicitat restituirea unei sume constituind încasare 
necuvenita a indemnizaţiei de şomaj, instanţa competentă a soluţiona cauza este Secţia Civilă a 
Tribunalului Constanţa – complete specializate în cauze privind conflicte de Muncă si asigurări 
sociale, potrivit prevederilor art.119 din Legea nr.76/2002, actualizată coroborate cu dispoziţiile 
art.36(3) din Legea nr.304/2004 actualizată. 
          În mod greşit instanţa de fond a admis cererea de suspendare executării Dispoziţiei 
nr.4113/29.06.2010 si a Deciziei de imputare nr.428/30.07.2010 până la soluţionarea definitivă si 
irevocabilă a cauzei. 

Faţă de prevederile art.34 lit.a si b) din Ordinul nr.279/2004, nu ne aflam in prezenta unei 
contestaţii la executare, neexistând o executare silită în curs, ceea ce ar presupune o somaţie, fie o 
poprire, ceea ce in speţa de faţă nu există, reclamantului comunicându-i-se doar un act administrativ.  

Neexistând o executare silită, nu se putea cere o suspendare la executare. 
Intimatul reclamant, legal citat, nu a depus întâmpinare.  
Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii dar şi potrivit  dispoziţiilor 

art.304 pct.8 şi 9 C.pr.civ. şi art.3041 din Codul de procedură civilă Curtea constată că este fondat, 
pentru următoarele considerente: 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa – secţia comercială şi de contencios 
administrativ şi fiscal reclamantul a solicitat anularea a două decizii emise de AJOFM Constanţa prin 
care s-a dispus, pe de o parte, încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj iar pe de altă parte s-a stabilit în 
sarcina acestuia suma de 11608 lei cu titlu de indemnizaţie de şomaj încasată necuvenit. A mai 
solicitat şi suspendarea executării acestor două decizii. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâta a invocat excepţia necompetenţei funcţionale a secţiei de 
contencios administrativ a Tribunalului Constanţa în soluţionarea acţiunii, susţinând că potrivit 
dispoziţiilor art.119 din Legea nr.76/2002, competenţa îi revine secţiei civile, unui complet specializat 
în conflicte de muncă şi asigurări sociale. 

Prima instanţă a respins excepţia invocată de pârâtă, motivând că, în speţă nu sunt incidente 
dispoziţiile art.119 alin.2 din Legea nr.76/2002, ci sunt incidente dispoziţiile art.119 alin.1 din Legea 
nr.76/2002, coroborate cu art.1 din Legea nr.554/2004, fără însă a arăta de ce a ajuns la această 
concluzie. Prin urmare a trecut la analizarea cererii de suspendare a executării actelor contestate în 
conformitate cu dispoziţiile art.14 şi 15 din Legea nr.554/2004. 

Examinând excepţia necompetenţei funcţionale a secţiei de contencios administrativ a 
Tribunalului Constanţa, reiterată de pârâtă în motivele de recurs, Curtea constată că aceasta este 
fondată. 
  Potrivit dispoziţiilor art. 119 din Legea nr.76/2002, 
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    (1) Litigiile rezultate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei legi se soluţionează de către 
instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii. 
    (2) Litigiile privind stabilirea şi plata indemnizaţiei de şomaj se soluţionează în regim de urgenţă, 
potrivit normelor procedurale prevăzute pentru conflictele de drepturi, chiar dacă prin lege specială 
se prevede altfel. 
 Se constată că Legea nr.76/2002 conţine o reglementare generală în ceea ce priveşte 
competenţa soluţionării litigiilor rezultate din aplicarea celorlalte prevederi pe care le conţine şi o 
reglementare specială în ceea ce priveşte competenţa soluţionării litigiilor referitoare la indemnizaţia 
de şomaj. 
 Această diferenţiere nu este întâmplătoare întrucât, analizând conţinutul legii, se constată că 
aceasta reglementează atât măsurile pentru realizarea strategiilor şi politicilor elaborate în vederea 
protecţiei persoanelor pentru riscul de şomaj cât şi cele ale asigurării unui nivel ridicat al ocupării şi 
adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii. 

 Iar potrivit dispoziţiilor art.110 Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, 
răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală.  

Prin urmare, pe lângă reglementările specifice indemnizaţiei de şomaj legea cuprinde şi norme 
cu privire la creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi la stimularea 
angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor a căror încălcare poate atrage diferite forme de 
răspundere, litigiile rezultate putând fi soluţionate de instanţe diferite din punct de vedere al 
competenţei funcţionale. 

În virtutea acestui fapt, legiuitorul a înţeles să prevadă o competenţă specială în ceea ce 
priveşte soluţionarea litigiilor ce au ca obiect indemnizaţia de şomaj, stabilind o procedură urgentă, 
specifică litigiilor privind conflictelor de drepturi ce sunt soluţionate de secţiile civile ale tribunalelor.  
 Curtea constată astfel, că instanţa de contencios administrativ, prin încălcarea competenţei 
prevăzută de lege, a procedat la soluţionarea cererii de suspendare a executării deciziilor contestate.  

Pe cale de consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art.312 C.pr.civ., Curtea va admite recursul, va 
casa sentinţa recurată şi va trimite cauza spre competentă soluţionare Tribunalului Constanţa – Secţia 
civilă. 
 

63. Suspendare parţială executare act administrativ emis de autoritate. Condiţii de 
admisibilitate. 

 
                                                                       Art.14, art.15 – Legea nr.554/2004 

 
          Decizia civilă nr.195/17.03.2011 
                      Dosar nr.14073/118/2010 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr.14073/118/20.10.2010, 

reclamanţii PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA, CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA, 
MUNICIPIUL CONSTANŢA şi PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA au solicitat în 
contradictoriu cu CURTEA DE CONTURI CONSTANŢA suspendarea Deciziei nr.28/01.09.2010 a 
Curţii de Conturi Constanţa sub aspectul măsurilor de la pct.4 şi 5. 

Motivând acţiunea reclamanţii învederează în esenţă că, prin Decizia nr.28/01.09.2010 
CURTEA DE CONTURI  CONSTANŢA a constatat că, anumite sume de bani plătite salariaţilor au 
un caracter nelegal. 

Se arată că, prin măsurile de la pct.4 şi 5 s-a dispus luarea măsurilor legale pentru stabilirea 
măsurii şi întinderii prejudiciului reprezentând plăţi nelegale, în referire la: sporul de confidenţialitate, 
spor stabilitate, indemnizaţia de dispozitiv, drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii 
muncii, o primă egală cu salariul de bază la plecarea în concediu, pentru personalul contractual. 

Reclamanţii au formulat plângere prealabilă împotriva actului administrativ atacat, conform 
art.14 alin.1 din Legea 554/2009. 

Cu privire la condiţiile admiterii cererii de suspendare, în ceea ce priveşte cazul bine 
justificat, reclamanţii consideră nelegale constatările şi dispunerile CURŢII DE CONTURI, atât timp 
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cât Acordul Unic/Contractul Colectiv de Muncă a fost înregistrat la D.M.S.S.F. Constanţa şi nu a fost 
anulat sau modificat cu privire la sporurile în discuţie. 

Cu privire la sporul de confidenţialitate se arată că, are un caracter legal în considerarea 
respectării principiilor constituţionale privind nediscriminarea, dreptul la plată egală pentru muncă, 
dreptul la salariu pentru munca prestată, care se coroborează cu reglementările internaţionale respectiv 
art.7 şi 23 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 

Sporul de stabilitate a fost negociat conform art.3 lit.f din Legea nr.188/1999. 
La indemnizaţia de dispozitiv s-a avut în vedere practica judecătorească şi prevederile art.9.2 

din Ordinul M.A.I. 496/2003. 
Pentru celelalte drepturi au fost efectuate plăţi în conformitate cu prevederile Acordului 

Unic/Contractului Colectiv de Muncă la nivelul de instituţie. 
Cu privire la măsurile dispuse la pct.5, reclamanţii solicită instanţei să constate că, se află în 

faţa unui caz bine justificat, atât timp cât, acţiunea cu privire la actul administrativ  (hotărârea 
Consiliului Local Constanţa) în baza căruia s-a dispus plata, nu s-a contestat nulitatea de drept prin 
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, aşa cum dispune expres prin art.46 alin.2 din Legea 
215/2001. 

Măsura suspendării se impune pentru prevenirea unei pagube iminente, ce se reflectă prin 
aceea că, se creează un prejudiciu la nivel instituţional, prin imposibilitatea desfăşurării în condiţii 
normale a serviciilor administraţiei publice locale, determinată tocmai de renunţarea angajaţilor la 
posturile ocupate. 

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acţiunii, întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile 
de admisibilitate, respectiv existenţa unui prejudiciu, caz bine justificat. 

Prin Sentinţa civilă nr.1507/02.12.2010 Tribunalul Constanţa a admis cererea de 
suspendare formulată de reclamanţii PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA, CONSILIUL 
LOCAL CONSTANŢA, MUNICIPIUL CONSTANŢA şi PRIMARUL MUNICIPIULUI 
CONSTANŢA, dispunând suspendarea executării Deciziei nr.28 din 01.09.2010 emisă de 
CURTEA DE CONTURI până la pronunţarea instanţei de fond. 

Pentru a pronunţa sus-menţionata hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă, următoarele: 
Invocarea inadmisibilităţii cererii de suspendare de către pârâtă a fost calificată de instanţă ca o 

apărare de fond, întrucât contestarea dreptului reclamanţilor de a sesiza instanţa cu această cerere, 
invocând dispoziţiile ce ţin de temeinicia cererii de suspendare şi nu de aspecte obiective care să tindă 
la ideea că dreptul şi pretenţiile reclamanţilor nu pot fi acordate de calea procesuală aleasă de aceştia. 

Dispoziţiile art.14 al Legii nr.554/2004, la care art.15 alin.2 din aceeaşi lege face trimitere, 
consacră posibilitatea suspendării executării actului administrativ „în cazuri bine justificate şi pentru 
prevenirea unei pagube iminente”. 

În speţă reclamanţii au făcut dovada îndeplinirii procedurii prealabile pentru actul 
administrativ a cărei suspendare se solicită. 

Cazurile bine justificate constau, în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) lit.”t” din 
legea contenciosului administrativ în „împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care sunt 
de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa actului administrativ”, iar paguba iminentă în 
„prejudiciul  material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării 
unei autorităţi publice sau a unui serviciu public (lit.”ş”). 

Arată instanţa că, reprezentând operaţiunea juridică de întrerupere provizorie a efectelor 
actului administrativ, suspendarea executării acestuia apare astfel ca, un instrument procedural 
eficient, prin care se asigură persoanelor o protecţie jurisdicţională vremelnică.  

Având însă în vedere principiul executării din oficiu al actului administrativ, care derivă din 
prezumţiile de legalitate, autenticitate şi veridicitate ale acestuia, suspendarea actului administrativ 
apare în acelaşi timp ca o situaţie de excepţie, care determină punerea în balanţă a interesului social cu 
cel personal, reţinerea priorităţii unuia dintre aceste interese fiind subsumată principiului legalităţii. 

Se arată că, legiuitorul intern nu a definit conţinutul cazului bine justificat, acestuia putându-i-
se circumscrie existenţa unui argument juridic aparent valabil cu privire la nelegalitatea actului 
administrativ contestat, conform principiului consacrat în plan european prin Recomandarea nr.R 
(89)8 adoptată de Comitetul de Miniştri din cadrul Consiliului Europei la 13.09.1989 referitoare la 
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protecţia jurisdicţională provizorie în materie administrativă, de care judecătorul naţional trebuie să 
ţină seama, prin prisma calităţii României de membră a Consiliului Europei. 

În situaţia din speţă, se reţine de către instanţă, existenţa cazului bine justificat pentru 
suspendarea actului administrativ, rezultând o îndoială evidentă asupra prezumţiei de legalitate a 
acestuia, reclamanţii făcând dovada existenţei cererii având ca obiect anularea Deciziei de imputare 
nr.8373/2009. 

Cazul bine justificat este definit de art.2 lit.t din Legea nr.554/2004 ca fiind împrejurările 
legate de starea de fapt şi drept, de natură să creeze o îndoială serioasă asupra legalităţii actului 
administrativ. 

Îndoiala serioasă asupra legalităţii actului administrativ, trebuie să poată fi dovedită cu 
uşurinţă, în urma unei cercetări sumare a aparenţei dreptului pentru că, în cadrul procedurii 
suspendării executării, pot fi dispuse numai măsuri provizorii, nefiind permisă o prejudecare a 
fondului litigiului. 

Instanţa reţine în acest sens că, drepturile şi sporurile enumerate în cuprinsul deciziei CURŢII 
DE CONTURI se regăsesc în contractul colectiv de muncă pentru care nu s-a făcut dovada că, a fost 
desfiinţat prin hotărâre judecătorească sau prin acordul părţilor. 

Prin Decizia nr.28/01.09.2010 s-a stabilit în sarcina ordonatorului de credite obligaţia de a 
dispune măsurile legale pentru stabilirea întinderii prejudiciului, reprezentând plăţi nelegale acordate 
sub forma unor drepturi băneşti sau în natură salariaţilor unităţii şi recuperarea acestora, conform 
prevederilor legale (la pct.1) şi obligaţia de a dispune măsurile legale pentru virarea sumelor 
reprezentând impozit pe venit şi a celorlalte contribuţii (pct.2). 

Fără a analiza susţinerile reclamanţilor relativ la nelegalitatea acestei decizii, întrucât s-ar 
antama fondul cauzei având ca obiect anularea deciziei, instanţa reţine că, existenţa unui contract 
colectiv de muncă valabil încheiat în urma negocierii între partenerii sociali şi care, prin necontestarea 
sa, se impune cu putere de lege părţilor contractante, contract în baza căruia s-au efectuat plăţile 
menţionate la punctul 1 din decizie, se circumscrie unui argument juridic aparent valabil cu privire la 
nelegalitatea actului administrativ contestat. 

În ceea ce priveşte condiţia privind prevenirea unei „pagube iminente”, instanţa a reţinut şi 
definiţia la nivel comunitar dată acestei noţiuni, prin Recomandarea sus-menţionată.  

Astfel, se arată că, prin acest act juridic european s-a statuat că, executarea imediată şi 
integrală a actelor administrative contestate sau susceptibile de a fi contestate, poate cauza 
persoanelor, în anumite circumstanţe, un prejudiciu ireparabil, pe care echitatea îl impune a fi evitat, 
în măsura posibilului.  

Printre principiile menţionate în Recomandare referitoare la suspendarea executării unui act 
administrativ, ca măsură de protecţie jurisdicţională provizorie, se regăseşte şi cel conform căruia, 
autoritatea jurisdicţională chemată să decidă o atare măsură, trebuie să aprecieze ansamblul 
circumstanţelor şi intereselor prezente.  

Se arată că, astfel de măsuri pot fi acordate în special în situaţia în care executarea actului 
administrativ este de natură să producă pagube grave, dificil de reparat. 

Susţinerile reclamanţilor privind prejudiciul ce urmează să se producă -constând în perturbarea 
gravă a funcţionării unui serviciu public administrativ, întrucât neplata în continuare a drepturilor de 
natură socială în beneficiul angajaţilor este de natură a determina denunţarea contractelor individuale 
de muncă încheiate cu aceştia, la iniţiativa angajaţilor, determinând astfel, blocarea activităţii 
administraţiei publice locale -, reprezintă un motiv suficient şi concludent pentru a considera întrunită 
cerinţa analizată mai sus.  

Instanţa a mai avut în vedere şi termenul cert, până la care măsurile stabilite în cuprinsul 
deciziei trebuie aduse la îndeplinire, precum şi posibilitatea ca în caz de nerespectare a acestui termen, 
să se aplice sancţiuni, chiar penale, faţă de persoanele responsabile cu aducerea la îndeplinire a 
deciziei, aspecte care conturează iminenţa unei perturbări previzibile a funcţionării serviciului public. 

În acest context, nu a putut fi primită susţinerea pârâtelor în sensul că, un act administrativ prin 
care se recomandă stabilirea întinderii prejudiciului, nu poate reprezenta o pagubă iminentă, în 
condiţiile în care, îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin decizie are, în mod logic, repercusiuni asupra 
situaţiei angajaţilor instituţiei şi, implicit, asupra modului de desfăşurare a  activităţii acesteia.  
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Pe de altă parte, s-a mai reţinut că, nerespectarea termenului de luare a măsurilor, poate avea, 
aşa cum s-a arătat, repercusiuni asupra persoanelor responsabile cu aducerea la îndeplinire a deciziei, 
aspect ce configurează pericolul perturbării propriei activităţi, arătându-se că, prejudiciul este 
previzibil cu evidenţă, adică cert, sigur ca şi producere, cunoscându-se cuantumul acestuia. 

S-a mai apreciat că, suspendarea deciziei este oportună a proteja nu numai interesele 
patrimoniale ale reclamanţilor, dar şi a unei securităţi juridice privind dreptul la plată a muncii 
prestate, evitându-se crearea unor situaţii juridice noi, care să facă anevoioasă repunerea părţilor în 
situaţia anterioară emiterii actului, deoarece va fi afectată desfăşurarea în bune condiţii a serviciilor 
administraţiei publice locale, în condiţiile în care, prin anularea deciziei, autoritatea va fi obligată să 
restituie reclamanţilor ,sume de bani reţinute în urma măsurilor luate,  conform dispoziţiilor Curţii de 
Conturi. 

Faţă de cele sus-expuse, cererea de suspendare formulată în conformitate cu dispoziţiile art.14 
din Legea nr.554/2004 a fost apreciată ca fiind întemeiată, şi pe cale de consecinţă a fost admisă, de 
către instanţa de fond. 

Împotriva acestei hotărâri,  în termen a declarat recurs CURTEA DE CONTURI A 
ROMÂNIEI, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiurilor de drept 
prev.de art.304 al.1 pct.9 Cod pr.civilă, cu referire la art.3041 Cod pr.civilă, cu următoarea 
motivaţie, în esenţă: 

- 1. în mod greşit instanţa de fond a respins excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare 
executare act administrativ, hotărârea fiind pronunţată cu aplicarea greşită a disp.art.14 cu referire 
la art.15 din Legea nr.554/2004, neexaminând condiţiile de admisibilitate ale cererii, respectiv 
aceea privind „producerea unui prejudiciu”; 
- 2. instanţa de fond nu a ţinut cont de faptul că, decizia atacată a fost emisă în urma efectuării 
unui control prin care s-au propus înlăturarea unor nereguli constatate la sediul intimatei 
reclamante, în calitate de entitate controlată; 
- 3.cât priveşte fondul cererii de suspendare a executării actului administrativ, instanţa de fond în 
mod greşit a apreciat că, în speţă, ar fi vorba de „un caz bine justificat” ; 
- 4. instanţa de fond nu a ţinut seamă de faptul că, legea cere ca pe lângă „iminenţa pagubei” 
intimata avea obligaţia să înfăţişeze instanţei şi alte împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, 
ce ar fi de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ, deoarece: 

o actul administrativ se bucură de prezumţia de legalitate; 
o suspendarea acestuia este o situaţie de excepţie; 
o nu se produce un prejudiciu intimaţilor, ci bugetului local, ce este cel la a cărui 

prejudiciere a contribuit acordarea unor drepturi salariale ce exced cadrului legal. 
Se solicită admiterea recursului, cu consecinţa modificării în tot a sentinţei recurate, în sensul 

respingerii cererii de suspendare executare, în principal ca inadmisibilă, iar în subsidiar ca 
netemeinică şi nelegală. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor aduse hotărârii recurate, şi a 
probatoriului administrat, conform disp.art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod 
pr.civilă, Curtea respinge recursul formulat de CURTEA DE CONTURI ca nefondat, pentru 
următoarele considerente, în esenţă: 

Instanţa a fost investită cu soluţionarea cererii având ca obiect suspendarea executării Deciziei 
nr.28/01.09.2010 emisă de către CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI – CAMERA DE 
CONTURI A JUDEŢULUI CONSTANŢA, sub aspectul măsurilor dispuse la pct.4 şi 5 din decizie, 
până la soluţionarea cauzei de către instanţa de fond. 

Reţine Curtea că, prin  măsura de la pct.4 din decizie s-a dispus luarea unor măsuri legale 
pentru stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului reprezentând plăţi nelegale acordate sub forma unor 
drepturi băneşti sau în natură, salariaţilor entităţii şi recuperarea acestuia conform prevederilor legale, 
în referire la următoarele drepturi: 

- spor de confidenţialitate acordat lunar în procent de 10% din salariul de bază; 
- spor de stabilitate calculat la salariul de bază în tranşele pentru care se acordă spor de vechime; 
- indemnizaţia de dispozitiv în procent de 25% din salariul de bază; 
- drepturile speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii, în cuantum de 800 lei, 

neimpozabil; 
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- o primă egală cu salariul de bază la plecarea în concediu, pentru personalul contractual. 
Prin măsura de la pct.5 din decizie, s-a dispus luarea măsurilor legale pentru stabilirea 

mărimii şi întinderii prejudiciului adus bugetului local şi recuperarea acestuia, în ceea ce priveşte plata 
unor indemnizaţii comisiilor de vânzare a terenurilor aparţinând PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 
CONSTANŢA. 

Totodată, Curtea reţine că, constatarea nelegalităţii acordării drepturilor menţionate la fiecare 
dintre punctele sus-expuse, a fost efectuată prin Procesul verbal de constatare din 07.07.2010, iar 
pentru aceste măsuri CURTEA DE CONTURI a stabilit termen de realizare la data de 29.10.2010, 
cu menţiunea că, în total sumele cu privire la care s-au dispus măsurile vizate cuantificându-se la 
suma totală de 8.088.550,923 lei. 

1. În referire la primul motiv de recurs privind excepţia inadmisibilităţii cererii de 
suspendare dedusă judecăţii, pe considerentul inexistenţei riscului producerii unui prejudiciu, 
Curtea reţine în esenţă că, acesta este nefondat şi văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, 
dispune respingerea sa, pentru următoarele considerente: 

Invocarea inadmisibilităţii cererii de suspendare, pe considerentul sus-expus „inexistenţei 
riscului producerii unui prejudiciu” este calificată ca o apărare de fond deoarece, riscul producerii 
unei pagube iminente este una din condiţiile de admisibilitate ale cererii. 

Curtea reţine că, potrivit art.15 al.1 din Legea nr.554/2004 „Suspendarea executării actului 
administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art.14 , şi prin 
cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest 
caz, instanţa poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă 
şi irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu acţiunea principală sau 
printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond”, pentru ca, potrivit art.15 al.2 
legiuitorul să fi dispus „Dispoziţiile art.14 al.2-7 se aplică în mod corespunzător”. 
 Textul de lege citat stabileşte expres că, suspendarea executării actului administrativ este o 
operaţiune de întrerupere temporară a efectelor unui act administrativ, care intervine la cererea 
părţii interesate sau din oficiu, cu menţiunea că, măsura suspendării poate fi luată numai 
împotriva unui anumit tip de act şi numai în anumite împrejurări. 
 Prin urmare, distingem ca fiind condiţii ale suspendării: 

a) cele care privesc actul administrativ care poate fi suspendat; 
b)cele care privesc temeiul de fapt al suspendării. 
 a) Condiţii privitoare la actul supus suspendării: 
 Obiectul suspendării îl reprezintă actul administrativ, definit de art.2 lit.”c” din Legea 

nr.554/2004 ca fiind „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate 
publică, în regim de putere publică, în vederea organizării, executării legii sau a executării în concret 
a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice..”. 

 Aşa fiind, reţine Curtea că, pentru a fi suspendată executarea actului, este necesar ca acesta să 
fie susceptibil de executare, cu alte cuvinte să producă efecte în curs, a căror stopare să tindă a se 
realiza prin cerere. 

 Prin urmare, nu poate fi suspendat un act administrativ care şi-a epuizat efectele înainte de 
pronunţarea instanţei, fie chiar şi după sesizarea acesteia, deoarece, ordinul emis de instanţă se 
raportează la momentul pronunţării. 

 De asemenea, reţine Curtea că, nu poate fi suspendat un act administrativ a căror efecte se 
produc „eo ipso” , fără un impact palpabil, material, în mediul înconjurător şi fără o activitate 
ulterioară emiterii prin care să fie adus la îndeplinire, fiind de netăgăduit că, Procesului verbal 
FN/07.07.2010 este cel ce stabileşte impactul palpabil material, şi care urma a fi dus la îndeplinire 
prin emiterea Deciziei nr.28/01.09.2010. 

 2. În referire la motivul de recurs privind emiterea deciziei urmare efectuării unui 
control, prin care s-a propus înlăturarea unor nereguli constatate, Curtea apreciază că, şi acest 
motiv de recurs este nefondat, urmând a fi respins conform art.312 Cod pr.civilă, deoarece 
„îndoiala serioasă” asupra legalităţii actului administrativ, nu poate fi stabilită printr-o analiză sumară 
a aparenţei dreptului , astfel încât, măsura suspendării să fie provizorie, ştiut fiind că, nu este permisă 
o prejudecare a fondului litigiului. 
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 În contextul dat, Curtea reţine că, drepturile şi sporurile enumerate în conţinutul deciziei 
CURŢII DE CONTURI, se regăsesc în contractul colectiv de muncă, pentru care nu s-a făcut dovada 
că ar fi fost desfiinţat prin hotărâre judecătorească sau prin acordul părţilor, ori, prin decizie, s-a 
stabilit în sarcina ordonatorului de credit, obligaţia de a dispune măsuri legale pentru stabilirea 
întinderii prejudiciului ce ar reprezenta: 

- plăţi nelegale acordate sub forma unor drepturi băneşti sau în natură salariaţilor instituţiei; 
- recuperarea acestora şi obligaţia de a dispune măsuri legale pentru virarea sumelor 

reprezentând impozit pe venit şi a celorlalte contribuţii. 
Concluzionând în privinţa acestui aspect, Curtea reţine că, intimaţii reclamanţi se află în 

prezenţa unui contract colectiv de muncă valabil încheiat în urma negocierii între partenerii sociali, şi 
care, prin necontestarea sa se impune cu putere de lege între părţile contractante, acesta fiind mobilul 
efectuării plăţilor, situaţie ce se circ umscrie unui argument juridic aparent valabil cu privire la 
nelegalitatea actului administrativ. 

3-4. În referire la motivele de recurs privind fondul cererii de suspendare a executării 
actului administrativ – „caz bine justificat” şi „pagubă iminentă”,  Curtea apreciază că, şi acestea 
sunt nefondate urmând a fi respinse, conform art.312 Cod pr.civilă, deoarece, potrivit art.14 al.1 
din lege „În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în 
condiţiile art.7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana 
vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ 
unilateral, până la pronunţarea instanţei de fond…”. 
 Formularea textului de lege sus-citat sugerează a fi necesare de îndeplinit următoarele condiţii 
de admisibilitate : 

- caz bine justificat; 
- prevenirea unei pagube iminente,  

ţinând cont de toate interesele confruntate în proces. 
 Aşa fiind, reţine Curtea că, atunci când legiuitorul a avut în vedere cazul bine justificat, a 
urmărit ca instanţa să analizeze dacă dosarul care i se prezintă spre soluţionare este justificat, în 
măsura necesară pronunţării unei măsuri, ordin, dispoziţie, pentru aplicarea imperium-ului care-i este 
conferit. 
 Formularea din textul în discuţie arată doar că, examinarea temeiniciei cererii dedusă spre 
judecată se face, în această materie, cu o intensitate sporită şi cu o chibzuire mai aprofundată, instanţa 
trebuind să fie deosebit de atentă cu tranşarea provizorie a materiei litigioase. 
 Procedând la analizarea „cazului bine justificat” Curtea reţine că, interpretarea normelor 
juridice de către pârâtă, la emiterea actelor administrative şi care privesc: „acordarea unui anumit 
drept, nu poate fi acordat angajatului, chiar dacă există un contract colectiv de muncă negociat de 
părţi”, sunt prin ele însele de natură a crea convingerea existenţei unui caz bine justificat. 
 În atare condiţii, Curtea apreciază ca fiind corectă, legală şi temeinică, interpretarea instanţei 
de fond, precum că, ne-am afla în faţa unui caz bine justificat în accepţiunea art.2 lit.”t” coroborat 
cu art.14 din Legea nr.554/2004, deoarece, prezumţia de legalitate a actului administrativ este o 
prezumţie relativă, care poate fi răsturnată prin proba contrarie. 
 Astfel, Curtea constată că, instanţa de fond s-a aflat în situaţia de a „pipăi fondul cauzei” nu 
să-l soluţioneze în întregime, în acest sens, statuându-se în doctrină şi jurisprudenţă că, nu vor fi 
admise probe care presupun o tergiversare a procesului, însă singurele apărări permise pentru ca 
instanţa să poată verifica „aparenţa în drept” sunt argumentele legale, apărări pe care instanţa 
trebuie să le ia în considerare. 
  Aşa fiind, luând în considerare aparenţa dreptului în speţă, Curtea apreciază în sensul 
îndeplinirii sus-menţionatei condiţii privind cazul bine justificat, ca unul dintre cazurile de 
admisibilitate a cererii, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de fond. 
 De altfel, în aprecierea făcută, în mod legal instanţa de fond a avut în vedere principiul 
consacrat în plan european prin Recomandarea nr.R/(89)8 adoptată de Comitetul de Miniştri din 
cadrul Consiliului Europei la 13.09.1989 referitoare la protecţia jurisdicţională provizorie în 
materie administrativă, de care judecătorul naţional trebuie să ţină seama, prin prisma calităţii 
României de membră a Consiliului Europei. 
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 În ceea ce priveşte condiţia privind paguba iminentă, Curtea reţine că, instituţia suspendării 
actului administrativ este singura care foloseşte această noţiune, pe care o defineşte în art.2 lit.”s” din 
Legea nr.554/2004, definiţia fiind elaborată special pentru această procedură, toate caracteristicile 
surprinse în ea referindu-se la ipoteze care pot fi întâlnite în practică şi care impun constatarea pagubei 
iminente. 
 Astfel, paguba iminentă este prejudiciul material viitor, dar previzibil cu evidenţă sau, 
după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice ori a unui serviciu 
public. 
 Sus-menţionatele reţineri sunt în deplină concordanţă cu aceeaşi Recomandare europeană sus-
citată, care a statuat că, „executarea iminentă şi integrală a actelor administrative contestate sau a fi 
susceptibile contestate, poate cauza persoanelor, în anumite circumstanţe, un prejudiciu ireparabil, 
pe care echitatea îl impune a fi evitat în măsura posibilului”, ori, în speţă, este de netăgăduit că 
instanţa de fond, în mod legal a apreciat că suspendarea executării actului administrativ, este o 
măsură de protecţie jurisdicţională provizorie, ce a fost dispusă prin examinarea ansamblului 
circumstanţelor şi intereselor prezente. 
 Având în vedere caracterul provizoriu al măsurii, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a 
apreciat ca fiind un motiv suficient şi concludent pentru a considera întrunită cerinţa „pagubei 
iminente”, urmare constatării că, neplata în continuare a drepturilor de natură socială în beneficiul 
angajaţilor, este de natură a determina denunţarea contractelor individuale de muncă, încheiate cu 
aceştia la iniţiativa angajatorului, determinând astfel blocarea activităţii administraţiei publice locale şi 
perturbarea gravă a funcţionării unui serviciu public administrativ, cu consecinţe directe şi imediate. 
 De altfel, noţiunea de „prejudiciu iminent” , astfel cum este cuprinsă în conţinutul art.2 
lit.”ş” din Legea nr.554/2004 prevede două sensuri alternative ale conceptului de prejudiciu 
iminent, după cum urmează: 

- primul sens se referă la „prejudiciu material viitor şi previzibil”; 
- al doilea sens se referă la „perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi sau a 

unui serviciu public”,  
astfel că, Curtea apreciază îndeplinirea în speţă a ambelor sensuri ale noţiunii, atât timp cât, salariaţii 
vizaţi de măsură ar suporta un prejudiciu material viitor şi previzibil, iar din punct de vedere economic 
ar apare o perturbare gravă a funcţionării autorităţii ai căror salariaţi sunt. 

Sus-menţionata apreciere a Curţii, este justificată şi prin împrejurarea că, noţiunea de 
„perturbare” nu este definită de lege, ceea ce înseamnă că, aceasta este folosită în înţelesul său din 
limbajul obişnuit şi care înseamnă, conform Dicţionarului explicativ al limbii române „deranjament, 
tulburare în starea sau în mersul firesc al unui lucrul, al unui fenomen”. 

Cu alte cuvinte, la fel ca şi în cazul primei ipoteze, cea a prejudiciului material viitor previzibil 
cu evidenţă, este apreciată de Curte ca un început de perturbare a funcţionării autorităţii, deci o 
distorsionare în curs , ce ameninţă însăşi funcţionarea autorităţii publice, iar nu simpla sa activitate. 

Celelalte argumente ale recurentei privind actul administrativ, suspendarea actelor 
administrative ca o situaţie de excepţie, precum şi aspectele privind crearea unui prejudiciu bugetului 
local, apar ca fiind nepertinente în raport cu argumentele sus-expuse, ele nefiind de natură a modifica 
aprecierile instanţei. 

Pentru toate considerentele arătate, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, Curtea văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, respinge recursul dedus 
judecăţii, ca nefondat. 

În referire la cheltuielile de judecată privind activitatea procesuală desfăşurată, Curtea 
reţine: 

Pornind de la împrejurarea că, cheltuielile de judecată reprezintă ansamblul sumelor de bani 
pe care trebuie să le suporte părţile în legătură cu activitatea lor procesuală, şi văzând şi dispoziţiile 
art.274 Cod pr.civilă, potrivit cărora „Partea, care cade în pretenţii, va fi obligată, la cerere, să 
plătească cheltuielile de judecată”, Curtea apreciază în sensul obligării recurentei la plata sumei 
de 372 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în favoarea intimatelor, reprezentând onorariu de 
avocat. 

La baza aprecierii sus-expuse, stă împrejurarea că, obligaţia de restituire a cheltuielilor de 
judecată derivă din culpa procesuală a părţii ce a generat-o, altfel spus partea din vina căreia s-a 
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purtat procesul, trebuie să suporte cheltuielile făcute, justificat de partea câştigătoare, pentru că, 
cheltuielile de judecată nu pot fi limitate numai la finalitatea de a constitui o sancţiune procedurală. 

Reţine Curtea că, cheltuielile de judecată au şi rolul de a despăgubi partea care a câştigat 
procesul şi care nu este vinovată de declanşarea activităţii judiciare, astfel că, ele au fost acordate de 
către Curte deoarece, nu există posibilitatea cenzurării lor, astfel cum solicită recurenta, pe 
considerentul că „şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege”. 
 De altfel, potrivit dispoziţiilor Legii nr.51/1995 republicată, privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat, contractul dintre avocat şi clientul său nu poate fi stânjenit sau controlat, direct 
sau indirect, de nici un organ al statului, iar onorariul se stabileşte prin negociere, astfel că, instanţa nu 
este îndreptăţită să reducă cuantumul acestuia. 
 În speţă nu pot fi aplicabile nici disp.art.274 al.3 Cod pr.civilă, deoarece, acestea 
reglementează un aspect al raportului juridic de drept procesual civil dintre părţile litigante, textul 
stabilind modalitatea de calculare a sumei datorate cu titlu de cheltuieli e judecată de către cel ce a 
căzut în pretenţii, părţii care le solicită. 
 Aşa fiind, Curtea dispune obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată, în sumă totală 
de 372 lei, reprezentând onorariu avocat. 
 
  
 
 

ACHIZIȚII PUBLICE 
 
 

64. Achiziţie publică. Acţiune având ca obiect obligarea autorităţii publice la plata de 
daune şi penalităţi  

 
                                                                                         Art.286 – OG nr.34/2006 

 
            Decizia civilă nr.137/23.02.2011 
                           Dosar nr.1167/44/2010 

 
Prin acţiunea formulată la data de 27.03.2009 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Brăila sub 

nr.1239/113/2009, reclamanta SC O.C SRL B. a chemat în judecată pe pârâta Palatul Copiilor şi 
Elevilor B., pentru ca prin hotărâre judecătorească să se dispună obligarea pârâtei la plata sume de 
199.170,41 lei cu titlu de daune şi a sumei de 14.693 lei cu titlu de penalităţi. 

În motivarea acţiunii formulate, reclamanta a susţinut că, în temeiul contractului de lucrări 
nr.1408/8 noiembrie 2006 s-a obligat să execute, să finalizeze şi să întreţină pentru pârâta Palatul 
Copiilor şi Elevilor B. lucrări de amenajare interioară şi exterioară la nava „B.", conform proiectului 
nr.1066/27 septembrie 2006 (loturile de tâmplărie, mecanică, instalaţii sanitare şi vopsitorie), iar 
potrivit contractului nr.1590/28 noiembrie 2006 încheiat între aceleaşi păţi reclamanta s-a obligat să 
execute în baza proiectului nr.1066/27 septembrie 2006 lucrările de amenajare interioară şi exterioară 
pentru aceeaşi navă şi lotul electric. 

Preţul celor două lucrări stabilit prin contract urma să fie achitat de către achizitor conform 
graficului de plăţi, durata primului contract fiind de 1,5 luni cu începere de la data de 08 noiembrie 
2006, iar al celui de al doilea 11 zile lucrătoare calculat cu începere de la data de 28 noiembrie 2006. 

Executarea celor două contracte s-a făcut după constituirea garanţiei de bună execuţie şi 
predarea navei „B." care a avut loc la data de 10 noiembrie 2006, executantul realizând întocmai şi la 
termen toate obligaţiile asumate, astfel că finalizarea lucrărilor a fost constatată pe bază de procese 
verbale de recepţie. 

A mai susţinut reclamanta că pe parcursul executării lucrărilor contractate au fost constatate 
neconcordanţe între măsurătorile (suprafeţele) înscrise în caietul de sarcini şi cele fizic existente, 
precum şi lucrări alternative neprevăzute care au fost semnalate achizitorului, acesta a constatat 



 251

realitatea cât şi necesitatea executării lor, iar în acelaşi interval de timp au şi fost realizate, fiind vorba 
despre lucrări necuprinse în proiect şi nici înscrise în caietul de sarcini (lucrări suplimentare). 

Toate aceste lucrări au fost acceptat de beneficiar, considerându-se în discuţiile purtate cu 
membrii comisiei de recepţie ca fiind absolut necesare. Urmare a faptului că plata tuturor sumelor 
prevăzute în contract ca şi a contravalorii lucrărilor suplimentare nu s-a realizat până la 31 decembrie 
2006, când se încheia exerciţiul bugetar, graficul de plăţi nu s-a respectat înregistrându-se următoarele 
restanţe: la contractul nr.1408/2006 suma de 58.581,42 lei cu TVA inclus; suma de 99.722,49 lei TVA 
inclus reprezentând lucrări de extindere; suma de 26.532,47 lei TVA inclus reprezentând lucrări noi; 
suma de 11.929,99 lei TVA inclus reprezentând schimbare de soluţii; la contractul nr.1590/2006 - 
suma de 20.230 lei TVA reprezentând lotul electrice - total 216.995,97 lei. 

Din acest total a dedus suma de 17.825,56 lei cu TVA inclus reprezentând lucrări prevăzute în 
contract, dar neexecutate ca urmare a schimbării de soluţie dată de proiectant prin dispoziţii de şantier. 

La concilierea organizată reprezentanţii pârâtei nu au reuşit să găsească o justificare reală, 
obiectivă pentru neplata sumei menţionate, susţinerile acestora că o parte din lucrări nu ar fi fost 
efectiv realizate fiind contrazise de notele suplimentare întocmite de proiectantul lucrării, cât şi de 
constatările şi concluziile expertizei de specialitate realizate în cadrul procedurii de asigurare a 
dovezilor în dosarul nr.6016/196/2008 al Judecătoriei Brăila. 
 Pârâtul Palatul Copiilor şi Elevilor, prin întâmpinare, a solicitat respingerea acţiunii ca 
nefondată, susţinând că unele lucrări contractate în baza contractului nr.1408/08 noiembrie 2006 şi 
nr.1590/28 noiembrie 2006 şi care aveau durata de execuţie la 31 decembrie 2006 nu au fost 
terminate, altele au fost executate în mod defectuos şi s-a impus remedierea lor, conform procesului 
verbal de recepţie din 29 decembrie 2008 şi procesului verbal din 10.06.2007, iar altele au fost 
executate în mod suplimentar şi nu au fost acceptate de beneficiar, nefiind cuprinse în actul adiţional 
al contractului. 

Deşi prin procesul verbal din 10.06.2007 şi procesul verbal din 12.07.2007 au fost trecute toate 
recomandările şi soluţiile ce se impuneau pentru remedierea lucrărilor executate la nava „B.", lucrările 
nu au fost realizate conform acestora, între timp dovedindu-se o serie de probleme la tâmplărie 
întrucât aceasta a fost afectată de carii datorită netratării corespunzătoare. 

În aceste condiţii, pârâta a susţinut că la data de 02.07.2008, prin procesul verbal de recepţie a 
lucrărilor de amenajări interioare şi exterioare, s-a dispus sistarea lucrărilor, acestea nefiind finalizate 
conform contractului încheiat. 

Prin sentinţa civilă nr.289/02.12.2009 Tribunalul Brăila a admis în parte acţiunea şi a 
obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 196.765,97 lei reprezentând contravaloare 
lucrări executate şi suma de 15.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată. A respins capătul de 
cerere referitor la plata penalităţilor de întârziere. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că, prin contractele de lucrări 
nr.1408/08 noiembrie 2006 şi nr.1590/28 noiembrie 2006, reclamanta s-a obligat să executate, să 
finalizeze şi să întreţină lucrările de amenajare interioară şi exterioară la nava B., conform proiectului 
nr.1066 din 27.09.2006. 

Pe parcursul derulării contractelor şi în măsura efectuării lucrărilor comisia de recepţie a 
analizat calitatea acestora întocmind în acest sens procese verbal de recepţie la data de 11.12.2006 şi 
respectiv 27.12.2006, precum şi la data de 24.07.2007 în care a consemnat că lucrările s-au executat în 
condiţii bune; la aceeaşi dată s-au prezentat şi situaţiile de plată  care au fost însuşite fără obiecţiuni de 
către pârâtă; ulterior, datorită unor neconcordanţe privind cantităţile de lucrări contractate prin caietul 
de sarcini şi cele executate efectiv, reclamanta a convocat pârâta în vederea constatării acestora; 
răspunzând reclamantei prin adresa din 24.07.2007 şi necontestând cele precizate, pârâta a acceptat că 
eventualele neconcordanţe au apărut ca urmare a necuprinderii în proiect a unor lucrări, astfel că, faţă 
de atitudinea pârâtei, reclamanta a întocmit note suplimentare a lucrărilor şi materialelor necesare 
realizării acestora. 
            Instanţa a reţinut că din rapoartele de expertiză întocmite în dosarul nr.6016/196/2008 având 
ca obiect asigurare de dovezi rezultă că, în afara lucrărilor executate în temeiul contractului şi care 
într-adevăr au fost executate, s-au efectuat şi o serie de alte lucrări neprevăzute în cadrul contractului, 
imperios necesare pentru desfăşurarea activităţii pe navă şi care nu puteau fi executate ulterior 
deoarece erau lucrări ascunse de capitonajul pereţilor navei. 
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Astfel, lucrările de instalaţii electrice efectuate sunt indicate în raportul de expertiză, valoarea 
acestora fiind estimată la suma de 17.000 lei la care se adaugă TVA. Cât priveşte lucrările de 
amenajări interioare şi exterioare şi mobilier la nava B., din raportul de expertiză întocmit în acelaşi 
dosar de către expertul L.O rezultă că, s-au executat atât lucrările cuprinse în contractul nr.1408/2006, 
valoarea acestora rămasă neplătită fiind de 58.581,42 lei, precum şi lucrări de amenajări exterioare, 
interioare şi mobilier necuprinse în contract în valoare de 138.184,55 lei. 

Conform concluziilor aceluiaşi expert necesitatea acestor lucrări şi implicit depăşirea 
contractului şi valoarea prevăzută în contract a apărut în urma demontărilor şi întocmirii defecţiei. În 
urma verificărilor efectuate, proiectantul lucrării a fost cel care a dispus executarea acestora. 

Instanţa a concluzionat că întregul material probator administrat în cauză, precum şi 
concluziile rapoartelor de expertiză confirmă executarea de către reclamantă atât a lucrărilor 
contractate cât şi a lucrărilor suplimentare, neprevăzute în contractele încheiate şi care au fost impuse 
de necesitatea unei bune funcţionări. 

Chiar dacă aceste lucrări nu au făcut obiectul contractelor încheiate, ele au fost executate cu 
acordul pârâtei în calitate de beneficiar, astfel încât nu se poate contesta dreptul reclamantei la plata 
contravalorii acestora. 

Referitor la plata penalităţilor de întârziere, instanţa a constatat că nu s-a stabilit cu certitudine 
perioada pentru care s-au calculat, raportat la data efectuării lucrărilor şi a emiterii facturilor, aceasta 
cu atât mai mult cu cât aşa cum rezultă din acelaşi material probator şi reclamanta a înregistrat unele 
întârzieri în efectuarea lucrărilor, considerente pentru care a respins acest capăt de cerere. 

Împotriva sentinţei menţionate au declarat recurs reclamanta SC O.C SRL Brăila şi 
pârâtul Palatul Copiilor şi Elevilor B., care au criticat soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală 
şi netemeinică. 

1. Recurenta SC O.C SRL, a criticat hotărârea sub aspectul respingerii capătului de cerere 
referitor la plata penalităţilor de întârziere, susţinând că modul de calcul al penalităţilor aferente 
contractelor nr.1408/8.11.2006 şi nr.1590/28.11.2006 a fost stabilit prin raportare la dispoziţiile art.12 
alin.12 pct.2 din contracte, cu indicarea numărului de zile de întârziere înregistrat de la data emiterii 
facturii şi până la introducerea acţiunii (906 zile, din care 337 zile în 2007, 366 zile în 2008 şi 203 zile 
în 2009), prezentarea lor fiind realizată încă de la termenul din 22 iulie 2009. 

Arată că, potrivit art.6 pct.1, durata contractului a fost stabilită la 1,5 luni începând cu data de 
9.11.2006, el încetând să producă efecte la data de 31.12.2006 potrivit art. 6.2, iar art.12.2 stabileşte că 
în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea convenţiei -  
31.12.2006 este obligat să plătească cu titlu de penalităţi 0,01% pentru fiecare zi de întârziere din 
suma datorată la plată – începând cu 29 ianuarie 2007. 

Mai susţine recurenta că, raportat la aceste elemente, în mod corect a calculat o întârziere în 
plata sumei de 5.307,44 lei  datorată la contractul nr.1408/2006 de 906 zile compusă din 337 zile  în 
2007, 366 zile în 2008 şi 203 zile în 2009 a sumei de 10.904,53 lei pentru lucrările realizate în baza 
notelor de suplimentare şi a dispoziţiilor de şantier la acelaşi contract şi a sumei de 1.832,83 lei la 
contractul nr.1590/2006, prezentarea lor fiind realizată încă de la termenul din 22 iulie 2009. 

Mai mult, pârâta nu a obiectat niciun moment în legătură cu modalitatea de calcul şi nici 
instanţa nu a considerat necesară, în temeiul art.129-130 Cod procedură civilă, administrarea probei cu 
expertiza contabilă având ca obiect calcularea penalităţilor, probă a cărei administrare a fost antamată 
de reclamantă. 

Consideră că, nici împrejurarea că reclamanta, la rândul său, ar fi înregistrat întârzieri în 
efectuarea lucrărilor nu corespunde realităţii, recepţia lucrărilor fiind realizată la termenul stabilit 
contractual, faptul că au fost sesizate unele deficienţe care au fost remediate de reclamantă în baza 
garanţiei de bună execuţie a contractului, pe cheltuiala sa, nefiind de natură să afecteze îndeplinirea 
obligaţiilor principale stabilite contractual. 

2. Recurentul pârât Palatul Copiilor şi Elevilor B. a susţinut că, suma de 196.765,97 lei, 
reprezentând contravaloarea lucrărilor executate, la care a fost obligat nu este cea reală. Pârâtul a 
încheiat cu SC O.C SRL Brăila, contractele nr.1408/8 noiembrie 2006 şi nr.1590/2006, având ca 
obiect lucrări amenajări interioare şi exterioare la nava pasager B., achitând trei situaţii de plată în 
sumă totală de 499.443,03 lei. Aceste situaţii de plată au avut la bază procese verbale de recepţie 
parţială. Pentru situaţia de plată din 29.12.2006 pârâtul a încheiat o anexă la Contractul 
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nr.1408/08.11.2006 prin care au fost precizate lucrările executate şi cele neexecutate, iar 
administratorul SC O.C SRL s-a angajat să răspundă solidar cu societatea pe care o administrează 
pentru plata integrală a sumei de 131.252 lei reprezentând daune. 

În continuare, recurentul pârât arată că pe parcursul anului 2007 a permis accesul reclamantei 
pe navă doar pentru executarea remedierilor la lucrările contractate, dar care nu au fost realizate, după 
cum atestă procesele verbale de constatare. În ce priveşte situaţiile de plată depuse de reclamantă la 
dosar, pârâtul a formulat obiecţii, prin procesul verbal nr.1897/8.11.2007 fiind prezentat modul în care 
s-au executat lucrările la nava pasager B., respectiv s-au consemnat deficienţe în execuţie la toate 
loturile cuprinse în contract, fiind date indicaţii în ceea ce priveşte remedierea acestora. 

În opinia recurentului, acest proces verbal nu poate fi considerat şi acceptat ca o recepţie finală 
a lucrărilor de pe navă. Mai mult, materialele utilizate în execuţie au fost supraevaluate cantitativ şi 
calitativ, o serie de lucrări nu au respectat tehnologia sau au fost pur şi simplu simplificate. În acest 
sens, se arată că ignifugarea materialului lemnos, lucrare deosebit de importantă, a fost executată doar 
pe partea exterioară a lambriurilor nu şi pe partea interioară, traversată de cabluri electrice şi expusă 
unor riscuri mari de incendiu. Ignifugarea a fost realizată în luna ianuarie 2007, după ce în prealabil 
lambriurile fuseseră montate pe pereţi, ceea ce a creat mari probleme echipajului, nevoit să utilizeze 
radiatoare pentru a usca suprafeţele lemnoase. 

S-a mai arătat că, în susţinerea celor afirmate, pârâtul a solicitat proba cu martori, probă care 
nu a fost acceptată de către instanţa de fond pe motiv că aspectele prezentate de martori reies din 
documentele depuse la dosar, în timp ce reclamatei SC O.C SRL i s-a încuviinţat această probă. De 
asemenea, în temeiul dispoziţiilor art.46 alin.1 şi alin.3 Cod procedură civilă,  s-au depus 4 cereri de 
intervenţie din partea persoanelor implicate în mod direct în aceste contracte, cereri de intervenţie ce 
au fost respinse de către instanţa de fond. 

Consideră recurentul că, prin respingerea probei cu martori solicitate, dar şi a celor 4 cereri de 
intervenţie, i-a fost încălcat dreptul la apărare care constituie una din garanţiile procesuale ce 
guvernează orice judecată pentru desfăşurarea unui proces echitabil. Noţiunea de proces echitabil 
presupune şi respectarea şi aplicarea principiului contradictorialităţii în care părţile îşi pot formula 
apărările. 

Mai arată că s-a acceptat un raport de expertiză tehnică ce a avut ca obiect „identificarea şi 
evaluarea lucrărilor de amenajări exterioare, interioare şi mobilier efectuate la nava B. de către 
reclamant şi a unei expertize tehnice în specialitatea electrotehnică având ca obiectiv „identificarea şi 
evaluarea lucrărilor de instalaţii electrice efectuate la nava B. de către reclamant, întocmit de expertul 
L.O în dosarul nr.6016/196/2008, deşi trebuia desemnat un expert tehnic atestat de Ministerul Culturii 
şi Cultelor, deoarece nava B. este o navă regală, construită în anul 1914 la Şantierul Naval DTS şi este 
un bun de patrimoniu cultural naţional, categoria juridică „Tezaur", conform OM nr.2052/1999, având 
număr de inventar 003, conform Legii privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial 
nr.6/2008 şi Legii nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentului istoric. 

O altă critică adusă de recurent hotărârii de fond vizează acordarea cheltuielilor de judecată. 
Consideră că în mod netemeinic şi nelegal instanţa de fond a obligat pârâtul la plata sumei de 15.000 
lei,  întrucât apărătorul ales al reclamantei s-a prezentat la 2-3 termene de judecată, la celelalte 
termene fiind substituit de alţi colegi care nu cunoşteau dosarul, aspecte menţionate şi în încheierile de 
şedinţă. În această situaţie, solicită aplicarea disp. art.274 alin.3 Cod procedură civilă şi stabilirea 
onorariului avocatului în concordanţă cu onorariile minimale impuse avocaţilor, făcând trimitere la 
decizia nr.492/08.06.2006 dată de Curtea Constituţională şi la jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. 

Prin precizările formulate la data de 12.05.2010, recurentul a invocat încălcarea disp. 
art.261 Cod procedură civilă privind motivarea hotărârii în referire la probatoriul administrat în cauză. 

Consideră că instanţa de fond a fost părtinitoare cu reclamanta deoarece a acordat mai multe 
termene pentru completarea timbrajului şi i-a încuviinţat proba cu martori, aceeaşi probă fiind respinsă 
pentru pârât. Totodată, expertiza extrajudiciară folosită în această cauză şi de care instanţa de judecată 
a ţinut cont în momentul pronunţării hotărârii este nulă, nefiind făcută de un specialist acreditat/atestat 
de Ministerul Culturii şi Cultelor, ci de către un expert naval care nu a avut competenţa să efectueze 
expertiza tehnică pe o navă care este bun de patrimoniu naţional mobil, fiind încadrată în categoria 
tezaur. 
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De asemenea, mai arată că instanţa de fond a motivat faptul că plata acestei sume s-ar datora 
lucrărilor suplimentare, neprevăzute în contract, dar care au fost considerate de executant ca fiind 
lucrări ce au fost executate cu acordul pârâtei în calitate de beneficiar, lucru total neadevărat, deoarece 
toate lucrările suplimentare nu au fost semnate şi aprobate de beneficiar. Aceste lucrări suplimentare, 
la plata cărora pârâtul este obligat, au fost acceptate şi semnate doar de executant şi proiectant, fără a 
fi consultat şi beneficiarul. 

Totodată, la data de 01.06.2010, în dosarul nr. 683/44/2010, pârâtul a depus la dosar note 
scrise, prin care a invocat, pe cale de excepţie, nulitatea hotărârii motivată de faptul că litigiul a 
fost soluţionat de o instanţă necompetentă din punct de vedere material. 

A arătat că litigiul a fost soluţionat de o secţie comercială a Tribunalului Brăila, aşa cum 
rezultă din hotărârea recurată, respectiv sentinţa civilă nr.289/com din 02.12.2009 şi nu de o instanţă 
de contencios administrativ, conform art.286 alin.4 din OG nr.34/2006. 

Fiind o excepţie de ordine publică, poate fi invocată în orice stadiu al procesului, hotărârea 
recurată fiind lovită de nulitate absolută întrucât a fost pronunţată de o instanţă necompetentă din 
punct de vedere material, conform art.159 alin.3 Cod procedură civilă, împrejurare ce atrage casarea 
sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa competentă, conform art.312 alin.6 Cod 
procedură civilă. 

Recurentul pârât Palatul Copiilor şi Elevilor a depus la dosar întâmpinare la recursul 
formulat de reclamanta SC O.C SRL, solicitând respingerea acestuia ca nefondat şi menţinerea 
sentinţei pronunţate de instanţa de fond sub aspectul respingerii capătului de cerere  privind 
penalităţile de întârziere. 

Prin încheierea din 08.09.2010 s-a dispus scoaterea cauzei de pe rolul secţiei comerciale a 
Curţii de Apel Galaţi şi înregistrarea acesteia pe rolul secţiei de contencios administrativ şi fiscal, 
apreciindu-se calea de atac ca fiind cea a recursului. 

Dosarul a fost înregistrat la secţia pentru cauze de contencios administrativ şi fiscal sub 
nr.1167/44/13.09.2010, iar prin încheierea din 21.12.2010 Curtea de Apel Galaţi – Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal a dispus, în urma admiterii cererii de strămutare formulate de pârâtul 
Palatul Copiilor şi Elevilor B., scoaterea cauzei de pe rolul acestei instanţe şi trimiterea dosarului la 
Curtea de Apel Constanţa în vederea soluţionării recursurilor declarate de reclamanta SC O.C SRL şi 
de pârâtul Palatul Copiilor şi Elevilor B. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub nr.1167/44/06.01.2011. 
În şedinţa publică din 16.02.2011, recurentul pârât prin reprezentantul legal a susţinut excepţia 

nulităţii hotărârii pe motiv că aceasta a fost pronunţată de o instanţă necompetentă din punct de vedere 
material.  

Pentru recurenta reclamantă, apărătorul ales a solicitat respingerea excepţiei invocate de 
recurentul pârât, susţinând că Tribunalul Brăila nu funcţionează pe secţii distincte, aceleaşi magistrat 
care a participat în litigiile comerciale a avut de soluţionat şi litigii în contencios administrativ. 
Consideră că dintr-o eroare apare menţiunea că hotărârea a fost pronunţată în comercial, aspect ce nu 
este de natură a atrage nulitatea hotărârii. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursurile sunt 
nefondate. 
          În ceea ce priveşte competenţa materială a primei instanţe, se reţine că litigiul derivă din 
executarea unor contracte de achiziţie publică, situaţie în care devin incidente disp. art.286 alin.1 din 
OUG nr.34/2006, în vigoare la momentul formulării acţiunii, potrivit cu care „(1) Procesele şi 
cererile privind actele autorităţilor contractante, acordarea despăgubirilor pentru repararea 
prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, 
anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se 
soluţionează în primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în 
circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.” 
         Având în vedere că hotărârea a fost pronunţată de Tribunalul Brăila – Secţia comercială şi de 
contencios administrativ, instanţă competentă din punct de vedere material, se constată că motivul 
de nulitate invocat de recurentul pârât, motiv ce se încadrează la art.304 pct.3 Cod procedură civilă, 
este nefondat. 
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          De asemenea, recurentul pârât a susţinut nemotivarea hotărârii sub aspectul încuviinţării şi 
administrării unor probe doar în favoarea reclamantei. Se constată că cele două rapoarte de expertiză 
tehnică au fost întocmite în cadrul unei cereri de asigurare dovezi, cerere în care pârâta nu a formulat 
obiecţiuni cu privire la calificarea sau specializarea experţilor şi nici cu privire la constatările de fapt 
cuprinse în rapoartele de expertiză. De asemenea, pârâta nu a solicitat administrarea unei alte 
expertize sau a unei contraexpertize, situaţie în care instanţa s-a pronunţat în baza probelor 
administrate în cauză. 
          Referitor la respingerea probei cu martori, instanţa a motivat în mod corect că, faţă de teza 
probatorie susţinută de pârâtă, înscrisurile prezentate – procese verbale de recepţie – fac inutilă 
administrarea unei astfel de probe.   
         Curtea constată că hotărârea primei instanţe cuprinde motivele de fapt şi de drept care au format 
convingerea instanţei, precum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor, situaţie în care critica 
invocată de recurentul pârât, circumscrisă motivului prevăzut de art.304 pct.7 Cod procedură civilă, 
este neîntemeiată.  
          Pe fond, se reţine că între părţi s-au încheiat, în temeiul OUG nr.34/2006, două contracte: 
contractul de lucrări nr.1408/8.11.2006 având ca obiect „lucrări de amenajare interioară şi 
exterioară la nava B., conform proiectului 1066/27.09.2006 (loturi tâmplărie, mecanică, instalaţii 
sanitare, vopsitorie), valoarea contractului fiind de 475.390 lei la care se adaugă TVA de 90.324,10 
lei, cu o durată de 1,5 luni, respectiv între 8.11.2006 şi 31.12.2006, şi contractul de lucrări 
nr.1590/28.11.2006 având ca obiect lucrările pentru lotul electrice, cu durata de 11 zile lucrătoare 
începând cu data de 28.11.2006 şi cu o valoare de 18.354 lei, cu TVA în valoare de 3.487 lei. 
          Potrivit concluziilor raportului de expertiză efectuat de ing. L.O, lucrările de amenajări 
exterioare, interioare şi mobilier efectuate la nava Borcea de către reclamantă sunt în valoare totală de 
674.367,73 lei din care: lucrări cuprinse în contract în valoare de 536.183,22 lei cu TVA inclus – 
plătite 477.601,76 lei şi neplătite 58.581,42 lei; lucrări necuprinse în contract şi neplătite în valoare de 
138.184,55 lei. 
          Expertul a arătat că, lucrările necuprinse în contract au vizat lucrări de extindere a unor poziţii 
din contract (în valoare de 99.722,49 lei), necesitatea acestora apărând în urma demontărilor şi 
întocmirii defectaţiei, ceea ce a impus o depăşire a cantităţilor şi valorilor prevăzute în contract. 
Executarea lucrărilor de extindere s-a dispus prin note suplimentare şi dispoziţii de şantier, iar 
valoarea lor a fost stabilită de către expert în baza măsurătorilor efectuate şi stabilirii cantităţilor, iar 
pentru lucrările ascunse în baza lucrărilor şi cantităţilor menţionate de proiectant, utilizând preţurile 
din contract. 
           De asemenea, constatându-se necesitatea unor lucrări neprevăzute în contract, proiectantul 
lucrării a dispus executarea acestor lucrări cu excepţia poz.5 – confecţionat rame lemn la hublouri – 
12 buc., care a fost identificată şi evaluată cantitativ în cadrul inspecţiei efectuate la navă de către 
expert, valoarea lucrărilor fiind stabilită prin trei oferte de preţ făcute de firme de profil, suma datorată 
de pârât fiind de 26.532,47 lei cu TVA inclus.       
           S-au efectuat totodată lucrări la care au fost schimbate soluţiile, fiind reţinute cantităţile şi 
preţurile din contract, precum şi cele din ofertele de preţ. 
           Conform raportului de expertiză întocmit de ing. I.S, în afara lucrărilor de instalaţii electrice 
efectuate la nava B. în temeiul contractului, s-au executat şi o serie de alte lucrări, neprevăzute în 
contract, neapărat necesare pentru desfăşurarea activităţii pe navă şi care nu puteau fi executate 
ulterior deoarece reprezintă lucrări ascunse de capitonajul pereţilor navei, estimate de expert la suma 
de 17.000 lei la care se adaugă TVA. 
           Faţă de probele administrate în cauză, Curtea apreciază că soluţia primei instanţe este legală şi 
temeinică. Constatându-se efectuarea lucrărilor menţionate, în mod corect autoritatea contractantă a 
fost obligată la plata contravalorii acestora către reclamantă, fiind îndeplinite condiţiile răspunderii 
contractuale, pentru lucrările prevăzute în contract şi neachitate, şi ale îmbogăţirii fără justă cauză, 
pentru lucrările efectuate în plus, dar necesare. 
           Apărarea susţinută de recurentul pârât potrivit cu care toate lucrările suplimentare nu au fost 
semnate şi aprobate de beneficiar, fiind acceptate şi semnate doar de executant şi proiectant, fără a fi 
consultat şi beneficiarul, nu poate fi reţinută întrucât nu s-a făcut dovada că proiectantul, în calitate de 
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mandatar al achizitorului sub autoritatea căruia s-au executat lucrările, a acţionat cu depăşirea 
mandatului primit şi în contra intereselor acestuia.  

 De asemenea, recurentul pârât a relevat că pentru situaţia de plată din 29.12.2006 a încheiat cu 
reclamanta o anexă la Contractul nr.1408/08.11.2006 prin care au fost precizate lucrările executate şi 
cele neexecutate, iar administratorul SC O.C SRL s-a angajat să răspundă solidar cu societatea pe care 
o administrează pentru plata integrală a sumei de 131.252 lei reprezentând daune. 

Curtea constată că, într-adevăr, părţile au încheiat la data de 27.12.2006 anexa la Contractul 
nr.1408/08.11.2006, prin care executantul s-a obligat ca până la 29 decembrie 2006, ora 11, să execute 
toate lucrările menţionate la coloana „lucrări neexecutate”, în caz contrar obligându-se să plătească 
achizitorului suma de 131.252 lei cu titlu de daune.  

Însă, în baza procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate în zilele de 28 – 29.12.2006, s-
a întocmit situaţia de plată la 29.12.2006, centralizatorul valoric pe loturi la această situaţie de plată 
fiind însuşit de către pârât la valoarea de 110.295,43 lei. 
           Totodată, instanţa reţine că problema unor daune nu a făcut obiectul judecăţii în faţa primei 
instanţe, neexistând o cerere a pârâtului în acest sens, astfel că nu poate fi invocată direct în calea de 
atac.  

De altfel, obiecţiunile pârâtului cu privire la calitatea lucrării nu se pot constitui într-o excepţie 
de neexecutare atâta timp cât neexecutarea nu este suficient de importantă pentru a justifica refuzul de 
plată a lucrărilor efectuate. Eventuala executare necorespunzătoare a unor lucrări dă dreptul pârâtului 
la despăgubiri, în condiţiile în care lucrările au fost sistate fără o remediere corespunzătoare a 
deficienţelor de către executant. Însă, astfel cum s-a arătat, instanţa nu a fost învestită cu o cerere în 
sensul celor menţionate şi nici nu au fost administrate probe cu privire la calitatea lucrărilor, 
constatările experţilor în cauză limitându-se la constatarea şi evaluarea lucrărilor efectiv executate, 
funcţie de valorile prevăzute de părţi prin contractele încheiate sau cuprinse în ofertele unor societăţi 
de profil.  
           În ceea ce priveşte obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, Curtea constată că 
onorariul acordat reflectă munca avocatului în raport de complexitatea cauzei, fără a avea relevanţă 
împrejurarea că avocatul titular a fost substituit la anumite termene de judecată, atâta timp cât 
reclamanta a beneficiat de asistenţă juridică pe tot parcursul procesului. 

Referitor la recursul reclamantei, Curtea reţine că, într-adevăr, părţile au stabilit în contractele 
încheiate o clauză penală privind plata unei penalităţi de 0,01% pe zi de întârziere, după 28 de zile de 
la expirarea perioadei convenite pentru onorarea facturilor. O astfel de clauză funcţionează doar 
pentru obligaţiile izvorâte din contract, nu şi pentru lucrările executate în plus, care exced convenţiei 
părţilor, pentru care temeiul răspunderii este principiul îmbogăţirii fără justă cauză. 

Clauza penală reprezintă o evaluare convenţională a prejudiciului cauzat prin neîndeplinirea la 
termen a obligaţiilor asumate prin contract. Ca în orice formă de răspundere, prejudiciul invocat 
trebuie să fie unul cert, atât sub aspectul existenţei cât sub aspectul întinderii lui. 

Deşi reclamanta a depus la dosarul cauzei un calcul al penalităţilor pentru lucrările executate în 
baza contractelor de lucrări nr.1408/2006 şi nr.1590/2006, din nota prezentată (fila 306 dosar fond)  
nu rezultă pentru ce facturi au fost calculate penalităţile, data emiterii facturilor, precum şi data 
convenită pentru onorarea acestora, pentru a se putea stabili numărul zilelor de întârziere. Se constată 
astfel că, faţă de elementele prezentate, instanţa nu este în măsură să verifice calculul făcut de 
reclamantă, aşa încât, în mod corect s-a apreciat că prejudiciul afirmat este incert sub aspectul 
întinderii lui, cererea de obligare a pârâtului la plata penalităţilor de întârziere fiind astfel respinsă. 

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurenţi sunt nefondate, 
urmează a respinge recursurile ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 
 

65. Achiziţie publică. Contestaţie împotriva respingerii cererii de participare la licitaţie 
privind atribuirea de spaţii comerciale. 

 
                                                                                                      OUG nr.324/2006 
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             Decizia civilă nr.260/31.03.2011 
                              Dosar nr.2503/2/2010 

 
Prin acţiunea adresată Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios administrativ 

şi fiscal şi înregistrată sub nr.2503/2/19.03.2010, reclamanta SC R.A SRL, in contradictoriu cu 
pârâtul PENITENCIARUL POARTA ALBA, a formulat contestaţie împotriva respingerii cererii de 
participare la licitaţia organizată de parata, la data de 23.03.2010, privind atribuirea a 2 spatii 
comerciale ale acestei instituţii. 

Motivând acţiunea reclamanta a învederat în esenţă că, măsura de respingere a participării 
acesteia este nefondata, in condiţiile in care a mai participat la licitaţiile pentru aceleaşi spaţii, 
organizate la datele de 14.10.2009, 18.11.2009 precum şi la altă licitaţie organizată la data de 
19.11.2009, de aceeaşi autoritate contractantă. 

Se susţine ca pârâtul, în mod nejustificat, în caietul de sarcini a introdus  condiţia ca 
participanţii să aibă o vechime de 2 ani de la înfiinţare, la licitaţiile anterioare o asemenea condiţie 
neexistând, fiind acceptate chiar firme nou înfiinţate, fără activitate şi fără bonitate bancară. 

Se mai arată că, prin măsura dispusă in caietul de sarcini, participarea reclamantei la licitaţie a 
fost respinsa, deşi aceasta are o bogata experienţă in management. 

In drept acţiunea nu a fost motivată. 
Reclamanta, la termenul de judecată din data de 20.04.2010 si-a precizat acţiunea, in ce 

priveşte considerentele acesteia, ocazie cu care faţă de obiectul cererii de chemare în judecată – 
contestaţie împotriva actelor autorităţii contractante privind procedura de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică – Curtea, din oficiu, a invocat excepţia necompetenţei materiale a instanţei. 

Prin Sentinţa civilă nr.1813/20.04.2010 Curtea de Apel Bucureşti, a admis excepţia de 
necompetenţă materială, cauza fiind declinată spre competentă soluţionare in favoarea 
Tribunalului Constanta, reţinându-se în esenţă, aplicabilitatea în speţă a dispoziţiilor art.286 al.1 
din OUG nr.34/2006. 

Aşa fiind, cauza a fost înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta – Secţia de contencios 
administrativ si fiscal la data de 31.05.2010 sub nr.2503/2/2010. 

Prin întâmpinare, pârâtul PENITENTICIARUL POARTA ALBĂ a solicitat instanţei a 
dispune respingerea acţiunii promovate de către reclamantă, ca nefondată. 

Pentru a se aprecia de această manieră, pârâtul a solicitat instanţei a avea în vedere că, în 
conformitate cu normele legale in vigoare a procedat la stabilirea normelor minimele de participare la 
licitaţia organizată de acesta.  

S-a mai arătat că, într-adevăr reclamanta anterior, a mai participat la o licitatei unde a oferit 
246 euro/mp, licitaţie care insa nu a fost finalizata, deoarece câştigătorul acesteia a refuzat încheierea 
contractului, anexându-se în acest sens înscrisuri. 
 Prin Sentinţa civilă nr.1303/CA/19.10.2010, Tribunalul Constanţa – Secţia contencios 
administrativ şi fiscal a respins, ca nefondată, acţiunea promovata de reclamanta SC R.A. SRL, 
luând act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.  
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut în esenţă, următoarele: 
 Din analizarea înscrisurilor depuse, se constata că pârâtul, la data de 23.03.2010 a procedat la 
organizarea unei licitaţii in vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru 2 spatii comerciale 
aferente PENITENCIARULUI POARTA ALBĂ, in suprafaţa de 17,58 mp si 20 mp. 
 In acest sens, a fost întocmit caietul de sarcini, stabilindu-se condiţiile privind participarea si 
desfăşurarea licitaţiei . 
 Având în vedere situaţia de fapt sus-reţinută, instanţa de fond examinând prevederile OUG 
nr.34/2006, concluzionează că, autoritatea contractantă are posibilitatea de a introduce cerinţe 
minimale de participare a celor interesaţi de procedura de achiziţie publica, pentru a demonstra 
bonitatea si capacitatea de ducere la îndeplinire a obiectului supus licitatei publice, actul normativ 
nelimitând in nici un mod această facultate a autorităţii contractante. 
 Se retine că, măsura dispusa de parata este fundamentata, in condiţiile in care, la procedura 
anterioara de licitatei organizata la data de 18.11.2009, având acelaşi obiect, nu s-a putut proceda la 
atribuirea contractelor de închiriere deoarece, participanţii, inclusiv reclamanta, au oferit un preţ, care 
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însă nu a fost susţinut de posibilităţile financiare ale ofertantului, sens in care, s-a ajuns la organizarea 
unei noi licitaţii.  
 Astfel, se constata ca paratul, in mod legal, a procedat la introducerea unor criterii de selecţie 
impuse celor interesaţi de licitaţia publica organizată, măsura fiind determinata de asigurarea unei 
participări de ofertanţi cu experienţă economică si cu o cifra de afaceri care, să permită respectarea 
obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie, in special pentru plata chiriei aferenta spatiilor 
comerciale scoase la licitaţie. 

Sub acest aspect, se retine că, reclamanta a fost înfiinţata la data de 09.04.2009 si că aceasta nu 
a putut produce prin probele administrate dovada cifrei de afaceri avute, aspecte ce sunt de natura a 
ridica întrebări cu privire la capacitatea economica si manageriala a acestei societăţi. 

Fata de cele reţinute instanţa a constatat că,  acţiunea promovată de către reclamanta SC R.A  
SRL este nefondata, considerente pentru care a fost respinsă. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, recurenta reclamantă SC R.A  SRL a formulat 
recurs, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, indicând ca temeiuri de drept aplicabile 
disp.art.304 pct.5, pct.7, pct.8 şi pct.9 Cod pr.civilă, cu referire la art.312 Cod pr.civilă, cu 
următoarea motivaţie în esenţă: 

- greşit instanţa de fond a înţeles a pronunţa hotărârea recurată, atât timp cât, nu au fost 
respectate disp.art.89, cu referire la art.96 şi cu aplicarea art.129 al.5 Cod pr.civilă, în sensul că 
nu a primit citaţia cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată şi, astfel, nu a putut să-şi 
formuleze apărarea în mod temeinic; 

- greşită este soluţia instanţei şi sub aspectul că, a apreciat atitudinea pârâtei ca fiind legală, în 
referire la stabilirea unor criterii minime de participare la licitaţie a ofertanţilor, fără a avea în 
vedere că, printr-o astfel de atitudine aceştia sunt trataţi în mod discriminatoriu; 

- nu a fost examinată de instanţă bonitatea şi capacitatea de ducere la îndeplinire a obiectivului 
licitaţiei publice de către recurentă, ce are o capacitate managerială de excepţie, urmare 
colaborării cu pârâta pe parcursul mai multor ani. 
Prin întâmpinare, intimata pârâtă solicită respingerea recursului, ca nefondat,  cu motivaţia în 

esenţă că, aspectele legate de nelegala citare sunt ireale faţă de dovezile de comunicare existente la 
dosar şi, mai mult, faţă de prezenţa reprezentantului său legal în faţa instanţei, iar în referire la fondul 
cauzei se învederează că, normele legale în vigoare permit autorităţii contractante să stabilească 
condiţiile minime de participare la licitaţiile organizate de o autoritate contractantă. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor aduse hotărârii recurate şi a 
probatoriului administrat, văzând şi disp.art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul 
respingerii recursului, ca nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

La data de 23.03.2010 intimata pârâtă PENITENCIARUL POARTA ALBĂ a procedat la 
organizarea unei licitaţii prin strigare directă, in vederea atribuirii contractelor de închiriere 
pentru 2 spatii comerciale, in suprafaţa de 17,58 mp si 20 mp, pe o durată de 1 an calendaristic, cu 
posibilitate ulterioară de prelungire, sens în care, a fost întocmit caietul de sarcini, stabilindu-se 
condiţiile privind participarea si desfăşurarea licitaţiei, potrivit prevederilor OUG nr.34/2006. 

Deoarece cererea recurentei SC R.A SRL de participare la licitaţia organizată de intimată, a 
fost respinsă, aceasta a procedat la deducerea spre judecare instanţei a unei contestaţii împotriva 
măsurii dispuse de autoritatea contractantă, ce a fost respinsă, ca nefondată prin Sentinţa civilă 
nr.1303/CA/19.10.2010, de către Tribunalul Constanţa – Secţia contencios administrativ şi 
fiscal. 

În referire la cel dintâi motiv de recurs privind încălcarea formelor de procedură prin 
necomunicarea cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată a citaţiei, Curtea apreciază în 
sensul că, acesta este nefondat, urmând a fi respins, pentru următoarele considerente, în esenţă:  

Probatoriul administrat în cauză, în conformitate cu disp.art.1169 Cod civil, fac dovada că, la 
termenul de judecată din data de 19.10.2010, recurenta a fost reprezentată legal, astfel încât, în speţă 
sunt aplicabile disp.art.89 al.2 Cod pr.civilă, potrivit cărora „Înfăţişarea părţii în instanţă, în 
persoană sau prin mandatar, acoperă orice vicii de procedură”. 

În atare situaţie, Curtea apreciază că, în speţă nu sunt aplicabile disp.art.304 pct.5 Cod 
pr.civilă, atât timp cât, hotărârea pronunţată de instanţa de fond nu a încălcat formele de procedură 
prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art.105 al.2 Cod pr.civilă. 
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În referire la cel de-al doilea motiv de recurs, Curtea reţine că, susţinerile recurentei sunt 
nefondate, urmând a fi respinse, pentru că: 

Autoritatea contractantă, tocmai pentru a garanta egalitatea de tratament a candidaţilor şi 
nu aşa după cum susţine recurenta „a discrimina” , a stabilit, criterii de atribuire care, să-i permită 
compararea şi evaluarea ofertelor, în mod obiectiv. 

În acest sens, pornind de la împrejurarea că, una din obligaţiile autorităţii contractante este 
aceea de a răspunde necesităţii colectivităţii publice vizate, în conformitate cu dispoziţiile cuprinse 
în OUG nr.34/2006, autoritatea contractantă, în speţă, intimata PENITENCIARUL POARTA ALBĂ, 
putea utiliza criterii care urmăresc satisfacerea cerinţelor sociale, ce răspund special necesităţilor 
– definite în specificaţiile contractului – specifice unor categorii anume, din care fac parte beneficiarii 
bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului. 

În mod concret, reţine Curtea că, documentaţia de atribuire, respectiv caietul de sarcini, 
cuprinde informaţii privind generalităţi, precum şi limitele care trebuie respectate şi formalităţile care 
trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire, prin raportare la obiectul 
contractului de achiziţie publică, împreună cu cerinţele minime de calificare, precum şi 
documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi selecţie, astfel că susţinerile recurentei sunt nefondate, sub aspectul 
modului de întocmire a caietului de sarcini. 

Se reţine că, măsura dispusă de intimată apare ca fiind fundamentată, cu atât mai mult cu cât, 
printr-o participare anterioară la licitaţii organizate de aceasta, recurenta SC R.A SRL, în situaţie 
identică sub aspectul obiectului contractului de achiziţie publică, a determinat imposibilitatea atribuirii 
contractelor de închiriere  deoarece, participanţii, inclusiv recurenta, au oferit un preţ nesusţinut de 
posibilităţile lor financiare. 

În situaţia dată, apreciază Curtea că, în mod legal şi temeinic intimata a procedat la 
introducerea în caietul de sarcini a unor criterii de selectare, impuse celor interesaţi de licitaţia publică 
organizată, măsura fiind determinată de asigurarea unor participări de ofertanţi cu experienţă 
economică şi cu o cifră de afaceri care, să respecte obligaţiile asumate prin contractul de achiziţie, în 
speţă, plata chiriei aferentă spaţiilor comerciale scoase la licitaţie. 

Curtea are în vedere şi faptul că, în speţă, procedura urmată de intimata pârâtă 
PENITENCIARUL POARTA ALBĂ este în deplină conformitate cu dreptul comunitar – 
Preambulul Directivei nr.18/2004/CE, ce impune asigurarea participării ofertantului la o procedură 
de atribuire a unui contract de achiziţie publică, fără denaturarea concurenţei, prin solicitarea 
prezentării unor documente corespunzătoare, în situaţia în care, există incertitudini cu privire la 
persoana candidaţilor/ofertanţi în calitatea lor de operatori economici. 

Nici motivul de recurs privind „neexaminarea bonităţii şi a capacităţii de ducere la 
îndeplinire a obiectivului licitaţiei publice de către recurentă, ce are o capacitate managerială de 
excepţie, urmare colaborării cu pârâta pe parcursul mai multor ani”, nu poate fi primit de către 
Curte, urmând a fi respins ca nefondat, atât timp cât, în speţă nu au fost produse probe în sensul 
art.1169 Cod  civil, care să ateste o astfel de situaţie. 

Concluzionând, Curtea apreciază că, temeiurile de drept indicate în susţinerea recursului dedus 
judecăţii, respectiv art.304 pct.7, pct.8 şi pct.9 Cod pr.civilă, nu sunt aplicabile în cauză deoarece, 
hotărârea recurată cuprinde motivele pe care se sprijină şi care, nu sunt contradictorii ori străine de 
natura pricinii, instanţa de fond dând o corectă interpretare actului juridic dedus judecăţii, fără a 
schimba natura şi înţelesul lămurit al acestuia, iar hotărârea este fundamentată pe temeiuri legale şi 
dată cu aplicarea corectă a legii. 

Cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat. 

 
 

PREŞEDINTE 
Secţia comercială, maritimă şi fluvială 

şi pentru cauze de contencios administrativ şi fiscal 
GEORGIANA PULBERE 

 


