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1. Scopul măsurii asigurătorii în procesul penal. Răspunderea individuală, 

netemeinicia menținerii măsurii asiguratorii în limita valorică a 

prejudiciului total din dosar 

Domeniu asociat: Măsură asiguratorie 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 40/20 ianuarie 2017 

Prin ordonanţa emisă la data de 12.03.2012 în dosarul penal XX/P/2010 al Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.N.A. Serviciul Teritorial Iaşi s-a dispus 

poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţe persoane fizice sau juridice şi 

instituirea sechestrului asigurător până la concurenţa sumei de 2.400.458 lei asupra bunurilor 

mobile şi imobile proprietate a mai multor persoane învinuite printre care şi reclamantul-

apelant. 

Prin sentinţa penală 70/30.01.2014 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal 

YYYY/99/2013 s-a dispus obligarea inculpatului la plata sumei de 6212 lei cu titlu de 

despăgubiri către partea civilă AJOFM Iaşi şi 1200 lei cheltuieli judiciare către stat, iar prin 

decizia penală 737/19.10.2015 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul penal 

ZZZZ/99/2013 s-a dispus menţinerea măsurilor asiguratorii şi a popririlor pe conturi luate faţă 



de inculpaţii din cauză prin ordonanţele procurorului şi menţinute de instanţa de fond până la 

achitarea integrală a sumei de 165467 lei. 

Așa cum în mod corect a reținut și judecătorul fondului, apelantul-reclamant a achitat 

suma de 6212 lei la care a fost obligat prin hotărârile menţionate anterior, la plata cheltuielilor 

judiciare către stat, în sumă de 1200 lei, precum şi suma de 2614 lei cu titlul de accesorii. 

Reține Curtea faptul că, prin încheierea din 12 mai 2016, pronunţată de Tribunalul Iași 

în dosarul QQQQ/99/2015/a1**, s-a admis cererea de ridicare a sechestrului asigurator 

formulată de petentul LV, dispunându-se ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse prin 

ordonanţa emisă la data de 12.03.2012 în dosarul penal XX/P/2010 al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.N.A. Serviciul Teritorial Iaşi, cu privire la reclamantul 

LV.  

Puterea lucrului judecat diferă de autoritatea de lucru judecat şi reprezintă o dezvoltare 

a doctrinei și jurisprudenței, reglementată legislativ de noul Cod de procedură civilă. S-a 

arătat în doctrină faptul că puterea lucrului judecat are la bază principiul conform căruia 

„hotărârea este prezumată a exprima adevărul și nu trebuie contrazisă de o altă hotărâre (res 

judicata pro veritate habetur).  

Jurisprudența CEDO din ultima perioadă statuează, cu valoare de normă, 

imposibilitatea pronunțării în cauze identice a unor soluții contradictorii și diametral opuse, 

utilizând noțiuni foarte apropiate de precedentul judiciar. 

De remarcat că înseși hotărârile CEDO sunt precedente judiciare care obligă instanțele 

naționale la pronunțarea unor hotărâri în consens cu practica CEDO în respectiva problemă de 

drept. De asemenea, trebuie remarcat că hotărârile CEDO se referă în mod direct sau indirect 

la precedentul judiciar ca element de asigurare a interpretării și aplicării unitare a legii. 

Aceste susțineri sunt sprijinite și de Hotărârea din 06.12.2007 a Curții Europene a 

Drepturilor Omului (cauza Beian împotriva României) prin care a fost constatată încălcarea 

art. 6 alin. (1) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Prin Hotărârea pronunțată în 

cauza Beian contra României, CEDO a condamnat Statul Român pe motiv că sistemul 

judiciar românesc nu asigură stabilitatea circuitului juridic. prin faptul că permite pronunțarea 

în cauze identice a unor soluții contradictorii și diametral opuse. 

De asemenea, în cauza Pilot Service contra României, CEDO a statuat că obligația de 

a executa o hotărâre nu se limitează la dispozitiv, deoarece art. 6.1 din Convenție nu face nici 

o diferențiere între cauzele prin care s-a admis acțiunea și cele prin care s-a respins acțiunea, 

hotărârea trebuind să fie respectată și aplicată indiferent de rezultatul procesului. 

Mai mult de atât, în cauza Zazanis și alții contra Greciei, CEDO a statuat că obligația 

de a executa o hotărâre nu se limitează la dispozitivul acesteia, iar autoritățile nu pot repune în 

discuție problema soluționată prin hotărârea definitivă. 

În plus, față de cele menționate anterior, în cauza Amurăriței contra României, CEDO 

a stabilit că dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6&1 trebuie interpretat prin prisma 

preeminenței dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor semnatare ale 

Convenției, principiu enunțat în preambulul Convenției. 

Unul dintre elementele fundamentale ale principiului preeminentei dreptului este 

principiul securității raporturilor juridice, care presupune, printre altele, că soluțiile definitive 

date de instanțele judecătorești sa nu mai poată fi contestate. 

Așadar, instanțele sesizate ulterior nu ar fi trebuit să mai repună în discuție constatările 

jurisdicțiilor anterioare. 



În concluzie, CEDO a stabilit că instanțele sunt obligate să țină cont de constatările de 

fapt din procedurile judiciare anterioare, repunerea în discuție a situației soluționate definitiv 

prin alte hotărâri constituind o încălcare a art. 6.1 din Convenție. 

Chiar dacă divergențele de jurisprudență constituie, prin natura lor, consecința inerentă 

oricărui sistem judiciar care se bazează pe un ansamblu de instanțe de fond având autoritate 

asupra competenței lor teritoriale, în măsura în care situația de fapt rămâne neschimbată, 

interpretarea dată legii trebuie să fie aceeași. 

Așadar, dezlegarea asupra unei probleme de drept date printr-o hotărâre irevocabilă 

este de natură să clarifice din acel moment acea problemă, creând speranța legitimă că ea nu 

va mai fi negată de o altă instanță de judecată, într-o procedură ulterioară. Statuarea în sens 

contrar ar fi posibilă prin prisma respectării prevederilor art. 6 din Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului, numai în măsura în care ar fi posibil un reviriment jurisprudențial 

justificat de schimbarea stării de fapt sau în baza unei noi interpretări a legii (cauza Tudor 

Tudor contra României, Ștefan și Ștef contra României, Unedic contra Franței). 

Revenind la speţa dedusă judecăţii, reține Curtea faptul că dezlegarea problemei de 

drept privind ridicarea măsurilor asigurătorii, în cazul achitării debitului menționat în mod 

individual în sentința penală pentru unul din inculpați, a fost dată în mod definitiv prin 

încheierea din 12 mai 2016, pronunţată de Tribunalul Iași în dosarul QQQQ/99/2015/a1**, 

încheiere prin care s-a admis cererea de ridicare a sechestrului asigurator formulată de 

petentul A, dispunându-se ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonanţa emisă la 

data de 12.03.2012 în dosarul penal XX/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie - D.N.A. Serviciul Teritorial Iaşi, cu privire la reclamantul A.  

Se reține în considerentele încheierii menţionate, ce se impun cu putere de lucru 

judecat și în prezenta speţă, faptul că atât timp cât se face dovada achitării prejudiciului la 

care a fost obligat inculpatul prin sentința penală, măsura asiguratorie, instituită cu privire la 

toți inculpaţii, nu se mai justifică.  

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că între excepţia autorităţii de lucru judecat 

şi puterea de lucru judecat, există o distincţie clară. Astfel, condiţia de aplicare a autorităţii de 

lucru judecat presupune identitatea de acţiuni (părţi, obiect şi cauză juridică) ce opreşte 

repetarea judecăţii, iar puterea, prezumţia de lucru judecat, impune consecvenţa în judecată, 

astfel că ceea ce s-a constatat şi statuat printr-o hotărâre nu trebuie să fie contrazis printr-o 

altă hotărâre. În speță, Înalta Curte a reținut că, în mod corect, instanţa de apel a precizat că nu 

respinge acţiunea în baza autorităţii de lucru judecat, ci are obligaţia de a judeca în fond, însă 

soluţia trebuie să ţină cont de dezlegarea deja dată asupra problemei de drept dedusă judecăţii, 

dând eficienţă prezumţiei de lucru judecat, că a mai fost odată dezlegată chestiunea litigioasă 

(Decizia nr. 1777 din 25 iunie 2015 pronunţată în recurs de Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie având ca obiect constatare nulitate absolută clauză contractuală). 

De asemenea, Curtea reține faptul că măsurile asiguratorii presupun 

indisponibilizarea pe parcursul procesului penal a bunurilor mobile sau imobile aparţinând 

suspectului/inculpatului, părţii responsabile civilmente şi, în unele situaţii, chiar şi altor 

persoane care nu au calitatea de părţi în procesul penal. Indisponibilizarea poate afecta şi 

sumele de bani datorate suspectului/inculpatului sau părţii responsabile civilmente, de 

către un terţ ori de către cel păgubit, în mâinile acestora din urmă, legislația procesual 

penală reglementând două tipuri de măsuri asiguratorii: sechestrul şi poprirea.  

Scopul instituirii acestor măsuri, aşa cum este prevăzut de către legiuitor, 

desemnează totodată şi cazurile în care măsurile asiguratorii pot fi dispuse: pentru a evita 



ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot 

face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea 

executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei 

produse prin infracţiune. 

În ceea ce priveşte întinderea măsurilor asiguratorii, noua reglementare nu a trasat 

limitele necesare respectării dreptului de proprietate şi a prezumţiei de nevinovăţie.  

Este adevărat că legea prevede o solidaritate între persoanele care au săvârşit fapta 

prejudiciabilă, însă trebuie observate şi regulile privind repararea prejudiciului, aplicabile 

laturii civile a dosarului penal.  

În condiţiile în care art. 1383 din noul Cod Civil prevede faptul că sarcina 

reparaţiei pagubei se împarte proporţional în măsura în care fiecare a participat la 

cauzarea prejudiciului, iar prin sentința penala numărul 70/30.01.2014 pronunţată de 

Tribunalul Iaşi, modificată prin decizia 737 din 19.10.2015 a Curții de Apel Iaşi, nu s-a 

instituit solidaritatea inculpaților în recuperarea prejudiciului, ci doar răspunderea individuală 

a acestora, pentru partea din prejudiciu ce decurge din săvârșirea infracțiunilor reținute în 

sarcina lor, apare ca excesivă menținerea măsurii asiguratorii în limita valorică a 

prejudiciului total din dosar. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 480 C.proc.civ., curtea de 

apel admite apelul formulat de reclamant şi admite cererea de ridicare a măsurilor asigurătorii, 

dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor mobile şi imobile și 

măsura popririi asigurătorii asupra sumelor de bani ale debitorului, dispuse prin Ordonanţa 

procurorului din 12.03.2012 în dosarul penal nr. XX/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie DNA - Serviciul Teritorial Iaşi, menţinută prin sentinţa penală nr. 

70/30.01.2014 a Tribunalului Iaşi şi decizia penală nr. 737/19.10.2015 a Curţii de Apel Iaşi, 

ordonanța urmând a-şi menține efectele cu privire la celelalte părţi.  

2. Libertatea de exprimare. Prejudiciul cauzat prin conturarea în opinia publicului 

a unei percepții negative asupra reputației reclamantei 

Domeniu asociat: Daune morale 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 58/27 ianuarie 2017 

Așa cum în mod corect a reținut și judecătorul fondului, din înscrisurile depuse de 

reclamant la dosar, a rezultat că în înscrisul denumit „somaţie” din data de 12.09.2014, ce 

cuprinde şi menţiunea „spre ştiinţă: d-nei subsecretar de stat X., d-lui director Y, ISJ V., d-nei 

Ministru Z, d-nei Inspector Şef Q – ITM V.”, menţiune ce este de natură a conduce la 

concluzia că înscrisul a fost comunicat instituţiilor/persoanelor indicate, semnat „Preşedinte 

Ing. PC” şi purtând ştampila Fundaţiei „QQ” Iaşi - Filiala F. şi pe care apare antetul Fundaţiei 

„QQ” Iaşi – Filiala F., există următoarele menţiuni: „Pentru ultima dată vă dăm un 

ULTIMATUM în ceea ce priveşte intenţia dvs. de a organiza festivitatea de deschidere 

oficială a Şcolii Postliceale Sanitare „QQ” F. 

Această şcoală, în conformitate cu ordinul de acreditare a şcolii nr. 3575/03.2009, a 

adresei ARACIP nr. 1929/29.07.2013 (o anexăm) şi a Statutului Filialei F. aprobat de către 

Judecătoria F., aparţine numai Filialei F. a Fundaţiei „QQ” I. 

În caz contrar, aşa cum v-am mai atenţionat, conform legislaţiei în vigoare, datorită 

abuzului în serviciu, veţi fi acţionată PENAL. 



O persoană fără nici un rol în şcoală (un „nimeni” penal) nu are dreptul să oficieze 

deschiderea acestei şcoli. 

De asemenea, sunteţi total în neregulă cu datele false furnizate la ITM V. în legătură 

cu contractul dvs. de muncă şi a altor falsuri făcute în încadrarea altor salariaţi, aşa că nu mai 

aveţi nici un drept în şcoală. 

Acest lucru va constitui un alt caz penal, în care veţi fi implicată atât dvs., cât şi ITM 

V.” 

Potrivit art. 1349 alin. 1 Cod civil, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile 

de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere prin acțiunile 

sale drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane, iar conform art. 253 alin. 3 și 4 Cod 

civil cel care a suferit o încălcare a unor drepturi nepatrimoniale, enunțate în art. 252 Cod 

civil (viața, sănătatea, demnitatea etc.) poate cere instanței să îl oblige pe autorul faptei să 

îndeplinească orice măsuri necesare pentru restabilirea dreptului atins, precum și despăgubiri 

pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă 

autorului faptei prejudiciale. 

Dispoziţiile menţionate, stabilind cadrul general al protecţiei drepturilor persoanei, 

precum şi al răspunderii civile delictuale, trebuie privite împreună cu normele de protecţie 

specială a drepturilor nepatrimoniale cuprinse la articolele în discuţie. 

În plus, dispoziţiile menţionate din noul Cod civil reprezintă, în acelaşi timp, şi o 

oglindire a exigenţelor constituţionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale, 

protejarea acestora realizându-se, de altfel, prin normele instituite de noul Cod civil, care 

intenţionează, spre exemplu, asigurarea unui echilibru între exercitarea dreptului la informare 

şi a celui la liberă exprimare. Se face, astfel, aplicarea art. 30 alin. (6) din Constituţia 

României ce prevede că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa 

particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. 

În ceea ce priveşte pretinsele afirmaţii defăimătoare la adresa reclamantei deduse 

judecăţii, instanţa reţine că la adresa acesteia s-a folosit expresia „un nimeni penal”, de natură 

a-i leza demnitatea acesteia.  

Astfel, în ceea ce priveşte libertatea de opinie, în literatura de specialitate se 

menţionează că „orice persoană are dreptul să-şi formeze o concepţie privitoare la viaţa 

socială, în lumea care o înconjoară, în general. Altfel spus, orice persoană are dreptul să îşi 

formuleze o opinie cu privire la tot ceea ce înseamnă mediul său socio-uman”. Privită în acest 

sens, libertatea de opinie se suprapune, măcar parţial, cu libertatea de gândire protejată de 

articolul 9 al Convenţiei. 

Art. 8 din CEDO este formulat astfel: „1. Orice persoană are dreptul la respectarea 

vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale. 

2. Nu este admisă ingerinţa unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât 

dacă aceasta este prevăzută de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură 

necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, 

apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a 

libertăţilor altora.” 

Deşi art. 8 are ca obiect esenţial protejarea individului împotriva imixtiunilor arbitrare 

ale autorităţilor publice, acesta nu se limitează doar la a obliga statul să se abţină de la 

asemenea imixtiuni: la acest angajament negativ se pot adăuga obligaţii pozitive, inerente 

respectării efective a vieţii private sau de familie. Acestea pot necesita adoptarea măsurilor 



pentru respectarea vieţii private până la raporturile dintre indivizi. Limita dintre obligaţiile 

pozitive şi negative ale statului în raport cu art. 8 nu se pretează unei definiţii precise, dar 

principiile aplicabile sunt comparabile. În special, în cele două cazuri, trebuie luat în 

considerare justul echilibru de menţinut între interesul general şi interesele individuale, statul 

beneficiind în orice situaţie de o marjă de apreciere (Pfeifer împotriva Austriei, nr. 12556/03, 

pct. 37, CEDO 2007-XII). 

Reține, astfel, Curtea, faptul că, în mod corect judecătorul fondului a apreciat că 

inserarea mențiunii „un nimeni penal” și comunicarea înscrisului către diverse instituții și 

autorităţi a fost de natură să contureze, în opinia publicului o percepție negativă asupra 

reputației reclamantei. Din această perspectivă, rezultă că, în cauză, sunt îndeplinite condițiile 

legale de admisibilitate ale angajării răspunderii civile delictuale a pârâtului, referitoare la 

existența unei fapte ilicite.  
Cat privește modul de soluționare a excepţiei lipsei de calitate procesual pasivă a paratului, Curtea își 

însuşește concluziile judecătorului fondului, potrivit cărora, chiar dacă pârâtul a folosit denumirea persoanei 

juridice şi funcţia pe care o deţine în cadrul Filialei Fundaţiei la întocmirea „somaţiei”, afirmația denigratoare 

”un nimeni penal”, reprezintă în mod evident o apreciere personala a persoanei fizice parate. De altfel, acesta 

confirma aceeași concluzie afirmând că ”întreg Colegiul director este de acord cu aceasta concluzie și nu numai 

el.” Mai mult, potrivit dispoziţiilor art. 219 alin. 2 C.civ., întrucât, reprezentarea intereselor persoanei juridice 

trebuie făcute în limite legale, iar dacă aceste limite nu au fost respectate, faptele ilicite săvârşite atrag şi 

răspunderea personală a celor care le-au săvârşit.  

Sunt lipsite de relevanță și nu vor fi analizate aspectele amplu descrise de apelantul-

pârât, vizând activitatea reclamantei, deoarece în cauza nu interesează modul în care aceasta 

din urmă și-a îndeplinit atribuţiile, ci doar existența faptei ilicite, respectiv existența unei 

afirmații de natură a aduce atingere demnității și onoarei persoanei.  

Nu poate fi primită nici apărarea apelantului-pârât, în sensul că expresia „un nimeni 

penal” n-ar fi defăimătoare și s-ar referi în realitate la faptul că reclamanta nu mai deține nici 

o funcție și continuarea activității constituie o infracțiune. Alăturarea cuvintelor „nimeni” și 

„penal” este în mod evident de natură să contureze, în opinia publicului, o percepție negativă 

asupra reputației reclamantei.  
Cât privește prejudiciul produs, dauna morală sau prejudiciul moral a fost definită/definit în doctrina 

dreptului și în jurisprudență că orice atingere adusă uneia dintre prerogativele care constituie atributul 

personalității umane și care se manifestă prin suferința fizică sau morală, pe care le resimte victima. Prejudiciile 

care aduc atingere onoarei, demnității, prestigiului sau cinstei unei persoane constau în proferarea de expresii 

insultătoare, calomnii, defăimări ori denigrări la adresa unei persoane și se pot înfăptui prin viu grai, prin 

adresarea directă în public, în scris, prin publicitate în presă ori prin mass-media, în general. 

Caracterul suferințelor trebuie privit în legătură cu particularitățile individuale ale persoanei 

prejudiciate, suferințele morale (psihice) fiind frica, rușinea, tristețea, neliniștea, umilirea și alte emoții negative. 

In stabilirea existenței unui prejudiciu trebuie luate în calcul caracterul și importanța valorilor nepatrimoniale, 

cărora le-a fost cauzat prejudiciul, situația personală a victimei, ținând cont de mediul social din care victima 

face parte, educația, cultura, standardul de moralitate, personalitatea și psihologia victimei, circumstanțele 

săvârșirii faptei, statutul social etc. 

Fiind vorba de lezarea unor valori fără conținut economic și de protejarea unor 

drepturi care intră, ca element al vieții private, în sfera art. 8 din Convenția pentru Apărarea 

Drepturilor Omului, dar și de valori aparate de Constituție și de legile naționale, existența 

prejudiciului este circumscrisă condiției aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă 

corespunzătoare a prejudiciului real și efectiv produs victimei, privit prin prisma 

împrejurărilor anterior expuse. 

În acord cu jurisprudența națională și practica CEDO, care a făcut o serie de aprecieri 

notabile în ceea ce privește proba prejudiciului moral, proba faptei ilicite este suficientă, 

urmând ca prejudiciul și raportul de cauzalitate să fie prezumate, instanțele urmând să deducă 

producerea prejudiciului moral din simpla existență a faptei ilicite de natură să producă un 

asemenea prejudiciu și a împrejurărilor în care a fost săvârșită, soluția fiind determinată de 

caracterul subiectiv, intern al prejudiciului moral, proba sa directă fiind practic imposibilă. 



Pentru ca atacul adus reputației personale să producă un prejudiciu moral, el trebuie să 

atingă un anumit nivel de gravitate și să fi fost realizat într-o manieră care să cauzeze un 

prejudiciu exercițiului personal al dreptului la respectarea vieții private (cauza A. c. Norvegiei, 

nr. 28070/06, 9 aprilie 2009). În cauzele Danev c. Bulgariei și Iovtchev c. Bulgariei, CEDO a 

reținut, în esență, încălcarea Convenției, după ce a considerat că abordarea formalistă a 

instanțelor naționale, care atribuiseră reclamantului obligația de a dovedi existența unui 

prejudiciu moral cauzat de fapta ilegală, prin dovezi susceptibile să confirme manifestări 

externe ale suferințelor lui fizice sau psihologice, avuseseră ca rezultat privarea reclamantului 

de despăgubirea pe care ar fi trebuit să o obțină. Curtea a subliniat că motivarea hotărârilor 

interne nu a ținut seama de faptul că încălcarea constatată a drepturilor fundamentale ale 

persoanei putea, în sine, în lumina afirmațiilor acestuia, potrivit cărora se afla într-o stare 

psihologică sensibilizată, să fie reținută ca element pentru stabilirea unui prejudiciu moral. 

Curtea a considerat că aplicarea unei asemenea abordări formaliste de către instanțe era în 

măsură să excludă acordarea unei despăgubiri într-un foarte mare număr de cazuri în care 

fapta nu era însoțită de o deteriorare vizibilă obiectiv a stării fizice sau psihice a victimei. 

Abordarea respectivă a instanțelor naționale, care solicitaseră persoanei în cauză să își 

demonstreze suferințele prin alte mijloace de probă, în special prin mărturii, fără a putea 

accede la acestea, l-a privat pe reclamant de un recurs efectiv în sensul art. 13 din Convenție. 

In domeniul art. 3 din Convenție, Curtea a subliniat, în cauza Elefteriadis c. României, că 

raționamentul urmat de instanțele naționale pentru a respinge cererea prin care reclamantul 

încerca să obțină repararea suferințelor îndurate de el …. lasă impresia că lipsa unor mijloace 

de probă materiale ale prejudiciului invocat era cea care justificase decizia acestora de a nu 

acorda despăgubiri. Curtea a considerat că, chiar și admițând că, în general, era sarcina 

oricărei persoane care introduce o acțiune în justiție să facă proba susținerilor sale, nu 

consideră rezonabil ca, în circumstanțele speței, să atribuie reclamantului obligația de a 

demonstra temeinicia pretențiilor sale prin intermediul unor dovezi susceptibile să ateste 

suferințele cauzate. Curtea a subliniat în repetate rânduri obligația care revine instanțelor 

naționale de a interpreta cerințele procedurale în mod proporțional și rezonabil [a se vedea, 

Stone Court Shipping Company, S.A. c. Spaniei, 28 octombrie 2003, Pérez de Rada 

Cavanilles c. Spaniei, 28 octombrie 1998, Miragall Escolano și alții c. Spaniei]. 

Cum corect a reținut instanța de apel, prejudiciul reclamantei este un prejudiciu de 

imagine și constă în faptul că, prin imputarea celor afirmate în mod public, pârâtul a reușit să 

contureze, în opinia publicului, o percepție negativă asupra reputației acesteia, să îi provoace 

neliniști și suferințe interioare. 

Instanţa de apel apreciază că, deşi faptele pârâtului nu au afectat în mod grav reputația, 

demnitatea și onoarea reclamantei, această împrejurare nu înseamnă că nu există deloc o 

afectare. Curtea apreciază că instanța de fond a reținut corect că există o afectare negativă pe 

plan psihic, generată de fapta pârâtului, de o anumită gravitate, care să justifice acordarea unei 

satisfacții echitabile, însă cuantumul sumelor acordate urmează a fi redus de la valoarea de 

4000 lei, la suma de 1000 lei, cuantum al despăgubirii de natură a oferi atât o satisfacție 

materială, dar și una morală. 

Într-adevăr, în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului s-a făcut referire la 

„criteriului adevărului” și la permiterea „exagerărilor”, însă aceste chestiuni nu sunt incidente 

speței. Pârâtul nu era un ziarist, un om de media, animat de dorința aducerii la cunoștința 

publică a unor fapte în legătură cu persoana reclamantei încât, cum corect a reținut prima 

instanță, să justifice un drept și un interes legitim să facă astfel de acuzații publice. Deși este 



un drept fundamental, libertatea de opinie nu are caracter absolut, ea putând fi supusă unor 

restricții în ipoteza în care folosirea libertății de exprimare este îndreptată împotriva unor 

valori pe care statul le poate în mod legitim apăra, restricții care sunt supuse principiului 

asigurării justului echilibru între exercițiul dreptului la liberă exprimare și protecția drepturilor 

individuale.  

Pentru motivele anterior enunţate, instanţa apreciază că devin incidente şi art. 1349, 

art. 1373 C.civ., și, cum nu poate reţine existenţa unei cauze care înlătură caracterul ilicit al 

faptei, instanţa admite în parte acţiunea, reduce cuantumul daunelor morale prin raportare le 

prejudiciul suferit de reclamantă şi obligă pârâtul să plătească reclamantei daune morale în 

valoare de 1000 lei. 

3. Angajarea răspunderii membrilor organelor de conducere în temeiul art. 138 lit. 

a din Legea nr. 85/2006. Achitarea unui avans de 900.000 lei pentru 

achiziţionarea unui imobil, pierderea avansului fără finalizarea transferului 

de proprietate 

Domeniu asociat: Faliment 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 59/27 ianuarie 2017 

Prima instanţă a reţinut în considerentele sentinţei, în sarcina pârâţilor, săvârşirea 

faptelor prevăzute de art. 138 lit. a şi e din Legea nr. 85/2006, raportat la faptul că aceştia au 

avut în posesie şi administrare elemente de activ ale debitoarei în valoare de 56.854 lei, fără a 

justifica lichidatorului folosirea acestora sau fără a le preda acestuia pentru valorificare în 

cadrul procedurii. În acelaşi timp, judecătorul sindic a reţinut că achitarea avansului de 

900.000 lei pentru achiziţionarea unui imobil reprezintă o decizie neinspirată de management 

a pârâţilor, care s-au aflat în imposibilitatea de a accesa un credit pentru plata restului de preţ.  

Contrar celor reţinute de prima instanţă, Curtea apreciază îndeplinite condiţiile pentru 

fapta prevăzută de art. 138 lit. a din Legea nr. 85/2006 raportat la operaţiunea de achitare a 

sumei de 900.000 lei cu titlu de avans, faptă care a fost săvârşită de administratorii statutari şi 

care a cauzat starea de insolvenţă a debitoarei.  

După cum rezultă şi din apărările intimaţilor-apelanţi, aceştia au remarcat încă din 

luna septembrie 2008 că plăţile creditorilor care activau în zona dezvoltării imobiliare au 

scăzut considerabil, acesta fiind unul din efectele manifestării crizei economice. În acest 

context, de declin al pieţei imobiliare, intimaţii apelanţi susţin că au iniţiat un demers menit să 

diversifice activitatea societăţii, pentru achiziţionarea unui teren pentru un proiect imobiliar.  

La momentul anterior încheierii antecontractului din 13.11.2008, debitoarea avea o 

situaţie financiară bună. Astfel, la sfârşitul anului 2007 debitoarea avea datorii de 349.881 lei, 

dar avea disponibil în casă şi conturi la bănci în valoare de 673.383 lei, precum şi creanţe de 

recuperat de 44.433 lei. În contextul apariţiei crizei economice, la sfârşitul anului 2008, după 

achitarea avansului, creanţele de recuperat au crescut la 144.978 lei, iar datoriile societăţii 

comerciale erau în valoare de 321.851 lei, însă disponibilul bănesc a cunoscut o scădere 

drastică la 17.236 lei. În anul 2009, nu au avut loc modificări semnificative în ceea ce priveşte 

activul şi pasivul societăţii.  

Prin urmare, se constată din analiza datelor contabile ale debitoarei că ulterior 

încheierii antecontractului fondurile băneşti disponibile pentru plata datoriilor nu mai erau 

suficiente, în acest mod fiind cauzată starea de insolvenţă.  



Curtea apreciază că achitarea avansului nu a reprezentat o acţiune neinspirată, ci una 

deliberată, menită să scadă activul societăţii în mod nejustificat. În primul rând, este evident 

că antecontractul de vânzare-cumpărare nu se circumscrie activităţii curente a debitoarei şi a 

avut ca efect o înstrăinare semnificativă a activului patrimonial aparţinând debitoarei. 

Caracterul deliberat al tranzacţiei este dovedit atât din lipsa oricăror probe concrete din care 

să rezulte că administratorii statutari s-ar fi adresat vreunei unităţi bancare pentru a obţine 

restul de preţ, în condiţiile în care avansul reprezenta jumătate din preţ, cât şi din faptul că la 

data stabilită pentru încheierea contractului şi achitarea diferenţei nu au efectuat nici un 

demers pentru a obţine un nou termen sau pentru a invoca modificarea politicii de creditare a 

băncii, raportat la data iniţială. Mai mult decât atât, faptul că la data încheierii antecontractului 

părţile au stabilit că avansul să fie păstrat de promitentul vânzător în cazul neprezentării 

promitentului cumpărător la data de 15.12.2008, coroborat cu lipsa oricărui demers în 

obţinerea unui credit pentru diferenţa de preţ, creionează intenţia reală a părţilor.  

O astfel de tranzacţie imobiliară, care implică transferul unor sume importante de bani 

reclamă o rigoare, iar lipsa unor demersuri efective de a obţine un credit pentru diferenţa de 

preţ, termenul de numai 30 de zile pe care părţile l-au stabilit pentru încheierea contractului, 

interval în care pârâţii nu au probat refuzul vreunei bănci în acordarea creditului şi nici 

modificarea politicii de creditare a băncii respective, precum şi uşurinţa cu care pârâţii au 

acceptat reţinerea avansului în valoare de 900.000 de lei de către promitentul vânzător cu titlu 

de daune interese compensatorii, sunt suficiente elemente pentru a considera că scopul părţilor 

nu a fost de a continua tranzacţia, ci doar acela de a scoate activul patrimonial din cadrul 

societăţii. 

În aceste condiţii, transferul sumei de 900.000 de lei din patrimoniul debitoarei în cel 

al unei persoane fizice – care a obţinut în folosul său întreaga sumă – fără a primi în 

contrapartidă nici un folos practic pentru debitoare, întruneşte elementele constitutive ale 

faptei prevăzute de art. 138 lit. a din Legea nr. 85/2006. Fapta a fost săvârşită cu intenţie, 

întrucât aşa cum s-a reţinut anterior, acţiunea a fost una deliberată, prin aceasta cauzându-se 

starea de insolvenţă, prejudiciul creat constând în imposibilitatea creditorului de a-şi mai 

realiza creanţele scadente.  

Împrejurarea relevată de intimaţii-apelanţi că ulterior încheierii antecontractului din 

13.11.2008, activitatea curentă a debitoarei ar fi continuat, starea de insolvenţă ivindu-se mult 

mai târziu, este contrazisă de susţinerile acestora din cuprinsul întâmpinării prin care arată că 

motivul neîncheierii contractului de vânzare cumpărare a fost lipsa acută de lichidităţi. De 

asemenea, intimaţii-apelanţi au arătat că ulterior aceştia au creditat societatea în nenumărate 

rânduri din fonduri proprii, inclusiv plăţile efectuate după încetarea calităţii de 

administratori/asociaţi fiind făcute de aceste fonduri, împrejurare care certifică concluzia 

potrivit căreia starea de insolvenţă a fost generată de încheierea antecontractului de vânzare-

cumpărare menționat anterior. 

Intimaţii-apelanţi au formulat critici cu privire la cele reţinute de judecătorul sindic 

privind nepredarea de către administratorii statutari ai societăţii a elementelor de activ în 

valoare de 56.854 lei, bunuri pe care aceştia le-au avut în posesie şi administrare şi aveau 

obligaţia de a justifica folosirea lor sau de a le preda lichidatorului judiciar. Cu privire la acest 

aspect, Curtea apreciază că prima instanţă a făcut o analiză corectă şi judicioasă a situaţiei de 

fapt raportat la dispoziţiile legale incidente în cauză şi a pronunţat o soluţie temeinică şi 

legală, expunând în mod detaliat considerentele ce o susţin şi pe care instanţa de control 

judiciar şi le însuşeşte. În lipsa unor documente justificative contabile cu privire la modul de 



ieșire din patrimoniu a elementelor de activ înregistrate ca atare și dacă aceste bunuri nu au 

putut fi identificate faptic, se naște prezumția judecătorească a utilizării acestora în folos 

propriu de persoana care răspundea de gestiunea lor.  

În speță, reține curtea că, atât timp cât intimaţii-apelanţi nu au depus nici o justificare 

documentară cu privire la elementele de activ, sunt prezumate relativ culpa gestionarului 

patrimoniului societar, legătura de cauzalitate între fapta prezumată a acestuia și prejudiciul 

cert dovedit prin imposibilitatea acoperii creanțelor înscrise în tabelul definitiv. Nu s-a negat 

riscul aferent oricărei activități comerciale, însă acest aspect nu are legătură cu obiectul cererii 

de angajare, respectiv cu scoaterea din patrimoniu a elementelor de activ, fără dovedirea 

destinaţiei acestora, a căror contravaloare putea stinge datoriile exigibile ale debitoarei. În ce 

priveşte împrejurarea că intimaţii-apelanţi ar fi cesionat anterior părţile sociale, aceasta nu 

este de natură a îi exonera de răspundere, atât timp cât nu s-a făcut dovada în concret a 

predării respectivelor elemente de activ ale debitoarei.  

Prin urmare, Curtea constată dovedită în sarcina intimaţilor apelanţi a faptei prevăzute 

de art. 138 lit. a din Legea nr. 85 din 2006, starea de insolvență a debitoarei fiind cauzată de 

aceştia, motiv pentru care sunt răspunzători de prejudiciul creat creditorului societății 

debitoare.  

Pe cale de consecință, Curtea reține caracterul fondat al acestui motiv de apel din 

cererea principală, şi, totodată, neîntemeiate apărările intimaţilor apelanţi, astfel că în temeiul 

dispozițiilor. art. 480 Cod procedură civilă, apelul promovat de către lichidator împotriva 

sentinţei civile nr. 397 din 02.03.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a civilă, de 

contencios administrativ şi fiscal, și îl admite, iar sentința este schimbată în parte, în sensul 

admiterii acţiunii formulate de reclamant, pârâţii fiind obligaţi, în solidar, la acoperirea 

pasivului rămas neacoperit al debitoarei, având în vedere că valoarea pasivului este inferioară 

sumei de 900.000 lei. 

 

4. Accident auto. Pierderea/deteriorarea unor organe interne. Culpa concurentă a 

victimei. Invocarea acestui aspect direct în apel. Consecințe 

Incidența dispozițiilor art. 1371 Cod civil, potrivit cu care: „În cazul în care victima a 

contribuit cu intenţie sau din culpă la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu l-a evitat, 

în tot sau în parte, deşi putea să o facă, cel chemat să răspundă va fi ţinut numai pentru 

partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o", nu a constituit obiect al învestirii instanței de 

fond, fiind invocată de intimata-apelantă societate de asigurări direct în calea de atac a 

apelului. 

În cauza pendinte, prin întâmpinarea formulată în fața instanței în fond, asigurătorul 

a criticat exclusiv cuantumul pretenţiilor vizând daunele morale și cele materiale solicitate de 

reclamantă și admisibilitatea capetelor accesorii de cerere, fără a face niciun fel de referire 

la o eventuală culpă comună a victimei cu autorul accidentului. 

În consecință, față de dispozițiile legale imperative care interzic schimbarea – în 

calea de atac a apelului – a cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe, aspectele 

invocate de intimata-apelantă societate de asigurări nu pot fi cenzurate. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 65/30 ianuarie 2017 

Prin sentinţa nr. 776/2016/CIV din 29 iunie 2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia 

II civilă-contencios administrativ şi fiscal s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta 

B.A. în contradictoriu cu pârâta SC Asigurare Reasigurare „C.I.” SA şi intervenientul B.Al.  



A fost obligată pârâta la plata către reclamanta a sumei de 1.311,38 lei cu titlu de 

daune materiale şi la plata sumei de 75.000 euro cu titlu de daune morale, echivalent în lei la 

cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului şi dobânda legală calculată 

de la data de introducerii cererii de chemare în judecată -16.09.2015 şi până la data plăţii. 

A fost obligată pârâta să îi plătească reclamantei suma de 1500 lei cheltuieli de 

judecată . 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 

La data de 11.11.2012, numitul B.Al., în timp ce se deplasa la volanul autoturismului, 

dinspre localitatea Iaşi către localitatea C., nu a adaptat viteza la condiţiile de drum şi a 

pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu parapetul de protecţie 

de pe partea dreaptă a drumului şi a plonjat în albia râului C. 

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a victimei B.A., pasagera pe 

locul din dreapta faţă, care a necesitat 50-55 de zile de îngrijiri medicale şi a suferit leziuni de 

a-i pune în primejdie viaţa precum şi pierdere de organe ce constituie infirmitate fizică 

permanentă. 

Astfel a suferit numeroase intervenții chirurgicale, fiind diagnosticată cu ruptură de 

splină pentru care s-a practicat splenectomie şi ruptură renală stânga pentru care s-a practicat 

nefrectomie, ceea ce constituie pierdere de organe. 

În cauză s-a deschis dosar penal nr. 15829/P2012 al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Iaşi, iar prin Ordonanţa de clasare din 11.06.2015 s-a decis clasarea cauzei în 

raport cu numitul B.Al., având în vedere retragerea plângerii prealabile de către B.A., victimă 

a accidentului rutier. 

Potrivit raportului de expertiză medico legală efectuat de Institutul Naţional de 

Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă reclamanta are o capacitate 

adaptativă de 40 %, un diagnostic funcţional de deficienţă globală uşoară prin lipsa de organe, 

rinichi stâng, splină, şi sindrom algic bazin, abdomen şi deget II, mâna stânga, prezentând 

dureri picior stâng şi deget II mâna stângă la schimbarea temperaturii, dureri abdominale, 

dureri loja renală dreapta, usturimi la micţiune, tenesme vezicale, oboseală. 

În ceea ce priveşte daunele materiale solicitate de reclamantă: 

A arătat reclamanta că a suportat cheltuielile ocazionate în perioada în care a stat 

spitalizată, a achiziţionat medicamentele prescrise de medici, a suportat costurile pentru 

efectuarea de investigaţii medicale și recuperare, precum și cheltuielile de deplasare la aceste 

instituţii medicale.  

Premisa de la care a pornit instanţa este cea conform căreia, dată fiind natura 

particulară a raportului juridic ce ia naştere între persoana păgubită şi societatea comercială ce 

are calitatea de asigurător al autovehiculul care a produs această pagubă, dispoziţiile 

substanţiale pe care Codul civil le precizează ca incidente în materia răspunderii civile trebuie 

coroborate cu normele speciale pe care Ordinele CSA le dispun, pentru fiecare an în parte, ca 

o completare a Legii nr. 136/1995 privind asigurările. 

În sensul celor precizate anterior, dispoziţiile art. 49 din Ordinul CSA 14/2011, 

precizează, lipsit de echivoc: „La stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării corporale sau al 

decesului unor persoane se au în vedere următoarele: 

1, în caz de vătămare corporală: 

a) diferenţa dintre veniturile nete ale persoanei vătămate, probate cu documente 

fiscale, si indemnizaţia primită din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul își 

desfăşoară activitatea și/sau, după caz din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat, pe 

perioada spitalizării si a concediului medical; 

b) venitul mediu lunar net realizat din activităţi desfăşurate de persoana vătămată, 

probat cu documente justificative, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat. 

c) salariul de bază minim brut pe economie, în cazul persoanelor păgubite aflate la 

data producerii accidentului în ultimul an de studii sau de calificare;eventualele cheltuieli 

prilejuite de accident - cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, cu tratamentul, cu 



spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentaţie suplimentară, conform 

prescripţiilor medicale, probate cu documenta justificative, si care nu sunt suportate din 

fondurile de asigurări sociale prevăzute de reglementările în vigoare; 

d) cheltuielile cu îngrijitori pe perioada incapacităţii de muncă, dacă prin certificatul 

medical se recomandă acest lucru, însă nu mai mult decât salariul de bază minim brut pe 

economie; 

e) daunele morale; în conformitate cu legislaţia si jurisprudenţa din România; 

Din probatoriul administrat în cauză prejudiciul material dovedit de reclamantă este de 

1311,38 lei - conform înscrisurilor depuse la dosar şi depoziției martorului audiat în cauză 

acesta constă în bilete de transport, ședințe kinetoterapie, procurare medicamente, alimentaţie 

specială.  

În ceea ce priveşte daunele morale: 

Victima B.A., ca urmare a producerii accidentului rutier, aceasta a necesitat 50-55 de 

zile de îngrijiri medicale şi a suferit leziuni de a-i pune în primejdie viaţa precum şi pierdere 

de organe ce constituie infirmitate fizică permanentă. 

Astfel a suferit numeroase intervenții chirurgicale, fiind diagnosticată cu ruptură de 

splină pentru care s-a practicat splenectomie şi ruptură renală stânga pentru care s-a practicat 

nefrectomie, ceea ce constituie pierdere de organe. 

Aşa cum s-a mai arătat anterior, potrivit raportului de expertiză medico-legală efectuat 

de Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă reclamanta 

are o capacitate adaptativă de 40 %, un diagnostic funcţional de deficienţă globală uşoară prin 

lipsa de organe, rinichi stâng , splină, şi sindrom algic bazin, abdomen şi deget II, mâna 

stânga, prezentând dureri picior stâng şi deget II mâna stângă la schimbarea temperaturii, 

dureri abdominale, dureri loja renală dreapta, usturimi la micţiune, tenesme vezicale, 

oboseală. 

Mai mult reclamanta este la vârsta la care ar trebui să aibă un randament fizic şi 

intelectual ridicat, 21 ani. Însă datorită accidentului suferit a fost nevoită să amâne un de 

facultate, a întâmpinat dificultăţi la angajare. 

Cicatricile corporale au avut de asemenea un impact emoţional negativ asupra 

reclamantei, fiindu-i foarte dificil să iniţieze o relaţie serioasă. 

De asemenea, starea de sănătate precară nu i-a permis să îşi păstreze locul de muncă , 

deoarece nu face faţă efortului fizic.  

Astfel, este cunoscut faptul că, spre deosebire de despăgubirile materiale, care se 

stabilesc pe bază de probe directe, despăgubirile pentru daunele morale se stabilesc pe baza 

evaluării instanţei de judecată. După cum a arătat şi societatea pârâtă, dauna morală constă în 

atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea umană, valori care se referă la existenţa 

fizică a omului, sănătatea şi integritatea corporală, la cinste, demnitate, onoare, prestigiu 

profesional şi alte valori similare. Chiar dacă este adevărat că stabilirea cuantumului 

despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include o doză de aproximare, 

instanţa trebuie să aibă în vedere o serie de criterii, cum ar fi: consecinţele negative suferite de 

cel în cauză pe plan fizic şi psihic, importanţa valorilor morale lezate, măsura în care au fost 

lezate aceste valori şi intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în 

care i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi socială. 

În cazul vătămărilor fizice cauzate de un accident de circulaţie, la evaluarea 

despăgubirilor pentru daunele morale, în scopul de a nu fi una pur subiectivă sau pentru a nu 

tinde către o îmbogăţire fără just temei, , trebuie să se ţină seama de suferinţele fizice şi 

morale susceptibile în mod rezonabil a fi fost cauzate prin respectivul accident, precum şi de 

toate consecinţele acestuia, relevate de actele medicale ori de alte mijloace de dovadă, cum ar 

fi declaraţii de martori 

Este fără putinţă de tăgadă că reclamanta a suferit traume fizice şi psihice accentuate, 

ca urmare a accidentului rutier . 



Se impune menţinerea unei proporţionalităţi între suferinţele provocate, care, deşi nu 

pot fi cuantificate, trebuie cel puţin estimate, raportat la vârsta victimei şi alte particularităţi 

ale acesteia, şi sarcina impusă societăţii de asigurare de a suporta efectiv plata despăgubirilor 

ce vor fi acordate cu titlu de daune morale. 

Faţă de cele arătate, Tribunalul a apreciat că, în contextul circumstanţelor cauzei, fără 

a minimaliza în vreun fel suferinţele reale ale reclamantei, suma de 75.000 euro în echivalent 

lei la data plății pentru reclamantă, care a suferit toate cele descrise mai sus, constituie o 

satisfacţie echitabilă, iar o majorare a despăgubirilor solicitate cu acest titlu ar reprezenta o 

sarcină disproporţionată şi excesivă ce i-ar reveni societăţii de asigurare. 

Pe de altă parte, atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât şi Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, atunci când acordă despăgubiri morale, nu operează cu criterii de evaluare 

prestabilite, ci judecă în echitate, adică procedează la o apreciere subiectivă a circumstanţelor 

particulare ale cauzei, relativ la suferinţele fizice şi psihice pe care le-au suferit victimele unui 

accident de circulaţie, precum şi consecinţele nefaste pe care acel accident le-a avut cu privire 

la viaţa lor particulară, astfel cum acestea sunt evidenţiate prin probele administrate. Ca atare, 

în materia daunelor morale, atât jurisprudenţa naţională, cât şi hotărârile Curţii de la 

Strasbourg pot furniza judecătorului cauzei doar criterii de estimare a unor astfel de 

despăgubiri şi, respectiv, pot evidenţia limitele de apreciere a cuantumului acestora, iar faţă de 

argumentele prezentate Tribunalul apreciază că suma acordată nu este exagerat de mare, fiind 

în deplină concordanţă cu dispoziţiile legale în materie, dar şi cu soluţiile jurisprudenţiale. 

În ceea ce privește acordarea dobânzii legale, instanța a apreciat întemeiată această 

cerere.  

Instanța a avut în vedere că, natura juridică a daunelor interese moratorii legale este 

diferita de natura juridica a clauzei penale, întrucât legea prezumă în mod absolut prejudiciul 

invocat reprezentând dobânda legală în cazul în care o parte nu își încasează creanța la 

scadentă, prejudiciu care este dat de lipsa de folosință a sumei de bani reprezentând creanța.  

Întrucât creanța reclamantelor e certă, lichidă și exigibilă și este comercială, pârâta 

datorează dobânda legală aferentă debitului solicitat, dar de la data punerii în întârziere, 

respectiv a depunerii cererii de chemare în judecată. 

În ceea ce privește solicitarea de indexare a despăgubirilor cu indiciile de inflație 

această cerere nu a fost primită câtă vreme inflația are în vedere moneda națională - Leul - și 

nu o altă monedă străină. 

Ca efect al admiterii în parte a acţiunii au fost acordate parţial cheltuielile de judecată. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel atât reclamanta B.A., cât şi pârâta S.A.R. 

„C.I.” SA. 

În motivarea apelului său reclamanta B.A. solicită schimbarea sentinței nr. 

776/29.06.2016 pronunţată de Tribunalul Iaşi și, pe cale de consecinţă, majorarea daunelor 

patrimoniale acordate reclamantei B.A., majorarea daunelor nepatrimoniale acordate 

reclamantei, solicitând a fi stabilite într-un cuantum proporţional cu prejudiciul efectiv suferit 

de aceasta ca urmare implicării în accidentul rutier din 10.11.2012; actualizarea acestor sume 

la dobânda BNR din momentul producerii riscului asigurat (10.11.2012) si până la data plaţii 

integrale şi efective, precum şi indexării despăgubirilor civile cu rata indicelui de inflaţie din 

momentul producerii accidentului rutier si pana in momentul plaţii integrale; obligarea 

asigurătorului SC ASIGURARE- REASIGURARAE „C.I.” SA la plata cheltuielilor de 

judecată ocazionate de soluţionarea prezentului apel. 

 Susține că, prin soluţia adoptată instanţa de fond nu a acordat eficienţă dispoziţiilor 

legale invocate şi nu a apreciat în integralitate probatoriul administrat în cauză, ce a fost de 

natură a oferi suficiente indicii atât în ceea ce priveşte îndrituirea reclamantei B.A. în a-i fi 

acoperit prejudiciul suferit în accidentul din data de 10.11.2012, cât şi referitor la întinderea 

acestui prejudiciu. 



Probatoriul administrat în cauză a constat în înscrisuri, proba testimonială şi proba cu 

expertiză medicală în vederea stabilirii capacităţii adaptative a victimei, întrucât leziunile 

suferite de aceasta au caracter permanent şi au fost de natură a-i pune în primejdie viaţa. 

Probele administrate în faza de urmărire penală (dosar penal nr. 15829/P/2012) conduc 

la concluzia culpei exclusive a intervenientului forţat în producerea accidentului rutier, dar si 

a îndreptăţirii reclamantei în a obţine repararea prejudiciului suferit prin fapta intervenientului 

B.Al.. 

Arată că, din cuprinsul Ordonanţei de clasare din data de 11.06.2015 (dispusă in 

dosarul penal nr. 15829/P/2012) a reieşit că la data de 10.11.2012, intervenientul B.Al. 

(şofer), împreuna cu reclamanta B.A. - pasageră pe locul din dreapta - se deplasau cu 

autoturismul în mun. Iaşi. La km 202+38 m, înaintea unui pod rutier, intervenientul nu a 

adaptat viteza la condiţiile de drum, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a intrat 

în coliziune cu parapetul de protecţie de pe partea dreaptă a drumului şi a plonjat în albia 

pârâului. In urma impactului, a rezultat vătămarea gravă a reclamantei B.A., pasageră pe locul 

din dreapta faţă. 

Raportat la vătămările suferite de victima B.A., ce au fost de natura a-i pune în pericol 

viata şi au determinat totodată şi o capacitate adaptativă redusă cu 40% pentru tot restul vieţii, 

apreciază că sumele acordate de instanţa de fond cu titlu de daune morale (nepatrimoniale) nu 

acoperă, în expresie pecuniară, întreg prejudiciul suferit de reclamantă. 

Gravitatea şi multitudinea leziunilor sunt confirmate de următoarele documente 

medicale: Raportului de constatare medico-legală întocmit de IML Iasi la data de 18.02.2013, 

conform căruia B.A. a prezentat un politraumatism tradus prin: traumatism facial cu echimoză 

palpebral şi hemoragie subconjuctivală la nivelul ochiului drept; traumatism abdominal cu 

hemiperitoneu, contuzie hepatică, laceratie renală gradul IV stâng (lezarea violenta ca urmare 

a ruperii tegumentelor si a ţesutului celular subcutanat subiacent) si leziune de vena renala 

stânga; hematom retroperitoneal perl si pararenal stâng, pentru care s-a efectuat nefrectomie 

(îndepărtarea rinichiului) si ruptura de splina pentru care s-a prezentat splenectomie 

(îndepărtarea splinei); soc hemoragic; soc hipotermic; fractură fi d2 mâna stingă (cu 

încălecare a fragmentelor osoase) asociate cu ruptura de aponevroza extensoare (ruptura 

spontana a tendonului si a fragmentelor osoase) pentru care s-a practicat reducerea deschisa a 

fracturii, osteosinteza cu 2bk si tenorafie aparat extensor d2 mana stânga (sutură a 

tendoanelor); fractura acetabulara stanga (fractura oaselor bazinului cu ruptura completa de 

arc posterior). 

concluziile stabilite prin raportul de constatare medico-legală au fost în sensul că 

victima a manifestat leziuni extrem df. grave. de natură a-l pune în primejdie viata. iar ruptura 

de splină pentru care s-a practicat splenectomie şi ruptură renală stânga pentru care s-a 

practicat nefrectomie constituie pierdere de organe şi îi conferă numitei b.a. o infirmitate 

fizică permanentă. 

Din Referatul Spitalului „Sf. Spiridon" rezulta ca reclamanta a fost internata in regim 

de urgenta, fiind internată în stare de inconştienţă, hipotermică (29 grade), cu multiple leziuni 

la nivelul toracelui, abdomenului şi membrelor inferioare, plagă tăiată la nivelul mâinii stângi 

(aproximativ 4 cm), soc hemoragic - cauzat de gravele leziuni produse asupra organelor 

interne (in special la nivelul ficatului, splinei si rinichiului), cat si la nivelul capului 

fhemoraţie subconiuctivală. procedandu-se la indepărtarea chirurgicală în regim de urgenţă 

unui rinichi si a splinei. 

Din cauza fracturii produse asupra oaselor bazinului, reclamanta a fost imobilizata la 

pat atat pe parcursul internării, cat si ulterior (aproximativ 2 luni - imobilizată în pat 

procedandu-se totodată şi la imobilizarea mâinii stângi (traumatism prin strivire mana stânga 

cu fractura - cu încălecare a fragmentelor osoase şi ruptura aponevroza operată). 

Din cauza fracturii de la nivelul mâinii stângi, reclamanta a rămas cu sechele, 

respectiv cu o deformare osoasă, cu imposibilitate de a flexa (îndoi) degetele pentru tot restul 

vieţii. 



 Conform Raportului de Expertiză Medico-Legală întocmit de Institutul National de 

Expertiză Medicală si Recuperare a Capacităţii de Muncă Bucureşti, numita B.A. prezintă la 

momentul de faţă - la 4 ani de la accident, o incapacitate adaptativa în procent de 40%, cu 

deficienta globala prin lipsă de organe (rinichi stâng si splina) si sindrom algice bazin, 

abdomen si deget ii mana stânga, prezentând aşadar nevralgii si la 4 ani de la accident (dureri 

picior stâng si deget II mana stânga, dureri abdominale, dureri loja renala, oboseala, tenesme 

vezicale). 

Leziunile extrem de grave suferite de reclamantă i-a afectat puternic starea de sănătate, 

dar şi integritatea corporală, fiind lesne de înţeles că va resimţi pe termen lung consecinţele 

pierderii a două organe, împrejurare de natură nu numai a-i afecta calitatea vieţii, ci si apte, 

extrem de probabil, de a reduce si durata acesteia. 

Detaliind, arată ca în situaţia îndepărtării unui rinichi, instalarea stărilor de oboseala si 

limitarea permanenta a activităţilor fizice ar fi cele mai puţin grave consecinţe. Referitor la 

sechelele de natura a se manifesta pe termen lung, acestea constau, in cele mai multe cazuri, 

în dezvoltarea de insuficienta renala, cu recomandarea de hemodializă. 

În ceea ce priveşte splenectomia, aceasta este o intervenţie care comportă două 

consecinţe importante: o creştere a numărului de plachete în sânge (risc crescut de formare a 

cheagurilor) si o micşorare a rezistenţei sistemului imunitar la unele infecţii (masuri: 

vaccinarea antipneumococică şi tratamentul rapid al oricărui început de infecţie). De aceea, de 

cele mai multe ori, splenectomia poate fi urmată de infecţii sistemice severe, deoarece o astfel 

de intervenţie chirurgicală elimină macrofagele splenice care filtrează şi fagocitează bacteriile 

şi alţi patogeni ce iau naştere în sânge. 

Aspectul îndepărtării de organe se alătură sechelelor de ordin permanent suferite de 

B.A., respectiv cicatricilor si demineralizării articulare a degetelor de la nivelul mâinii stânei 

şi instalarea unei artroze la nivelul aceloraşi degete, reclamanta suferind si in prezent din 

cauza fracturii de bazin, împrejurare care îi creează în mod cert o limitare a posibilităţilor 

sociale, familiale şi profesionale. 

În ceea ce privește culpa intervenientului și legătura de cauzalitate dintre fapta 

acestuia şi prejudiciul suferit de reclamantă susține următoarele: 

 Solicită ca în reanalizarea situaţiei de fapt şi reaprecierea probatoriului administrat în 

faza de judecată în fond, să se aibă în vedere culpa intervenientului forţat în producerea 

accidentului din data de 10.11.2012, acesta neadaptând viteza la condiţiile de drum, motiv 

pentru care a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu parapetul 

de protecție, plonjând în albia unui pârâu, fiind încălcate astfel dispoziţiile art. 35 alin. 1 si art. 

50 alin. 1 din OUG nr. 195/20012. 

Solicită a se observa că în cauza de faţă s-a dovedit legătura de cauzalitate dintre fapta 

intervenientului forţat - cauzatoare de prejudicii - si consecinţa păgubitoare produsa in dauna 

reclamantei, a cărei existenta si întindere este atestată de înscrisurile cu caracter medical 

depuse la dosarul cauzei. 

Raportat la vârsta reclamantei de 21 ani la momentul accidentului, apreciază că 

evenimentul rutier a avut asupra acesteia grave şi iremediabile consecinţe, rămânând cu 

sechele permanente în urma leziunilor suferite (atât de ordin estetic, cât si medical, inclusiv 

sub aspect emoţional), calitatea vieţii fiindu-i diminuată prin împrejurarea imobilizării la pat 

din cauza fracturii suferite la nivelul bazinului si intervenţiilor chirurgicale realizate în scopul 

îndepărtării rinichiului si splinei. 

Asa cum se arata si in Raportul de Expertiza Medicala întocmit de INRMRCM 

Bucureşti, reclamanta resimte si la ora actuala, la schimbările de temperatura si vreme - la 

nivelul mâinii stângi, bazinului si abdomenului.  

Toate aceste aspecte nu au fost luate în considerare în integralitatea lor la pronunţarea 

sentinţei nr. 776/2016, făcându-se abstracţie de faptul că reclamanta va trebui să suporte 

pentru tot restul vieţii consecinţele negative ale accidentului în care a fost implicată. 



 În ceea ce priveşte sumele acordate cu titlu de daune, materiale, arată că soluţia 

instanţei de fond este nelegală şi netemeinică, în sensul că nu s-a dat completă eficienţă 

dispoziţiilor art. 26 din Ordinul CSA 3/2013 şi nici probelor administrate în dovedirea 

prejudiciului de natură patrimonială. 

Astfel, înscrisurile depuse la dosar, respectiv bonuri, chitanțe şi facturi atestă 

suportarea cheltuielilor pentru îngrijirea si refacerea sănătăţii în cuantum total de 2.300 lei, 

fiind compuse din suma de 1225,26 lei (conform înscrisuri ataşate la acţiune), suma de 621 lei 

(înscrisuri depuse prin Serviciul Registratura la data de 13.05.2015) și suma de 454 lei 

(înscrisuri depuse în şedinţa publică din data de 06.04.2016). 

În mod greșit Tribunalul Iaşi a dispus obligarea pârâtei doar la plata sumei de 1.311,38 

lei, în loc de 2.300 lei.  

Solicită să se aibă în vedere că întinderea daunelor materiale a fost probată atât cu 

înscrisuri, cât si cu proba testimonială, respectiv cu martora S.A.-M.. 

Raportat la dispoziţiile speciale prevăzute de art. 26 din Ordinul CSA 14/2011, 

conform cărora pretenţiile persoanelor prejudiciate pot fi dovedite "prin orice mijloc de 

probă", a solicitat instanţei de fond să aibă în vedere şi depoziţia martorei S.A.-M. - care a 

declarat ca reclamanta a beneficiat de sprijinul financiar al mamei acesteia, care a fost nevoita 

sa apeleze la împrumuturi pentru a putea face fata cheltuielilor ocazionate de spitalizare si 

recuperarea medicala atat de necesara in cazul fiicei B.A.. 

Mai mult decât atât, martora a declarat că aceasta, personal, a remis mamei 

reclamantei suma de 10.000 lei, fiind restituită numai o parte din aceasta sumă, martorul 

audiat în cauza relevând inclusiv aspecte legate de existenta si cuantumul cheltuielilor 

efectuate cu ocazia refacerii stării de sănătate, aspect de care în mod nejustificat Tribunalul 

Iaşi nu a ţinut cont. 

În final, apreciază că instanţa de fond trebuia să aibă în vedere disp. art. 26 alin. 1 din 

Ordinul CSA 14/2011 modificat si completat prin Ordinul CSA 3/2013, urmând a da eficiență 

si prezumţiilor judiciare, tocmai în considerarea faptului că nu întotdeauna cheltuielile 

efectuate pentru refacerea stării de sănătate pot fi dovedite cu înscrisuri. 

 În ceea ce priveşte daunele nepatrimoniale susține că instanţa de fond nu a realizat o 

apreciere globală a suferinţei victimei şi a prejudiciului moral suferit de aceasta, cu toate că 

probatoriul administrat a unul complex, de natură a conferi instanţei suficiente indicii cu 

privire la consecinţele negative cu caracter permanent produse asupra vieţii reclamantei. 

Susține că documentele medicale depuse la dosarul cauzei atestă starea extrem de 

gravă (soc hemoragie si hipotermic) în care a fost prezentată reclamanta la Serviciul de 

Primiri urgente din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon" Iaşi, având leziuni care i-au afectat 

starea de sănătate pe termen lung, la momentul de fata aceasta prezentând litiaza renala 

(calculi/pietre la rinichi - consecinţa nefrectomiei). 

Tot prin intermediul înscrisurilor s-a probat si împrejurarea ca reclamanta a fost 

nevoita sa isi întrerupă studiile universitare, fiind in imposibilitate pentru o lunga perioada de 

timp de a frecventa cursurile si de a susţine examenele în scopul absolvirii Facultăţii de 

Construcţii din cadrul Universităţii ,.Gh. Asachi" Iaşi. (în anul 2012 urma sa susţină examenul 

de licenţă însă din cauza accidentului, acest examen a fost susţinut în anul 2013), fiind dificil 

apoi sa se angajeze. 

Din raportul de constatare medico-legală întocmit în cadrul dosarului penal nr. 

15829/P/2012 reiese că leziunile suferite de numita B.A. au fost în natură a-i pune în 

primejdie viata, iar ruptura de splină, pentru care s-a practicat nefrectomie, si ruptura renală, 

pentru care s-a practicat nefrectomie, constituie pierdere de organe si îi conferă acesteia o 

infirmitate fizică permanentă. 

proba cu expertiza medicala dispusă în cauză a fost de natura a stabili împrejurarea ca 

B.A. suferă si va suferi pe tot parcursul vieţii o incapacitate adaptativa de 40%, împrejurare de 

natura a o afecta sub toate aspectele vieţii, inclusiv familial, social si profesional, nefiind apte 

a dispărea, a fi înlăturate sau a se ameliora cu trecerea timpului, ci dimpotrivă, sunt de natură 



a se agrava, chiar şi în contextul vârstei tinere a acesteia. Reclamanta prezenta la momentul 

examinării (2016) dureri la nivelul membrului inferior stâng, in zona renala si a nivelul 

mâinii. 

Prin intermediul probei testimoniale cu martora S.A.-M. s-a conturat existența şi 

întinderea prejudiciului moral suferit de B.A.. 

Astfel, conform depoziţiei martorei, victima resimte si la ora actuala dureri, nu isi 

poate folosi in totalitate unul din degetele de la mana, din cauza accidentului fiind nevoita sa 

amâne un an de scoală, neputandu-se prezenta si susţine examenele de absolvire a Facultăţii 

de Construcţii. 

De asemenea, martora a declarat ca reclamanta nu mai are încredere o oameni, 

prezentând o stare de anxietate, starea de sănătate nepermitandu-i sa presteze in mod normal 

munca in cadrul societăţii unde s-a angajat dupa terminarea facultăţii, nefacand fata din punct 

de vedere fizic programului de munca. 

De altfel, şi la momentul de faţă, reclamanta urmează tratament medicamentos pentru 

ameliorarea consecinţelor îndepărtării unui rinichi si a splinei, existând totodată si riscul de a 

nu putea să își întemeieze o familie. 

În ceea ce priveşte limitările aduse vieţii, numita S.A.-M. a declarat ca reclamanta este 

nevoita sa urmeze un regim alimentar extrem de strict, confruntandu-se si cu probleme legate 

de sistemul imunitar extrem de slăbit (consecinţa îndepărtării splinei). 

Nu în ultimul rand, conform depoziţiei martorei, numita B.A. a stat imobilizata in pat 

aproximativ 1 luna si jumătate, iar randamentul intelectual a scăzut extrem de mult după 

accident, martora luând cunoştinţa de toate aceste aspecte in mod personal si direct. 

Depoziţia numitei S.A.-M. este de natura a creiona gravitatea prejudiciului suferit de 

reclamanta, o tanara in vârsta de 25 de ani care va suferi pentru tot restul vieţii consecinţele 

negative ale leziunilor in urma cărora aproape si-a pierdut viata. 

 Solicită să se observe planșele foto depuse la dosarul cauzei, care fac dovada 

prejudiciului de ordin estetic suferit de victima B.A., aceasta prezentând cicatrici permanente 

si extrem pe vizibile la nivelul fetei, abdomenului, mâinii stângi si membrelor inferioare. 

Prejudiciul estetic suferit de reclamantă (pretium pulchritudinis), ce cuprinde toate 

vătămările si leziunile ce aduc atingere armoniei fizice sau infăţişării persoanei, este de 

asemenea un element fundamental în stabilirea cuantumului daunelor morale, impactul psihic 

asupra victimei fiind cu atât mai dur cu cât vârsta aceasteia este una tanară, de doar 25 ani la 

acest moment.  

În autonomia acestui tip de prejudiciu, vârsta victimei are o importanță aparte, 

precizându-se că indemnizarea sepârâta a prejudiciului juvenil este justificată în cazul in care 

victima este o persoana tânără şi este in mod special afectată posibilitatea sa de a beneficia de 

avantajele specifice vârstei tinere. în concluzie, asa-numitul „prejudiciu estetic" cuprinde 

guma vătămărilor si leziunilor prin care se aduce atingere armoniei fizice sau infatisarii unei 

persoane, el referindu-se. in concret, la mutilările, desfigurările ori cicatricile cauzate 

persoanei, fiind incluse si urmările dezagreabile pe care acestea le au sau le pot avea asupra 

posibilităţilor de afirmare deplina in viata, precum si la suferinţele psihice pe care asemenea 

situaţii le pot determina. 

În ceea ce priveşte suferinţa psihică a reclamantei, Referatul de evaluare psihologică 

nr. 22/06.11,2014 atestă că victima, urmare a accidentului, prezintă dificultăţi în a-si controla 

emoţiile, se enervează extrem de uşor, iar amintirile legate de experienţa trăita ii provoacă 

dese stări de angoasa si nelinişte. Astfel, accidentul i-a cauzat reclamantei numeroase 

probleme de sănătate, afectandu-i unele activităţi, determinând restrictionarea ariilor de 

interes social şi personal. Conform evaluării, B.A. prezintă valori ridicate ale anxietăţii, cu 

sindrom depresiv, tendinţe accentuate de hiperemotivitate, tendinţe conturate de patologie 

depresiva, încordare interioara, nervozitate şi insecuritate paranoică. Toate aceste stări 

emoţionale au fost generate de socul evenimentului trăit de reclamanta, fiind in mod cert 

afectata pe termen lung si din punct de vedere emoţional. Concluziile stabilite prin Referatul 



de evaluare psihologică sunt extrem de importante în stabilirea şi aprecierea gradului de 

afectare pe plan psihic a numitei B.A., deoarece aceasta încă se afla la o vârsta la care se afla 

in curs de formare intelectuală, emoţională, dar şi profesională, fiind evident ca trauma 

suferită în urma accidentului rutier şi-a pus amprenta asupra evoluţiei sale în viitor. 

Susține apelanta reclamantă că, soluţia Tribunalul Iaşi încalcă și dispoziţiile art. 1084 

C. civ., care statuează asupra principiului reparării integrale a prejudiciului. Spre deosebire de 

despăgubirile materiale, care se stabilesc pe baza de probe directe, despăgubirile pentru 

daunele morale se stabilesc pe baza evaluării instanţei de judecata.  

Chiar daca este adevărat ca stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui 

prejudiciu nepatrimonial include o doză de aproximare, instanţa trebuie să aibă in vedere o 

serie de criterii cum ar fi; consecinţele negative suferite de cel in cauză pe plan fizic si psihic, 

importanta valorilor morale lezate, măsura in care au fost lezate aceste valori si intensitatea cu 

care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura in care i-a fost afectată situaţia 

familiala, profesionala si sociala. 

Atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

atunci când acordă despăgubiri morale, nu operează cu criterii de evaluare prestabilite, ci 

judecă în echitate, adică procedează la o apreciere subiectivă a circumstanțelor particulare ale 

cauzei, prin raportare la suferinţele fizice şi psihice pe care le-au suportat victimele 

accidentului de circulaţie, precum şi consecinţele nefaste pe care acel accident le-a avut cu 

privire la viața lor particulară, astfel cum acestea sunt evidenţiate prin probele administrate. 

Ca atare, în materia daunelor morale, atât jurisprudenţa naţională, cât şi hotărârile Curţii de la 

Strasbourg pot furniza judecătorului cauzei anumite criterii de estimare a unor astfel de 

despăgubiri şi, respectiv, pot evidenţia limitele de apreciere a cuantumului acestora. 

In cauza de fata, din conţinutul înscrisurilor cu caracter medical aflate la dosar reiese 

gravitatea leziunilor produse victimei in data de 10.11.2012, putând intui fara mare dificultate 

prejudiciul suferit de reclamantă pe plan educaţional, familial si social, fiind o lunga nerioada 

de timp in imposibilitate de desfăşurare a activităţilor specifice vârstei si preocupărilor 

acesteia. 

 Susține apelanta reclamantă că, instanţa de fond nu a ţinut cont de împrejurarea că, în 

scopul refacerii integrităţii corporale si sanatatii, reclamanta si in prezent este nevoită sa 

avanseze sume de bani, urmând a suporta si cheltuieli viitoare in scopul îngrijirii stării de 

sănătate (investigaţii medicale, deplasări la numeroase instituţii de specialitate, tratament 

medicamentos, şedinţe de kinetoterapie, de înot, fizioterapie, etc).  

În acest context, face trimitere la art. 1385 alin. 2 Cod civil, potrivit cu care, persoana 

vinovata de producerea faptei culpabile este ţinuta să acopere atât prejudiciul trecut, cât si pe 

cel viitor, prevederi legale ce se coroborează si cu prezumţiile judiciare, fiind evident ca 

inclusiv în perioada de timp ulterioara pronunţarii hotărârilor judecătoreşti, reclamanta va fi 

ţinută sa suporte cheltuieli in scopul recuperării medicale. 

Componenta răspunderii civile delictuale, reglementata expres de dispoziţiile art. 1381 

si urm. C. Civ., include acordarea despăgubirilor patrimoniale si nepatrimoniale atat pentru 

trauma psihica, suferinţele fizice si cheltuielile suportate pana la momentul instrumentării 

cauzei in fond, cat si cele prefigurate pentru viitor, practica juridica fiind unanima in acest 

sens (a se vedea inclusiv Decizia ICCJ 1/2009 modificata prin Decizia nr. 9/2009). In litigiul 

de fata, prejudiciul viitor este sigur că se va produce, având în vedere starea fizică si psihică 

care se află reclamanta, astfel că este susceptibil de evaluare. 

B.A. a rămas cu cicatrici vizibile si permanente în zona abdomenului, a piciorului si 

mâinii stângi in urma leziunilor şi intervenţiilor chirurgicale suferite, acest fapt creându-i un 

complex de inferioritate pe mai multe planuri. 

Având în vedere şi vârsta acesteia - de 21 ani la momentul producerii accidentului, 

respectiv 25 ani în momentul de faţă, - exista probabilitatea ca aceasta sa suporte si intervenţii 

chirurgicale plastice si reparatorii pentru îndepărtarea acestor cicatrici împrejurare care 

presupune suportarea unor cheltuieli suplimentare. 



Gravitatea prejudiciu încercat de reclamantă este determinat si de durata şi intensitatea 

suferinţelor, precum şi de urmările în viitor asupra vieţii acesteia si limitările aduse vieţii. 

 Invocă art. 6 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului, care consacra dreptul la 

un proces echitabil, ce se concretizează în garanţii cu privire la punerea în valoare a 

drepturilor şi libertăţilor recunoscute oricărei persoane în faţa instanţelor judiciare. In cauza 

de fata, probatoriul administrat a fost în sensul dovedirii prejudiciului material si moral, 

manifestând diligenta procesuală în a dovedi existența si întinderea prejudiciului, dar si 

pretenţiile formulate. La polul opus, pârâta nu a înțeles să administreze probe in 

contradovadă, în condiţiile în care în beneficiul reclamantei operează si o serie de prezumţii 

judiciare.  

Raportat la toate aspectele evidenţiate anterior si ansamblul probator administrat in 

cauza, evoluţia cursului normal al vieţii reclamantei a fost schimbat în mod iremediabil, atat 

sub aspect psihic: anxietate, stările depresive si hiperemotivitatea instalata după accident, 

durerile intense resimte si in prezent in zonele unde s-au produs leziunile, cât şi fizic: 

cicatricile, imposibilitatea de a practica un sport sau orice fel de activitate fizică intensă, 

necesitatea urmării unui tratament medicamentos pentru tot restul vieţii acesteia, probleme de 

natura medicala generate de îndepărtarea unui rinichi si a splinei, stările de oboseala, 

dificultăţile de concentrare, etc. 

Solicită schimbarea în parte a sentinţei nr. 776/29.06.2016 atât pentru motive de 

nelegalitate, cât şi de netemeinicie, sumele acordate de instanţă cu titlu de despăgubiri 

neavând un caracter echitabil, de natura a acoperi, integral, prejudiciul suferit de reclamantă. 

 În ceea ce priveşte capetele 2 si 3 din acţiunea introductiva, instanţa a dispus 

actualizarea sumelor cu dobânda legala si cu indicele de inflaţie de la data introducerii cererii 

de chemare în judecată si nu de la data producerii accidentului, așa cum a solicitat reclamanta. 

Apreciază greşită această abordare, întrucât data producerii riscului asigurat reprezintă 

momentul naşterii raportului juridic obligațional, moment de la care persoanele păgubite sunt 

îndreptățite să pretindă asigurătorului repararea prejudiciului prin promovarea unei acţiuni 

civile în despăgubire, potrivit art. 9 din Legea nr. 136/1995 rap. la art. 1381 alin. (2) si 1386 

alin. 2 C. Civ. si principiului reparării integrale a prejudiciului. 

 Solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat. 

În motivarea apelului, intimata-apelantă S.A.R. „C.I.” SA. critică sentința sub 

următoarele aspecte: 

Prima critică vizează stabilirea vinovăţiei, ca element esenţial pentru antamarea 

răspunderii civile delictuale. 

Conform dispoziţiilor art. 1357 cod civil, în concordanţă şi cu celelalte texte legale în 

materie, răspunderea civilă delictuală are patru elemente de sine stătătoare, independente şi 

poate fi angajată numai prin concursul tuturor acestora: fapta ilicită, prejudiciul, raportul de 

cauzalitate dintre fapta ilicita şi prejudiciu şi vinovăţia autorului faptei ilicite. 

Însă, potrivit art. 1371 Cod civil, intitulat Vinovăţia comună, „în cazul în care victima 

a contribuit cu intenţie sau din culpă la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu l-a evitat, 

în tot sau în parte, deşi putea să o facă, cel chemat să răspundă va fi ţinut numai pentru partea 

de prejudiciu pe care a pricinuit-o". 

În cauza de faţă, dat fiind că potrivit ordonanţei de clasare emise la data de 

11.06.2015, s-a reţinut că „în urma impactului, o rezultat rănirea gravă a persoanei vătămate 

B.A., pasageră pe locul din treapta faţă, cu privire la care cercetările au arătat că nu a purtat 

centura de siguranţă", sunt incidente dispoziţiile art. 1371 alin. l Cod civil, mai sus redate. 

Prin urmare, prima instanţă a omis un aspect esenţial pentru stabilirea vinovăţiei şi 

anume că şi intimata are o culpă în producerea prejudiciului cauzat de accidentul din data de 

26.02.2016 prin încălcarea dispoziţiilor art. 36 din OUG nr. 195/2002, potrivit cărora 

„persoanele care ocupă locuri prevăzute cu centuri sau dispozitive de siguranţă omologate, 

trebuie să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice" şi solicită instanţei de apel 

reducerea despăgubirilor conform art. 1371 Cod civil. 



 Față de cele expuse, se impune diminuarea sumei acordate reclamantei cu titlu de 

daune morale, aceasta neputând fi decât proporţională cu parte de vină ce se atribuie 

asiguratului subscrisei în producerea accidentului a cărei victimă a fost intimata-reclamantă. 

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale, consideră că prima instanţă a acordat o 

sumă exagerată cu titlu de daune morale, respectiv 75.000 de euro, prin raportare la 

împrejurările producerii accidentului, precum şi faţă de materialul probatoriu administrat în 

cauză. 

Astfel, deşi intimatei i s-a cauzat un număr de 50-55 de zile de îngrijiri medicale 

pentru vindecarea leziunilor, iar aceste leziuni i-au pus în pericol viaţa şi au dus la pierderea 

unor organe ce constituie infirmitate fizică permanentă, totuşi afecţiunile fizice au fost avute 

în vedere pentru stabilirea numărului de zile de îngrijiri medicale. De aceea, instanţa nu poate 

reţine, încă o dată, aspecte ce au fost avute în vedere la stabilirea numărului de zile de îngrijire 

medicală. 

Mai mult, la stabilirea despăgubirilor morale trebuie să se ţină cont şi de faptul că 

intimata era pasageră în partea din dreapta faţă în autoturismul intervenientului forţat care rula 

cu o viteză peste limita legală, astfel victima a avut cunoştinţă de riscul major la care se 

expunea fată de propria siguranţă si totuşi a rămas în pasivitate fată de producerea 

accidentului, asumându-si astfel starea de pericol. 

În acest context, potrivit dispoziţiilor art. 49 alin. 1 lit. f din Ordinul CSA nr. 14/2011 

„la stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării corporale se au în vedere următoarele: daunele 

morale - în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România". 

În absenţa unei reglementări legislative, jurisprudențe este cea care stabileşte criteriile 

si parametrii între care daunele morale sunt considerate a fi echitabile. 

Potrivit Ghidului pentru soluţionarea daunelor morale, elaborat de Fondul de Protecţie 

a Victimelor Străzii, în considerentele hotărârilor judecătoreşti sunt reţinute, în principal, 

concluziile raportului de expertiză medico-legală, prin care sunt indicate numărul de zile de 

îngrijiri medicale şi, după caz, existenţa unei infirmităţi pierderea unui organ sau a unei 

funcţii. 

În aceste condiţii, s-a procedat la determinarea mediei aritmetice a rezultatelor. Media 

generală a despăgubirilor acordate pentru daunele morale pentru fiecare zi de îngrijire 

medicală necesară vindecării este de 301 lei/zi. 

 Consideră că prejudiciul moral trebuie să se manifeste în primul rând pe plan afectiv, 

iar intimata nu a arătat în concret cum anume i-a fost schimbată viaţa ca urmare a producerii 

accidentului, instanţa reţinând doar anumite dificultăţi la angajare, care sunt determinate şi de 

situaţia economică generalizată a ţării, ca şi dificultatea angajării unei relaţii serioase, aspecte 

subiective, imposibil de dovedit. 

În acest context apreciază că cererea adresată Decanului Facultăţii de Construcţii şi 

Instalaţii laşi nu atestă în niciun fel faptul că intimata frecventa cursurile universitare anterior 

producerii accidentului şi că s-ar fi prezentat a examenele date în cadrul acestei facultăţi, 

astfel încât la evaluarea acestui prejudiciu trebuie avut în vedere gradul de probabilitate. 

Solicită admiterea apelului şi reducerea daunelor morale acordate, considerând că 

aprecierea primei instanţe asupra prejudiciului moral excede scopului prevăzut de legiuitor 

pentru prevederea daunelor morale, anume acela al compensaţiei rezonabile pentru 

restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială, prevăzut de art. 1391 cod civil şi prin 

urmare, hotărârea primei instanţe este neîntemeiată în ceea ce priveşte daunele morale 

acordate. 

Cea de a treia critică vizează acordarea dobânzii legale. 

Consideră această soluţie total nelegală şi neîntemeiată din moment ce creanţa la care 

este îndreptăţită intimata nu este scadentă, prejudiciul nefiind cert până la data rămânerii 

definitive a hotărârii. 



Aceste dobânzi pot fi acordate doar dacă există un cuantum cert, determinat al 

pagubei, pentru care să nu existe o justificare a refuzului de plată, sens în care societatea de 

asigurare trebuie sancţionată pentru pasivitatea sa. 

Or, în mod evident prejudiciul nu a fost cert nici la data cererii de chemare în judecată, 

având în vedere reducerea despăgubirilor solicitate prin cererea de chemare în judecată, şi nici 

la acest moment, neexistând o hotărâre definitivă de obligare la plata despăgubirilor. 

Mai mult, nici vinovăţia nu este stabilită cu titlu de autoritate de lucru judecat. 

Solicită schimbarea hotărârii primei instanţe şi acordarea dobânzii legale de la data 

rămânerii definitive a hotărârii. 

În drept invocă dispozițiile art. 480 alin. 2 cod procedură civilă. 

B.A. a formulat întâmpinare la cererea de apel promovata de S.A.R. „C.I.” S.A., 

solicitând instanţei de control judiciar respingerea căii de atac promovată de societatea de 

asigurare. 

În ceea ce privește critica asigurătorului vizând stabilirea vinovăţiei ca element 

esenţial pentru antamarea răspunderii civile delictuale invocă incidenţa art. 478 alin. 2 teza I 

Cod procedură civilă, raportat la faptul că, prin întâmpinarea formulată în faza de judecată în 

fond, asigurătorul a criticat numai cuantumul pretenţiilor formulate de numita B.A. si 

admisibilitatea capetelor accesorii de cerere.  

Critica privind cuantumul daunelor morale nu poate fi reținută, raţionamentul expus de 

asigurător frizând absurdul, fiind evident că, atâta timp cât victima era pasageră în maşină, 

aceasta nu putea preîntâmpina producerea accidentului, cu atât mai mult să anticipeze 

desfăşurarea de evenimente ce au condus la vătămarea ei. 

În aceste condiţii, culpa în producerea accidentului şi implicit al prejudiciului aparţine 

conducătorului auto, care trebuia să aibă în permanentă controlul asupra vitezei de deplasare 

şi să circule cu o viteză care să îi permită păstrarea controlului asupra direcţiei 

autovehiculului, cu menţinerea unei traiectorii corespunzătoare, astfel încât să poată efectua 

orice manevră în condiţii de siguranţă. Aceste măsuri sunt cu atât mai mult necesare în 

anotimpul rece, pe un carosabil umed şi pe un sector de drum situat în curbă, unde se impune 

reducerea vitezei de deplasare, dat fiind pericolul pierderii controlului asupra direcţiei. 

Faptul că B.A. ocupa locul din dreapta faţă în autoturismul condus de B.Al. nu poate 

echivala în nicio situaţie cu asumarea stării de pericol şi nici cu o atitudine pasivă, aceasta 

neavând nicio posibilitate de a evita producerea accidentului. 

Apreciază că soluţia pronunţată de Tribunalul Iaşi este legală şi temeinică în ceea ce 

priveşte culpa intervenientului forţat în producerea accidentului rutier, cat si a îndrituirii 

apelantei-intimate B.A. în a obţine repararea prejudiciului suferit prin fapta numitului B.Al., 

probele administrate în faza de judecată în fond făcând dovada legăturii de cauzalitate dintre 

fapta intervenientului forţat - cauzatoare de prejudicii - şi consecinţa păgubitoare produsă în 

dauna apelantei-intimate, a cărei existenţă şi întindere este atestată de înscrisurile cu caracter 

medical depuse la dosar. 

Solicită a se constata că apelanta intră în sfera persoanelor îndreptăţite pentru care 

asigurătorul RCA este obligat să acorde despăgubiri, urmând să se aprecieze că, apelul 

asigurătorului este nefundat, urmând a fi respins, cu obligarea la plata cheltuielilor de 

judecată. 

Pârâta S.A.R. „C.I.” SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii 

apelantei B.A. privind majorarea despăgubirilor şi acordarea dobânzii legale de la data 

producerii accidentului, precum şi a indexării sumelor stabilite. 

Arată că, faţă de motivele formulate prin cererea de apel, se impune respingerea 

acestuia.  

Astfel, raportat la faptul că din hotărârea atacată nu reiese pe baza căror înscrisuri 

prima instanţă a acordat daunele materiale, dispoziţiile în materie impunând ca prejudiciu 

material să fie probat numai prin înscrisuri, apelanta consideră că acest cuantum trebuie să fie 



majorat, deşi la dosarul cauzei nu există înscrisuri care să justifice prejudiciul pretins de către 

apelantă. 

Mai mult, dacă instanţa ar acorda şi suma de 10.000 de lei pe care apelanta pretinde că 

a primit-o de la mama sa, s-ar ajunge la un cuantum superior celui solicitat prin cererea de 

chemare în judecată. 

În mod evident nu poate fi acordată suma de 10.000 de lei, în primul rând pentru că 

prezumţiile judiciare nu sunt admisibile pentru probarea prejudiciului material, acesta având 

un caracter cert şi apelanta trebuia să deţină bonurile, chitanţele şi facturile care fac dovada 

prejudiciului pretins, iar în al doilea rând, nu suma remisă face dovada unui prejudiciu 

material cauzat de producerea accidentului, ci tocmai înscrisurile care atestă plata efectiv 

efectuată. 

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale acordate, solicită instanţei de apel să 

constate că la aprecierea prejudiciului moral suferit, prima instanţă a reţinut toate aspectele 

învederate de către apelantă prin cererea de apel, şi anume numărul de zile de îngrijiri 

medicale, precum şi faptul că leziunile suferite i-au pus în primejdie viaţa şi au dus la 

infirmitate fizică, intervenţiile chirurgicale suferite, capacitatea adaptivă de 40%, pierderea 

rinichiului stâng şi a splinei, afecţiunile resimţite la nivelul mâinii şi a degetelor şi, de 

asemenea, trauma psihică produsă prin raportare la vârsta apelantei şi la activităţile pe care le 

desfăşura. 

Deşi nu contestă existenţa prejudiciului moral suferit, totuşi, prin raportare la 

ansamblul împrejurărilor şi urmărilor producerii accidentului, consideră că suma acordată de 

75.000 de euro este mai mult decât suficientă pentru compensarea suferinţei produse ca 

urmare a schimbării condiţiilor de viaţă a apelantei. 

Faţă de cererile privind actualizarea sumelor şi indexarea acestora cu rata indicelui de 

inflaţie de la data producerii accidentului, solicită instanţei de apel să constate că momentul la 

care se raportează curgerea acestor dobânzi, precum si aplicarea ratei indicelui de inflaţie este 

data rămânerii definitive a hotărârii, dat fiind că de la rămânerea definitivă a hotărârii se 

stabileşte vinovăţia şi despăgubirile dobândesc un caracter cert, iar asigurătorului îi revine 

obligaţia de a plăti despăgubirile astfel stabilite. 

De altfel, admiterea unei astfel de cereri ar echivala cu arogarea unui drept 

discreţionar al persoanei vătămate de a obţine dobânzi cât mai mari, dat fiind că producerea 

accidentului a avut loc la data de 10.11.2012, iar apelanta a introdus acţiunea la data de 

16.09.2015 (cu puţin timp înainte de împlinirea prescripţiei extinctive). 

Mai mult, dobânzile penalizatoare nici nu puteau să curgă anterior rămânerii definitive 

a hotărârii, acestea reprezentând un accesoriu al despăgubirilor astfel stabilite. 

Solicită respingerea cererii de apel formulată de către B.A., ca neîntemeiat. 

Raportat la cererea apelantei de obligare a subscrisei la plata cheltuielilor de judecată, 

solicităm să le admiteţi proporţional cu admiterea acţiunii, în conformitate cu dispoziţiile art. 

453 alin. 2 cod procedură civilă. 

Examinând actele și lucrările dosarului, în aplicarea articolului 479 alineat (1) din 

Codul de procedură civilă, curtea constată că ambele apeluri sunt fondate, în limitele și pentru 

considerentele ce vor fi expuse în continuare. 

Așa cum s-a reținut în situația de fapt de către judecătorul fondului, la data de 

11.11.2012, numitul B.Al., în timp ce se deplasa la volanul autoturismului marca BMW, cu 

numărul de înmatriculare IS 88 DEX, dinspre localitatea Iaşi către localitatea Cârlig, nu a 

adaptat viteza la condiţiile de drum şi a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând 

în coliziune cu parapetul de protecţie de pe partea dreaptă a drumului şi a plonjat în albia 

râului C.. 

În urma impactului s-a cauzat vătămarea corporală gravă a victimei B.A., pasagera pe 

locul din dreapta faţă, care a necesitat 50-55 de zile de îngrijiri medicale şi a suferit leziuni de 

natură a-i pune în primejdie viaţa precum şi pierdere de organe, medicii practicând atât o 

splenectomie cât și o nefrectomie, ce constituie infirmitate fizică permanentă. 



În cadrul dosarului penal nr. 15829/P2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, 

prin Ordonanţa de clasare din 11.06.2015, s-a decis clasarea cauzei în raport cu numitul B.Al., 

având în vedere retragerea plângerii prealabile de către B.A., victimă a accidentului rutier. 

Prioritar, curtea notează că incidența dispozițiilor art. 1371 Cod civil, potrivit cu care: 

„în cazul în care victima a contribuit cu intenţie sau din culpă la cauzarea ori la mărirea 

prejudiciului sau nu l-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă, cel chemat să răspundă 

va fi ţinut numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o", nu a constituit obiect al 

învestirii instanței de fond, fiind invocată de intimata-apelantă S.A.R. „C.I.” SA, direct în 

calea de atac a apelului. 

 Potrivit dispozițiilor art. 478 Cod procedură civilă, cu titlul marginal Limitele 

efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă: 

„ (1) Prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe. 

(2) Părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de 

apărare şi dovezi decât cele invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului ori în 

întâmpinare. Instanţa de apel poate încuviinţa şi administrarea probelor a căror necesitate 

rezultă din dezbateri. " 

În cauza pendinte, prin întâmpinarea formulată în fața instanței în fond, asigurătorul 

S.A.R. „C.I.” SA, a criticat exclusiv cuantumul pretenţiilor vizând daunele morale și cele 

materiale solicitate de reclamanta B.A. si admisibilitatea capetelor accesorii de cerere, fără a 

face niciun fel de referire la o eventuală culpă comună a victimei cu autorul accidentului. 

În consecință, față de dispozițiile legale imperative care interzic schimbarea – în calea 

de atac a apelului – a cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe, aspectele invocate de 

intimate-apelantă S.A.R. „C.I.” SA nu pot fi cenzurate. 

1. Referitor la daunele morale, instanța de control judiciar notează că principiul 

acordării acestora - în situația reclamantei - a fost corect dezvoltat de tribunal, însă 

circumstanțele particulare ale cauzei, astfel cum sunt relevate de probatoriile administrate, 

justifică majorarea cuantumului stabilit de tribunal.  

Sub aspectul în discuție criticile formulate de intimata-apelantă S.A.R. „C.I.” SA se 

vădesc nefondate, pentru cele ce vor fi expuse în continuare. 

În stabilirea prejudiciului moral suferit, instanţa are în vedere faptul că acesta nu poate 

fi cuantificat pe baza unor criterii exacte, ştiinţifice, existând o anumită incompatibilitate între 

caracterul moral nepatrimonial al daunelor şi cuantumul bănesc, patrimonial, al 

despăgubirilor. 

Aşa cum s-a statuat în literatura de specialitate şi practica judiciară în materie, daunele 

morale reprezintă un prejudiciu nepatrimonial, urmare a producerii unui accident auto care 

constau, de regulă, în suferinţa persoanei vătămate sau a rudelor directe celui decedat, în 

legătură cauzală directă cu accidentul respectiv şi principiul care ar trebui să guverneze RCA-

ul este repunerea în situaţia anterioară producerii accidentului a bunului avariat (prin reparare, 

recondiţionare, restaurare sau înlocuire cu un bun echivalent), iar în cazul victimelor, 

continuarea vieţii victimei supravieţuitoare, sau familiei victimei decedate în condiţii 

echivalente celor anterioare producerii accidentului şi/sau crearea de noi satisfacţii în viaţă, 

după caz. 

Urmare a deznodământului nefericit al accidentului auto, a fost schimbată irevocabil 

viaţa reclamantei, care a îndurat suferinţe fizice extreme de dureroase iar pe de altă parte, 

aceasta nu se mai poate bucura de un trai normal, privarea de aceste sentimente, trăiri, 

conducând în mod indubitabil la ideea că, trebuie recompensat moral în echivalent bănesc. 

Prejudiciul moral suferit de către reclamantă este inestimabil şi nu poate fi evaluat sau 

reparat pecuniar, însă prin acordarea de despăgubiri băneşti, aceasta se poate distanţa de 

grijile financiare cotidiene dar, mai mult decât atât, obţine o şansă de a-şi continua 

recuperarea şi păstrarea speranţei în ceea ce priveşte o eventuală recuperare fizică ceea ce 

duce la anumite satisfacţii de ordin moral, susceptibile de a-i alina, în măsura în care este 

posibil, suferinţele psihice. 



De asemenea, instanţa reţine suferinţa fizică produsă reclamantei, raportul de 

constatare medico-legală întocmit în cadrul dosarului penal nr. 15829/P/2012 atestând că 

leziunile suferite de aceasta au fost de natură a-i pune în primejdie viața, iar ruptura de splină, 

pentru care s-a practicat splenectomie, si ruptura renală, pentru care s-a practicat nefrectomie, 

constituie pierdere de organe si îi conferă acesteia o infirmitate fizică permanentă. 

Curtea notează și că expertiza medicală dispusă în cauză a stabilit că apelanta B.A. 

suferă si va suferi pe tot parcursul vieţii o incapacitate adaptativă de 40%, împrejurare de 

natura a o afecta sub toate aspectele vieţii, inclusiv familial, social si profesional, nefiind aptă 

a dispărea, a fi înlăturată sau a se ameliora cu trecerea timpului, ci dimpotrivă, fiind de natură 

a se agrava, chiar şi în contextul vârstei tinere a acesteia. 

Reclamanta prezenta la momentul examinării, respectiv anul 2016, dureri la nivelul 

membrului inferior stâng si deget II mana stânga la schimbarea temperaturii, dureri 

abdominale, dureri în zona renala dreapta, usturimi la micțiune, tenesme vezicale, oboseală, 

conform celor consemnate în raportul de expertiză. 

În cuantificarea daunelor morale instanţa trebuie să ţină seama, de durerile fizice 

(pretium doloris) suferite de reclamantă, atât în momentul producerii accidentului, cât şi 

ulterior, ca urmare a operaţiei şi a tratamentelor medicale necesare în vederea recuperării.  

La stabilirea cuantumului despăgubirilor, Curtea va avea în vedere şi suferinţa psihică 

încercată de reclamantă ca urmare a pierderii celor două organe, creând victimei un complex 

de inferioritate pe mai multe planuri.  

În acest sens, este relevantă depoziția martorei S.A.-M. care a perceput ex propriis 

sensibus, schimbările survenite în viaţa reclamantei precum şi suferinţele prin care aceasta a 

trecut şi continuă să treacă. 

Audiată fiind de către instanţă, martora a arătat că reclamanta “resimte si la ora actuala 

dureri, nu își poate folosi in totalitate unul din degetele de la mana, din cauza accidentului 

fiind nevoita sa amâne un an de scoală, neputându-se prezenta si susţine examenele de 

absolvire a Facultăţii de Construcţii” şi că aceasta „nu mai are încredere în oameni, 

prezentând o stare de anxietate, starea de sănătate nepermițându-i sa presteze in mod normal 

munca in cadrul societăţii unde s-a angajat după terminarea facultăţii, nefăcând față din punct 

de vedere fizic programului de muncă”. 

În ceea ce priveşte limitările aduse vieţii reclamantei, martora S.A.-M. a declarat ca 

aceasta este nevoită să urmeze un regim alimentar extrem de strict, confruntându-se și cu 

probleme legate de sistemul imunitar extrem de slăbit, urmare a îndepărtării splinei. Potrivit 

relatărilor aceleiași martore, şi la momentul de faţă, reclamanta urmează tratament 

medicamentos pentru ameliorarea consecinţelor îndepărtării unui rinichi si a splinei, existând 

totodată si riscul de a nu putea să își întemeieze o familie. 

Acelaşi martor a arătat, referindu-se la reclamantă declară că, a stat imobilizata in pat 

aproximativ 1 luna si jumătate, iar randamentul intelectual a scăzut extrem de mult după 

accident, martora luând cunoştinţa de toate aceste aspecte in mod personal si direct. 

Depoziţia numitei S.A.-M. este de natura a creiona gravitatea prejudiciului suferit de 

reclamanta, o tânără în vârstă de 25 de ani care va suporta pentru tot restul vieţii consecinţele 

negative ale leziunilor în urma cărora aproape și-a pierdut viața. 

Declaraţiile martorei se coroborează şi cu înscrisurile administrate în cauză şi, în 

special raportul de expertiză.  

Curtea notează și că, prejudiciul estetic (pretium pulchritudinis) cuprinzând toate 

vătămările şi leziunile ce aduc atingere armoniei fizice sau înfăţişării persoanei este de 

asemenea, un element fundamental, acesta fiind imposibil de acoperit printr-o eventuală 

protezare care să mascheze infirmitatea, iar impactul psihic asupra victimei este cu atât mai 

dur cu cât aceasta trăieşte într-o societate ce pune tot mai mult accent pe aspectul fizic şi 

frumuseţea exterioară. 



Infirmitatea suferită de reclamantă îi creează acesteia un complex de inferioritate 

aproape imposibil de surmontat, dramatismul acestei situaţii fiind accentuat de faptul că va 

trăi toată viaţa cu această incapacitate adaptativă de 40%.  

Pe de altă parte, Curtea notează că B.A. a rămas cu cicatrici vizibile si permanente în 

zona abdomenului, a piciorului si mâinii stângi in urma leziunilor şi intervenţiilor chirurgicale 

suferite, acest fapt creându-i un complex de inferioritate pe mai multe planuri. 

În literatura de specialitate s-a afirmat că există o specie de prejudiciu numit prejudiciu 

juvenil, reprezentând un tip aparte de daună corporală, care creează în favoarea victimei un 

drept special la reparaţie, cunoscut sub denumirea de pretium juventutis. În autonomia acestui 

tip de prejudiciu, vârsta victimei are o importanţă aparte. Aşa după cum s-a arătat în literatura 

şi jurisprudenţa de specialitate, „indemnizarea separată a prejudiciului juvenil este justificată 

în cazul în care victima este o persoană tânără şi este în mod special afectată posibilitatea sa 

de a beneficia de avantajele specifice vârstei tinere. 

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale, Curtea are în vedere pe de o parte ca 

acesta să nu aibă un caracter pur simbolic, ci să fie în măsură să amelioreze efectiv condiţiile 

de viaţă ale reclamantei, prin procurarea unor satisfacţii morale, urmând a se avea în vedere şi 

gravitatea faptei cauzatoare de prejudicii şi valoarea protejată, respectiv dreptul la viaţă al 

persoanei însă, în acelaşi timp se va asigura ca, acordarea unor sume de bani cu titlu de 

despăgubiri morale nu trebuie să depăşească sfera unor compensaţii destinate a alina suferinţa 

psihică şi nici să conducă la îmbogăţirea fără just temei a persoanelor îndreptăţite. 

În acest sens, practica judiciară a statuat că: „Stabilirea cuantumului despăgubirilor 

echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include o doză de aproximare, instanţa de judecată 

trebuind să aibă în vedere o serie de criterii, cum ar fi: consecinţele negative suferite de cel în 

cauză pe plan fizic şi psihic, importanţa valorilor morale lezate, măsura în care au fost lezate 

aceste valori şi intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a 

fost afectată situaţia familială, profesională şi socială. Chiar dacă instanţa procedează la o 

apreciere subiectivă a circumstanţelor particulare a cauzei, relativ la suferinţele fizice şi 

psihice ale victimelor unui accident de circulaţie, precum şi la consecinţele nefaste pe care 

acel accident le-a avut cu privire la viaţa lor, acordarea unor sume de bani cu titlu de 

despăgubiri morale nu trebuie să depăşească sfera unor compensaţii destinate a alina suferinţa 

psihică şi nici să conducă la îmbogăţirea fără just temei a persoanelor îndreptăţite la 

reparaţie.”- Curtea de Apel Timişoara, Secţia a II-a civilă, Decizia civilă nr. 11 din 30 ianuarie 

2013. 

Într-o altă decizie de speţă s-a reţinut: „Pentru aceste considerente, chiar dacă instanţa 

nu poate repara răul produs părţilor civile prin fapta ilicită a apreciat că o reparaţie echitabilă 

s-ar putea realiza prin obligarea pârâtei la plata unor sume cu titlu de daune morale. Prin 

acordarea sumelor de bani cu titlu de daune morale se urmăreşte acoperirea prejudiciului 

afectiv, constând în suferinţele psihice produse prin dispariţia celor dragi (fii), prin lezarea 

sentimentelor şi afecţiune profundă şi nicidecum, refacerea climatului existent anterior 

evenimentului nefast.” – decizia nr. 798/2009 a Curţii de Apel Iaşi, secţia penală, decizia nr. 

924/23.02.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă. 

Prin raportare la aspecte reținute, Curtea constată că se impune majorarea cuantumului 

daunelor morale la suma de 150.000 Euro, judecătorul fondului nerealizând o justa apreciere 

asupra prejudiciului moral efectiv suferit de reclamantă.  

Răspunzând criticilor formulate în apelul declarat de pârâta apelantă privitoare la 

diminuarea cuantumului daunelor morale solicitate de reclamantă, și stabilirea acestora în 

funcţie de Ghidul pentru soluţionarea daunelor morale, elaborat de Fondul de Protecţie a 

Victimelor Străzii, cu sume mai mult sau mai puţin obiectiv indicate, Curtea constată că 

solicitarea nu apare a fi oportună şi corectă, venind în contradicţie flagrantă chiar cu principii 

legate de o minimă moralitate. În speţa dedusă judecăţii, reclamanta este o persoană tânără, 

aflată la începutul vieţii, infirmitatea creându-i acesteia un complex de inferioritate greu de 

depășit. În niciun caz un atare tip de prejudiciu nu poate fi a priori cuantificat. Curtea reţine că 



nu se poate avea în vedere o majă medie generală pentru dosare cu un astfel de obiect în mod 

obiectiv, pe de o parte, pentru că fiecare cauză are particularităţile sale, iar pe de altă parte 

deoarece, nu se poate generaliza sau distinge gradul de suferinţă funcţie de numărul de zile de 

îngrijire medicală, spre exemplu, astfel că, aceste critici ale apelantei pârâtei urmează a fi 

înlăturate.  

2. Referitor la daunele materiale, instanța de control judiciar constată că principiul 

acordării acestora - în situația reclamantei - a fost corect dezvoltat de tribunal, însă nu au fost 

examinate toate probele la care a făcut trimitere reclamanta.  

În ceea ce privește daunele materiale, curtea constată că este de principiu, conform art. 

249 Cod procedură civilă, că oricine face o afirmaţie în faţa instanţei trebuie să o dovedească. 

Este în sarcina reclamantei apelante dovedirea daunelor materiale solicitate, respectiv 

a sumelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate cu îngrijirile medicale de care a 

beneficiat. 

Corect a considerat tribunalul că daunele materiale trebuiau dovedite cu documente 

justificative.  

Se observă că apelanta reclamantă invocă art. 26 din Ordinul CSA 3/2013 care 

prevede: „Asiguratorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru 

prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit 

pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă”, dar 

acest text are caracter general. 

Pentru daunele materiale sunt detaliate, în același act normativ, mijloacele de probă 

admisibile.  

Astfel, în articolul 49 alineat (1) litera d) se stabilește, fără echivoc, că eventualele 

cheltuieli prilejuite de accident cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru 

proteze, pentru alimentaţie suplimentară, conform prescripţiilor medicale trebuie probate cu 

documente justificative. 

Curtea notează că tribunalul a admis în parte daunele materiale, acordând doar suma 

de 1.311,38 lei. 

Cu toate acestea, instanța de control judiciar constată că au fost depuse la dosar 

bonuri, chitanțe şi facturi care atestă suportarea cheltuielilor pentru îngrijirea si refacerea 

sănătăţii în cuantum de 1225,26 lei, conform înscrisuri ataşate la acţiune cât și suma de 454 

lei, dovedită cu înscrisuri depuse în şedinţa publică din data de 06.04.2016. 

În ceea ce privește suma de 621 lei solicitată și probată cu înscrisuri depuse prin 

Serviciul Registratura la data de 13.05.2015, aceasta nu va fi acordată întrucât reprezintă 

contravaloare produse alimentare. 

Instanța de apel constată că reclamanta a depus documente doveditoare din care 

rezultă că este justificată suma de 1.679,26 lei, solicitată cu titlu de daune materiale, astfel că, 

în mod greșit Tribunalul Iaşi a dispus obligarea pârâtei doar la plata sumei de 1.311,38 lei.  

Raportat la dispoziţiile speciale prevăzute de art. 49 alineat (1) litera d), care impune 

doar probatoriu cu înscrisuri, urmează a fi înlăturată critica apelantei B.A., potrivit cu care și 

netemeinicia sentinței ar rezulta și din neacordarea sumei de 10.000 lei, reprezentând sprijinul 

financiar al mamei apelantei, a cărui acordare rezultă din depoziţia martorei S.A.-M.  

3. Referitor la dobânda legală şi indexarea cu indicele de inflaţie, curtea de apel reține 

următoarele: 

Curtea constată neîntemeiată solicitarea apelantei B.A. de acordare a dobânzii legale şi 

a indicelui de inflaţie de la momentul producerii riscului asigurat, respectiv de la data de 

10.11.2012.  

Este de principiu că prin acordarea dobânzii este vizată sancţionarea debitorului pentru 

executarea cu întârziere a obligaţiei care îi incumbă, pe când prin actualizarea debitului se 

realizează acoperirea unui prejudiciu efectiv cauzat de fluctuaţiile monetare în intervalul de 

timp scurs de la data scadenţei şi cea a plăţii efective a sumei datorate. 



Curtea reține că, în speţă, tribunalul a acordat dobânda legală pentru suma 

reprezentând daune materiale, soluție corectă și care urmează a fi păstrată de instanța de apel. 

Curtea evidențiază că debitul reprezentând daune materiale, cuantificat de instanța de 

apel la suma de 1.679,26 lei, trebuie actualizat cu indicele de inflaţie tocmai pentru a acoperi 

prejudiciul efectiv cauzat de fluctuaţiile monetare în intervalul de timp scurs de la data 

scadenţei - data de 16.09.2015 - şi cea a plăţii efective a sumei datorate. 

Pentru suma reprezentând daune morale nu se poate constata existența unei obligaţii 

neîndeplinite de către intimata apelantă pârâtă, pentru a cărei neexecutare aceasta să fie 

sancționată. 

Este adevărat că, prin contractul de asigurare, asiguratorul se obligă să plătească o 

primă asiguratorului, iar acesta se obligă ca, la producerea unui anume risc, să plătească 

asiguratului sau beneficiarului despăgubirea sau suma asigurată, dar această obligație se referă 

doar la daunele materiale, singurele care pot fi determinate la momentul producerii riscului 

asigurat. Daunele morale se cuantifică de instanța de judecată, astfel încât nu există niciun 

temei al acordării dobânzii înainte de pronunțarea unei soluții definitive în materie. 

Sub acest aspect, este întemeiată critica intimatei-apelante S.A.R. „C.I.” SA, potrivit 

căreia dobânzile sau actualizarea sumei se pot acorda numai pentru creanţe certe, lichide și 

exigibile, iar despăgubirile reprezentând daune morale solicitate de reclamantă vor dobândi 

caracter cert, lichid și exigibil doar la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin 

care au fost stabilite.  

Pe cale de consecinţă, pentru considerentele expuse, in temeiul dispozițiilor art. 480 

cod pr civ, Curtea a admis apelurile formulate de reclamanta B.A. şi de pârâta S.A.R. „C.I.” 

SA împotriva sentinţei nr. 776/2016/CIV din 29 iunie 2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, 

Secţia II civilă-contencios administrativ şi fiscal, hotărâre pe care a schimbat-o în parte, în 

sensul că a obligat pârâta S.A.R. „C.I.” SA să-i plătească reclamantei B.A. suma de 1.679,26 

lei, cu titlu de daune materiale, actualizată cu indicele de inflaţie de la data de 16.09.2015 

până la data plăţii efective. 

A fost obligată pârâta S.A.R. „C.I.” SA să-i plătească reclamantei B.A. suma de 

150.000 euro, cu titlu de daune morale, cu dobânda legală calculată de la data rămânerii 

definitive a prezentei decizii până la data plăţii efective. 

Au fost păstrate celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu contravin prezentei 

decizii.  

De asemenea, față de dispozițiile art. 451 si 453 alin. 2 Cod procedura civilă, prin 

raportare la cuantumul pretențiilor admise în calea de atac apelantei reclamante, curtea a 

obligat intimata-apelantă S.A.R. „C.I.” SA să-i plătească apelantei-intimate B.A. suma de 

1.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.  

5. Accident de circulaţie. Dovada întinderii prejudiciului moral şi a prejudiciului 

material 

Domeniu asociat: Pretenţii 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 148/23 februarie 2017 

Curtea reține că în urma accidentului produs la data de 14 mai 2015 a decedat numitul 

VR, apelanții-reclamanți fiind mama, sora și fratele său. 

Întrucât prin ambele apeluri s-a criticat cuantumul daunelor materiale și morale 

acordate de instanţa de fond (reclamanţii solicitând majorarea acestora, iar pârâta reducerea 

lor, potrivit ofertelor făcute - VE 35000 lei, VG și VB- câte 20000 lei pentru daunele morale), 

instanţa a analizat criticile ambelor părţi prin considerente comune. 

Cu privire la daunele materiale, reclamanții au solicitat o sumă de 300.000 lei 

reprezentând contravaloarea cheltuielilor făcute cu înmormântarea și pomenile ulterioare. 



Instanța de fond a limitat această cerere la suma de 11886,34 lei, fără a arăta însă modul de 

calcul al acestei sume. S-a menționat doar că a avut ca și criterii înscrisurile depuse la dosar 

de către reclamanți și depoziția martorului audiat. 

Curtea constată că acordarea cuantumului daunelor materiale s-a făcut cu nesocotirea 

dispozițiilor legale prevăzute de art. 49 pct. 2 lit. a din Ordinul CSA nr. 14/2011 modificat 

prin Ordinul CSA nr. 3/2013, potrivit cu care, în caz de deces, cheltuielile de înmormântare, 

inclusiv pentru piatra funerară, precum şi cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase, 

se acordă dacă sunt probate cu documente justificative. 

Stabilirea despăgubirilor prin hotărâre judecătorească este prevăzută de art. 43 din 

Ordinul CSA nr. 14/2011, care fac referire la dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 136/1995, 

dispoziţii ce nu cuprind menţiuni cu privire la probatoriul ce trebuie administrat în faţa 

instanţei pentru acordarea acestor despăgubiri. 

Apelanţii au solicitat, pentru dovedirea cuantumului daunelor materiale, a se da 

eficienţă prezumţiilor judiciare „lăsate la luminile şi înţelepciunea judecătorului”, aşa cum 

sunt definite de art. 329 Cod procedură civilă. 

Prezumţiile judiciare se bazează pe anumite mijloace de probă directe (depoziţia unui 

martor, un înscris, un început de dovadă scrisă etc.) sau de anumite împrejurări ce permit 

judecătorului să tragă concluzia existenţei sau inexistenţei faptului care trebuie probat. 

Ultima teză a art. 729 Cod procedură civilă condiţionează posibilitatea judecătorului 

de a opera cu prezumţii judiciare doar atunci când este admisibilă proba cu martori. 

Or, legea specială (Ordinul CSA nr. 14/2011 modificat prin Ordinul CSA nr. 3/2013, 

în vigoare la momentul producerii accidentului) limitează probatoriul dovedirii cuantumului 

cheltuielilor solicitate de către reclamanţi (art. 49) doar la documente/înscrisuri justificative, 

înlăturându-se proba testimonială. 

Raportat acestor considerente, Curtea constată că este întemeiată critica apelantei-

pârâte şi, pe cale de consecinţă, neîntemeiată cea a apelanţilor-reclamanţi, cu privire la 

cuantumul daunelor materiale, acesta urmând a fi acordat în limita sumei dovedite cu 

înscrisurile de la dosarul de fond, respectiv suma de 4.202,02 lei. 

Înscrisul de la dosar, potrivit cu care administratorul SC „X” SRL certifică faptul că a 

primit în ziua de 7 mai 2013 de la VE suma de 3850 lei reprezentând praznicul pentru 150 de 

persoane, groapa şi dalele, a fost înlăturat, deoarece o societate comercială face dovada 

activităţii sale comerciale cu înscrisuri, în speţă chitanţă sau factură. 

În privinţa daunelor morale, apelanții le-au cuantificat la suma totală de 3.000.000 lei, 

câte 1.000.000 lei pentru fiecare, instanța de fond limitând acest cuantum la 40.000 lei pentru 

mamă și câte 20.000 lei pentru fiecare frate . 

Existenţa prejudiciului moral nu a fost contestată de asigurător. Ceea ce comportă 

critici din partea ambelor părţi este întinderea acestui prejudiciu. 

În lipsa unor criterii legale de stabilire a cuantumului daunelor morale, este de 

menţionat că fixarea acestuia rămâne la aprecierea instanţei, în raport de consecinţele negative 

suferite de reclamanți pe plan psihic, importanţa valorilor lezate, măsura în care aceste valori 

au fost lezate, intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care a 

fost afectată situaţia familială şi socială a reclamanților. 

Este de necontestat că în materia daunelor morale, prejudiciile sunt imateriale, 

nesusceptibile prin ele însele de a fi evaluate în bani, adesea dificil de perceput, ceea ce face 

anevoioasă repararea lor, iar constatarea existenţei daunelor morale constând în dureri fizice şi 



psihice care îi însoţesc pe oameni timp îndelungat, uneori, chiar până la sfârşitul vieţii lor, 

face şi mai dificilă repararea lor. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în Cauza Tolstoy Miloslovsky c. 

Regatul Unit, că despăgubirile trebuie să prezinte un raport rezonabil de proporţionalitate cu 

atingerea adusă, având în vedere, totodată, gradul de lezare a valorilor sociale ocrotite, 

intensitatea şi gravitatea atingerii adusă acestora. 

Astfel, instanţa sesizată cu repararea prejudiciului nepatrimonial trebuie să încerce să 

stabilească o sumă necesară nu atât pentru a-i repune pe reclamanți într-o situaţie similară cu 

cea avută anterior, ci pentru a le alina suferinţa. 

Despăgubirea vine să compenseze prejudiciul în plan moral, iar nu prejudiciul ca 

atare, ştiut fiind că nu există un sistem care să repare pe deplin daunele morale. 

În cuantificarea prejudiciului moral, aceste criterii sunt subordonate condiţiei 

aprecierii obiective, rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real şi 

efectiv suferit (Curtea Supremă de Justiţie, Completul de 9 judecători, Decizia nr. 4790 din 18 

noiembrie 2003). 

Instanţa de control judiciar apreciază că, faţă de gravitatea vătămării psihologice 

suferite, de măsura în care viaţa normală a reclamanților, astfel cum majoritatea indivizilor o 

percep, s-a schimbat, astfel că despăgubirile pentru prejudiciul moral trebuie majorate. 

Instanţa de apel are în vedere faptul că între apelanți și victimă erau relații de rudenie foarte 

apropiate, că victima avea doar 24 de ani la momentul decesului, că urma cursurile unei 

facultăți, aspecte relatate de martorul audiat la fond.  

Curtea apreciază că suma de 50.000 lei este suficientă pentru a compensa trauma 

psihică suferită de V E pentru pierderea fiului său, pentru frați urmându-se acorda câte 30.000 

lei. 

În ceea ce privește actualizarea sumelor acordate, instanța de fond a respins capătul de 

cerere referitor la acordarea daunelor materiale cu motivarea că acest drept se naște la 

momentul rămânerii definitive a hotărârii, și a omis a se pronunța cu privire la actualizarea 

sumelor cu indicele de inflație. 

Curtea reține că, pentru daunele materiale, actualizarea cu dobânda legală și indicele 

de inflație se face din ziua cauzării prejudiciului, conform art. 1381 cod civil, adică din 

momentul producerii riscului asigurat, respectiv 14.05.2013, fiind întemeiată critica 

apelanților. Pentru daunele morale, într-adevăr, în această situație nu se poate susține existența 

unui câștig nerealizat pe perioada cuprinsă între data producerii accidentului și data rămânerii 

definitive a hotărârii, ci după acest moment.  

La pct. 5 din motivele de apel, apelanții au solicitat acordarea tuturor cheltuielilor de 

judecată, din fond și apel, fără însă a critica dispoziția tribunalului de acordare parțială a 

cheltuielilor de judecată, astfel că instanța de apel nu s-a considerat învestită cu un motiv de 

apel în acest sens. 

Pentru aceste considerente, constatând întemeiate ambele apeluri, instanța le admite în 

temeiul disp. art. 480 alin. 2 C.pr.civ. și schimbă în parte sentința apelată conform 

dispozitivului. 

Având în vedere că ambele apeluri au fost admise, în temeiul art. 453 alin. 2 Cod 

procedură civilă, intimata societatea de asigurări este obligată să plătească jumătate din 

cheltuielile de judecată efectuate de apelanți în apel, respectiv 750 lei.  

 

 



6. Constatare nulitate contract de vânzare-cumpărare. Cerințe de validitate a 

contractului, potrivit Codului civil de la 1864 

Domeniu asociat: Contracte  

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 174/6 martie 2017  

Curtea consideră că nu pot fi primite criticile vizând nemotivarea sentinței, în 

condițiile în care tribunalul a motivat pe larg, logic și convingător soluția judiciară adoptată, 

neexistând în cuprinsul sentinței considerente contradictorii ori străine de natura pricinii.  

Tribunalul a respectat dreptul părţilor de a prezenta observaţiile pe care acestea le-au 

apreciat ca fiind pertinente pentru cauza lor și observaţiile lor au fost în mod real „ascultate”, 

adică în mod efectiv examinate de instanţa sesizată. Împrejurarea că apelantul nu este de 

acord cu statuările instanței de fond nu este de natură a invalida sentința ori de a atrage 

reformarea acesteia. 

Referitor la fondul cauzei, cu titlu preliminar, instanța de control judiciar notează că 

sunt incidente prevederile Codului civil de la 1864, raportat la data încheierii contractului 

supus examinării și la dispozițiile art. 6 din Noul Cod civil și art. 5 din Legea nr. 71/2011 de 

punere în aplicare a acestui Nou cod. 

Curtea de apel reține că, la data de 07.03.2011, între pârâta Stațiunea de Cercetare-

Dezvoltare Agricolă (în calitate de vânzător) şi X. (în calitate de cumpărător, prin reprezentant 

legal) a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 602/07.03.2011, având ca obiect 

vânzarea-cumpărarea cantităţii de 250 tone porumb consum, preţul mărfii fiind de 1 leu/kg la 

care se adaugă TVA, valoarea totală a contractului fiind de 310.000 lei (art. 1 - 3 din 

contract). 

La data de 15.03.2011 pârâta a emis factura fiscală nr. 1193 pentru cantitatea de 

250.000 kg, preţ unitar de 1 leu, rezultând valoarea de 310.000 lei cu TVA inclus. 

Potrivit art. 2 din contract, livrarea urma a fi efectuată în perioada martie 2011, iar 

conform art. 4 pentru întârzierea plăţii se percep penalităţi de 0,15% pe zi începând cu prima 

zi lucrătoare de la data scadenţei care este data livrării.  

Potrivit anexei nr. 1, valoarea totală a contractului este de 310.000 lei, din care 60.000 

lei TVA cu data scadentă la livrare. 

Se observă că, în perioada 04.07 - 12.07.2011, pârâta a livrat o parte din cantitatea 

contractată, respectiv 193.260 kg și ulterior pentru diferenţă a emis factura nr. 

1637/29.07.2011, prin care a stornat suma de 70.357,6 lei, din care 13.617,6 lei TVA.  

Instanța de apel reține că plata mărfii livrate s-a efectuat prin achitare parțială prin OP 

nr. 148/4.04.2011, 60.000 lei prin OP 154/12.05.2011, 50.000 lei prin OP 171/29.07.2011 şi 

69.128,96 lei prin OP nr.189/16.08.2011. 

Reclamantul a învestit tribunalul cu cerere de constatare a nulităţii absolute a 

contractului de vânzare-cumpărare nr. 602/07.03.2011, constatarea încetării contractului prin 

expirarea termenului, constatarea nulităţii absolute a facturii fiscale nr. 1193/15.03.2011 şi 

obligarea pârâtei la plata de daune interese în valoare de 15.500 lei, reprezentând echivalentul 

prejudiciului cauzat prin neexecutarea obligaţiilor contractuale, cu penalităţi de întârziere în 

cuantum de 0,15% pe zi până la achitarea integrală a prejudiciului. 

Referitor la contract şi factura fiscală nr. 1193/15.03.2011, reclamantul a invocat lipsa 

obiectului, cauza ilicită şi imorală, faţă de intenţia pârâtei de a păgubi pe cumpărător, în 

condiţiile în care cunoştea că nu poate vinde cantitatea de marfă, totodată aceasta emiţând 



factura, în aprecierea reclamantului, cu încălcarea art. 128 alin. 1, art. 155 alin. 5 ind. 1 lit. c, 

art. 156 ind. 1, 2 din Legea nr. 571/2003 şi pentru că nu a fost comunicată în luna martie 

2011. 

Curtea de apel constată că este de principiu că, pentru formarea contractelor, condițiile 

esențiale sunt: capacitatea de a contracta, existența și manifestarea consimțământului valabil 

al părții care se obligă, un obiect determinat și o cauză licită (articolul 948 Cod civil).  

Conform articolului 966 Cod civil, obligaţia fără cauză sau fondată pe o cauză falsă 

sau nelicită nu poate avea nici un efect. Convenţia este valabilă, potrivit art. 967, cu toate că 

această cauză nu este expresă, cauza fiind prezumată până la dovada contrarie. Articolul 968 

Cod civil prevede: „Cauza este nelicită când este prohibită de legi, când este contrarie bunelor 

moravuri şi ordinii publice”. 

În pofida celor susținute de reclamant, nu se poate reține interpretarea greşită a actului 

juridic dedus judecăţii, instanța de fond găsindu-se învestită cu constatarea nulității absolute a 

unui contract de vânzare-cumpărare și pronunțându-se asupra condițiilor de validitate ale 

respectivei convenții.  

Instanța de control judiciar notează că este judicioasă statuarea tribunalului, potrivit 

căreia nu rezultă caracterul imoral al tranzacţiei, nesocotirea unor dispoziţiile exprese care 

interesează ordinea publică şi morala. Intenția pârâtei de a-l păgubi pe cumpărător, pretinsă de 

reclamant, nu a fost în vreun fel probată. 

În ceea ce privește susținerea că obiectul contractului, respectiv cantitatea de porumb 

boabe de 250 tone, nu exista la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, respectiv 

data de 7.03.2011 în stocul pârâtei stațiunea de cercetare-dezvoltare agricolă, curtea consideră 

că este anodină și nu atrage pretinsa lipsă a obiectului contractului.  

Este important de notat că vânzarea a privit bunuri fungibile, de gen, care se pot 

determina prin număr, măsură sau greutate. Prin urmare, chiar dacă porumbul nu ar fi existat 

în proprietatea vânzătoarei la momentul încheierii contractului, aceasta nu ar fi atras nulitatea 

convenției.  

În contextul în care în pricina de față nu se pot examina decât motive de nulitate 

absolută, curtea de apel constată că este irelevantă existența ori lipsa autorizaţiei de 

comercializare a intimatei.  

Este de principiu că viciile de consimțământ (eroarea, violența și dolul) fac contractul 

anulabil, conform reglementării exprese din art. 961 Cod civil. În dezacord cu cele pretinse de 

reclamant, instanța de control judiciar consideră că nu se verifică reaua-credinţă a pârâtei. 

Chiar o eventuală falsă reprezentare a reclamantului la momentul încheierii actului juridic, o 

inducere a sa în eroare prin mijloace viclene, dolosive, nu ar conduce la nulitatea absolută a 

contractului de vânzare-cumpărare în discuție, aceasta reprezentând doar o cauză de 

anulabilitate (nulitate relativă). 

În condițiile în care examinarea este circumscrisă motivelor de nulitate absolută, în 

exclusivitate, este anodin dacă reclamantul s-ar fi prezentat la sediul pârâtei în conformitate 

cu art. 5 din Contract şi ar fi fost împiedicat din cauze imputabile pârâtei să ridice marfa, 

acestea reprezentând aspecte legate de executarea convenției și nu de încheierea sa.  

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea art. 480 alineat (1) Cod procedură 

civilă, curtea respinge apelul și păstrează sentința Tribunalului Iași. 

În temeiul art. 19 alineat (1) din OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în 

materie civilă, suma de 1.796,25 lei, pentru care apelantul a beneficiat de ajutor public 

judiciar sub forma reducerii taxei judiciare de timbru rămâne în sarcina statului.  



 

 


