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Decizii relevante în materie civilă, trimestrul II/2018 
 

1. Răspundere civilă delictuală. Condițiile necesare pentru antrenarea răspunderii 

conducătorului auto. Culpa exclusive a victimei care a traversat prin loc 

nepermis. 

Temei de drept: 1375 alin. (1) si (2) C.civ., 1358 C.civ., art. 72 din OUG nr. 

195/2002 

Victima în stare de ebrietate avansată, s-a angajat în traversarea unui 

drum, printr-un loc nepermis, fără a se asigura în prealabil, apărând în mod 

intempestiv, în trafic, a generat, astfel, producerea accidentului. 

Deşi se poate reţine în sarcina intimatului-intervenient o faptă culpabilă, 

constând în nerespectarea regimului legal de viteză, din perspectiva art. 1358 C. 

civ., faţă de circumstanţele particulare ale cauzei dedusă judecății, nu se poate 

concluziona că impactul cu pietonul s-a datorat faptei conducătorului auto de a 

nu respecta regimul de viteză, în condițiile în care, chiar și dacă acesta ar fi 

respectat acest regim de viteză, impactul tot ar fi avut loc. 

Fapta ilicită a intervenientului de a conduce cu viteză peste limita legală a 

pus în pericol siguranţa regimului de circulaţie rutieră, rezultatul produs, 

respectiv decesul victimei nu este consecinţa acestei stări de pericol, din moment 

ce accidentul s-ar fi produs în mod cert și în ipoteza efectuării unei conduite 

alternative perfect licite. 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă, Decizia civilă nr. 318/12.04.2018 

Prin sentinţa nr. 817/2017 din 26 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, 

Secţia II civilă - contencios administrativ şi fiscal s-a respins cererea de chemare in judecată 

formulată de reclamanții Y, Z si Q în contradictoriu cu pârâta W SA. 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 

În drept, conform prevederilor art. 1375 alin. (1) si (2) C.civ., cel care cauzează altuia 

un prejudiciu printr-o fapta ilicita, săvârşită cu vinovăţie, este obligat sa îl repare. Autorul 

prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă. 

Sub aspectul situaţiei de fapt, a reţinut instanţa că la data de 02.06.2012, în localitatea 

M., a avut loc un accident rutier în următoarele circumstanţe: 

Intervenientul forţat AA, în timp ce conducea autoturismul (asigurat la pârâtă), a 

surprins pe numitul X, care se angajase in traversarea străzii prin loc nepermis, din spatele 

unui atelaj şi, deşi a acţionat frâna, nu a putut evita pietonul, cu care a intrat in coliziune. În 

urma impactului a rezultat accidentarea pietonului, care a fost transportat la spital, unde a 

suferit intervenții chirurgicale, însă ulterior, la data de 09.06.2012 a decedat. 

În demersul sau, instanţa a analizat daca sunt îndeplinite în cauza cerințele legale 

pentru angajarea răspunderii juridice civile delictuale în ceea ce îl privește pe intervenientul 

forţat AA - conducătorul auto, respectiv săvârșirea unei fapte ilicite, existenţa unui prejudiciu, 

stabilirea legăturii de cauzalitate între fapta si prejudiciu şi imputabilitatea faptei ilicite 

persoanei cu discernământ valabil. 
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Prima condiție pentru angajarea răspunderii delictuale pentru fapta proprie presupune 

comiterea unei fapte ilicite, care constă în acțiunea ori inacțiunea prin care, încălcându-se 

normele de drept obiectiv, sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv sau interesului legitim ce 

aparține unei persoane. 

În circumstanțele concrete ale cauzei, fapta ilicita imputata se refera la nerespectarea 

normelor care reglementează circulația rutieră pe drumurile publice prin nerespectarea 

regimului legal de viteză în interiorul localităţii, încălcând obligația prevăzuta de art. 48 din 

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. 

Existenta faptei ilicite rezulta din ansamblul materialului probator administrat, în cauză atât 

direct cât şi indirect. 

Astfel, depăşirea limitei de viteză a rezultat atât în urma expertizei tehnice 

administrate în cauza de faţă, cât şi în cea administrată în dosarul penal nr. XX al Parchetului 

de pe lângă Judecătoria Iași. 

A doua condiție ceruta pentru angajarea răspunderii civile delictuale se refera la 

producerea unui prejudiciu, prin care se înțelege rezultatul, efectul negativ suferit de o 

anumita persoana, fie sub aspect patrimonial, fie sub aspect moral, ca urmare a faptei ilicite 

săvârșite de o alta persoana. 

Reclamanții reclamă un prejudiciu format din cheltuielile efectuate ca urmare mai întâi 

a accidentării lui Taşcu Emil, apoi de decesul acestuia si de suferințele morale ale acestora. 

Însă instanţa a procedat mai întâi la analiza celorlalte două condiții ale răspunderii 

civile delictuale, respectiv vinovăţia și legătura de cauzalitate care trebuie să existe între fapta 

ilicită şi pagubele pretinse. 

Sub aspectul vinovăţiei, a reţinut Tribunalul că, din perspectiva vinovăţiei, ca și 

condiție a răspunderii civile delictuale, Noul Cod civil stabileşte prin art. 1358, criterii 

particulare de apreciere a vinovăţiei: „Pentru aprecierea vinovăţiei se va ţine seama de 

împrejurările în care s-a produs prejudiciul, străine de persoana autorului faptei, precum şi, 

dacă este cazul, de faptul că prejudiciul a fost cauzat de un profesionist în exploatarea unei 

întreprinderi.” 

Din această perspectivă, instanţa nu poate omite împrejurările în care a avut loc 

accidentul, respectiv faptul că victima, aflată într-o stare de ebrietate avansată (potrivit 

buletinului de analiză toxicologică depus la dosarul de urmărire penală, victima avea o 

alcoolemie de 1,15 %0 in momentul producerii accidentului) s-a angajat în traversarea străzii 

prin spatele unui atelaj compus din cal si căruţă, fără a se asigura în prealabil. 

Astfel, cu privire la situaţia de fapt, instanţa este ţinută a avea în vedere și aspectele 

reţinute definitiv prin încheierea nr. 56/CP/23.03.2016 a Judecătoriei Iași, pronunţată în 

dosarul nr. XXX22/245/2015, aspecte care se coroborează, de altfel și cu probatoriile 

administrate nemijlocit în faţa instanţei civile. 

Referitor la viteza cu care intervenientul rula, expertiza tehnică efectuată în cauza de 

faţă a stabilit-o ca fiind de 60 km/h, iar in dosarul penal a fost stabilită la 62 km/h, valorile 

fiind aproximativ egale. 

Însă ceea ce este important în cauza de faţă este de a stabili dacă, în condițiile date, 

conducătorul auto ar fi putut evita accidentarea victimei angajate în traversare. 

Ambele expertize au concluzionat că o atare evitare a pietonului s-ar fi putut produce 

doar în condițiile în care conducătorul auto ar fi circulat cu o viteză de aproximativ 40 km/h, 

conduită care însă nu i se putea pretinde in mod obiectiv conducătorului auto să o aibă, dat 
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fiind că acesta circula pe un sector de drum cu o limită de viteză de 50 km/h, iar condițiile 

meteo si starea drumului nu impuneau o reducere a vitezei. 

Ca urmare, deşi se poate reţine în sarcina conducătorului auto o faptă culpabilă, 

constând în nerespectarea regimului legal de viteză, din perspectiva art. 1358 C. civ. mai sus 

citat, instanţa nu poate, faţă de circumstanţele arătate să concluzioneze că impactul cu 

pietonul s-a datorat faptei conducătorului auto de a nu respecta regimul de viteză, în condițiile 

în care, chiar si dacă acesta ar fi respectat acest regim de viteză, impactul tot ar fi avut loc. 

S-a impus astfel concluzia că nu se poate reţine o vinovăţie civilă în sarcina 

conducătorului auto şi nicio legătură de cauzalitate între fapta acestuia de a nu respecta 

regimul de viteză și paguba produsă ca urmare a accidentării victimei. 

Faţă de aceste considerente, cum pentru reţinerea incidenţei răspunderii civile 

delictuale este necesară îndeplinirea cumulativă a condițiilor mai sus menționate, Tribunalul a 

constatat că acțiunea reclamanților este neîntemeiată și a respins-o ca atare. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanţi pentru următoarele motive: 

Susțin apelanții că este nelegală hotărârea instanţei de fond prin reţinerea unei culpe 

"exclusive" a victimei, concomitent cu aprecierea lipsei totale a vinovăţiei intervenientul prin 

prisma dispoziţiilor art. 72 al. 4 din OUG nr. 195/2002 : " Pietonii surprinşi și accidentaţi ca 

urmare a traversării prin locuri nepermise poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în 

condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind 

circulaţia prin acel sector. 

Potrivit art. 1 alin. (1) din Normele din 29 noiembrie 2011 privind asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule puse în 

aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011 (în vigoare la data 

producerii accidentului rutier), în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 136/1995 

privind asigurările şi reasigurările în România (în vigoare la data producerii accidentului 

rutier), asigurătorii, care practică asigurarea de răspundere civilă a vehiculelor pe teritoriul 

României, acordă despăgubiri pentru prejudiciile produse prin accidente de vehicule, de care 

asiguraţii răspund delictual faţă de terţe persoane. 

În cazul răspunderii civile delictuale, pentru cazul în care s-a încheiat un contract de 

asigurare de răspundere civilă, ne aflăm în prezenţa a două raporturi juridice. 

Asigurătorul răspunde faţă de victima, în temeiul art. 1357 Cod civil, în baza unui 

raport juridic delictual şi se află într-un raport juridic contractual cu asiguratul, prin care se 

stabilesc limitele şi condiţiile răspunderii asigurătorului. 

Ca atare, pentru a stabili obligaţia asigurătorului de a despăgubi persoanele 

îndreptăţite, trebuie stabilită existenţa unei răspunderi delictuale a asiguratului - autor al 

accidentului produs. 

Potrivit art. 1357 Cod civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu, printr-o faptă 

ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. Autorul prejudiciul răspunde pentru cea 

mai uşoară culpă. 

În analizarea condiţiilor răspunderii civile delictuale a autorului prejudiciului, instanţa 

nu este ţinută de Ordonanţa de clasare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, deoarece, 

potrivit art. 1365 Cod Civil "instanţa civilă nu este legată de dispoziţiile legii penale şi nici de 

hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal în ceea ce priveşte existenţa 

prejudiciului ori a vinovăţiei autorului faptei ilicite." 
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Potrivit art. 35 alin. (1) din OUG nr. 195/2002, intervenientul - conducător auto 

trebuia să aibă un comportament diligent care să nu pună în pericol viaţa şi integritatea 

corporală a persoanelor participante la trafic.  

Această obligaţie generală a tuturor participanţilor la trafic trebuie să fie urmată de 

încălcarea unei obligaţii concrete şi această obligaţie concretă este tocmai depăşirea limitei 

legale de viteză în localitate, aspect consemnat în concluziile tuturor expertizelor efectuate în 

cauză. 

 Conform ambelor rapoarte de expertiză tehnică auto, efectuate în dosarul penal dar şi 

în faţa instanţei de fond, s-a reţinut că intervenientul AA circula cu o viteză de 62 km/h în 

localitate, în condiţiile în care viteza legală era de 50 km/h. Ca atare, acesta a avut 

reprezentarea că, prin depăşirea vitezei legale, poate să provoace un accident de circulaţie, în 

condiţiile în care se afla într-o localitate şi a acceptat producerea acestei urmări. 

Faptul că victima X, se afla în stare de ebrietate şi traversa printr-un loc nepermis, nu 

poate să-l exonereze în totalitate de culpă. 

Conducătorul auto AA, putea evita accidentul numai prin frânare şi oprirea 

autoutilitarei înainte de locul impactului în condiţiile în care ar fi circulat cu viteza de maxim 

43,2 km/h, viteza admisă în localităţi fiind de 50 km/oră.  

Rezultă că ambii participanţi la trafic au avut un grad de culpă în producerea 

accidentului, expunându-se în mod voluntar riscului de accident, în condiţiile în care victima 

s-a angajat în traversare prin loc nepermis, iar conducătorul auto a circulat cu o viteză 

superioară limitei legal admisă pe acel sector de drum. Este evident, din prezentarea dinamicii 

accidentului, că avem o cauză determinantă a acestuia care este traversarea prin loc nepermis 

şi o cauză secundară, constând în depăşirea vitezei legale de către conducătorul autoutilitarei, 

însăşi viteza de impact (51,7 km/h) fiind superioară limitei legale de viteză în localitate. 

Solicită admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei civile nr. 817/2017 a 

Tribunalului Iaşi şi admiterea acţiunii. 

Intimata SC W SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului 

formulat de către reclamanţi.  

Examinând actele și lucrările dosarului, în aplicarea articolului 479 alineat (1) din 

Codul de procedură civilă, curtea a constatat că apelul este nefondat, în condițiile în care 

tribunalul a stabilit corect situația de fapt, care are pe deplin corespondent în probele 

administrate și a aplicat judicios dispozițiile legale relevante. 

Situația de fapt a fost corect reținută de tribunal fiind necontestată de părți. 

În esență, la data de 02.06.2012 intimatul-intervenient forţat AA, în timp ce conducea 

autoturismul (asigurat la intimata W SA), a surprins pe numitul X, care se angajase in 

traversarea străzii prin loc nepermis, din spatele unui atelaj şi, deşi a acţionat frâna, nu a putut 

evita pietonul, cu care a intrat în coliziune. În urma impactului a rezultat accidentarea 

pietonului, care a fost transportat la spital, unde a suferit intervenții chirurgicale, decedând 

ulterior, la data de 09.06.2012.  

La stabilirea dinamicii producerii accidentului prima instanță a avut în vedere atât 

concluziile raportului de expertiză criminalistică întocmit în cadrul dosarului de cercetare 

penală unde se arată că victima a încălcat dispoziţiile art.72 din OUG nr. 195/2002, culpa în 

producerea accidentului aparţinând în exclusivitate victimei X cât și probatoriul administrat în 

dosarul pendinte. 
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 În cuprinsul raportul de expertiză tehnică efectuat în dosarul penal se consemnează 

că, între producerea evenimentului și viteza de deplasare a autoturismului nu a existat o 

legătură de cauzalitate, întrucât viteza de evitare a accidentului era de maxim 40 km/h, fiind 

mai mică decât viteza de deplasare maxim admisă pe acel sector de drum, respectiv de 50 

km/h. Această concluzie a fost însușită și de către judecătorul de camera preliminară care a 

judecat plângerea împotriva măsurii procurorului de clasare a cauzei penale, plângere ce a 

făcut obiectul dosarului nr. XXX22/245/2015 al Judecătoriei Iași. 

Curtea a notat că, în mod judicios a reținut tribunalul că cele constatate în cuprinsul 

raportul de expertiza tehnică efectuat în dosarul penal se coroborează cu cele consemnate în 

raportul de expertiză tehnică judiciara efectuat în cauza pendinte, concluziile cu privire la 

producerea evenimentului rutier fiind neschimbate, cu mici variaţii ale vitezelor calculate, fără 

ca expertul desemnat de instanță să constate intervenirea unor elemente noi. Astfel, viteza 

iniţiala de deplasare a autoturismului era de 60,1 km/h (62 km/h in expertiza criminalistica), 

iar intervenientul AA putea evita accidentul daca s-ar fi deplasat cu o viteza de cel mult 43 

km/h ( 40 km/h in expertiza criminalistică). 

 Din raportul de expertiză tehnică întocmit de expert F. I. la Tribunalul Iași rezultă că, 

starea de pericol iminent a fost generată de victima X care a traversat DJ 282, de la stânga la 

dreapta, având în vedere sensul de deplasare al autoutilitarei , prin loc nepermis și fără a se 

asigura. Reține expertul că intervenientul AA a sesizat pericolul de accident și a acționat 

energic asupra sistemului de frânare astfel încât, în momentul producerii impactului, 

autoutilitara rula în stare frânată ca efect al forțelor inerțiale, victima fiind preluată pe capota 

autovehiculului și apoi pe parbriz, după care este proiectată, oblic, pe acostamentul din partea 

dreaptă a carosabilului, având în vedere sensul de deplasare al autoutilitarei. 

Concluziile raportul de expertiza tehnica judiciara privitor la posibilităţile de evitare 

au fost că: victima X putea sa se asigure, așa cum avea obligaţia, înaintea angajării în 

traversare drumului, si atunci in mod categoric accidentul nu s-ar fi produs; conducătorul auto 

putea evita producerea evenimentului rutier prin executarea manevrei de frânare, daca in 

momentul apariţiei situaţiei periculoase, in condiţiile de la locul producerii accidentului acesta 

ar fi circulat cu o viteză inferioară valorii de 43,2 km/h. 

Având în vedere această concluzie, respectiv că intimatul-intervenient AA ar fi putut 

evita producerea accidentului doar dacă s-ar fi deplasat cu o viteză inferioară valorii de 43,2 

km/h, Curtea a constatat că încălcarea de către intervenient a dispozițiilor legale, potrivit 

cărora conducătorul auto este obligat să nu circule cu o viteză care să depăşească 50 km pe 

oră în exteriorul localităţilor, nu are legătură de cauzalitate cu accidentarea victimei, în 

condiţiile în care, şi în cazul în care intervenientul circula cu viteza legală de 50 km/h, tot se 

producea accidentarea victimei.  

În speţa de faţă, victima X s-a angajat în traversarea străzii prin spatele unui atelaj 

compus din cal si căruţă, fără a se asigura în prealabil, deși se afla într-o stare de ebrietate 

avansată (potrivit buletinului de analiză toxicologică depus la dosarul de urmărire penală, 

victima avea o alcoolemie de 1,15 %0 in momentul producerii accidentului), apărând, astfel, 

intempestiv pe carosabil, determinându-l pe intervenient să încerce o manevră de evitare a 

impactului, dar care nu a reuşit.  

Angajarea victimei în traversarea unui drum, printr-un loc nepermis, acţiune care a 

fost total imprudentă, şi apariția acesteia, în mod intempestiv, în trafic a constituit cauza 

producerii accidentului. 
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Aşa cum s-a precizat, este lipsit de relevanţă faptul că intimatul-intervenient circula cu 

o viteză de 60,1 km/h şi că nu a redus viteza într-o localitate unde limita de viteză era de 50 

km/h, deoarece aceste împrejurări nu au fost în legătură cauzală cu producerea accidentului. 

Curtea a avut în vedere că pentru a fi antrenată răspunderea civilă delictuală trebuie să 

fie îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de lege, respectiv săvârşirea unei fapte ilicite, 

existenţa unui prejudiciu, stabilirea legăturii de cauzalitate între faptă și prejudiciu şi 

imputabilitatea faptei ilicite persoanei cu discernământ valabil. 

În raport de cele anterior evidențiate, deşi se poate reţine în sarcina intimatului-

intervenient o faptă culpabilă, constând în nerespectarea regimului legal de viteză, din 

perspectiva art. 1358 C. civ., faţă de circumstanţele particulare ale cauzei dedusă judecății, nu 

se poate concluziona că impactul cu pietonul s-a datorat faptei conducătorului auto de a nu 

respecta regimul de viteză, în condițiile în care, chiar si dacă acesta ar fi respectat acest regim 

de viteză, impactul tot ar fi avut loc. 

Aşadar, deși fapta ilicită a intervenientului de a conduce cu viteză peste limita legală a 

pus in pericol siguranţa regimului de circulaţie rutiera, rezultatul produs, respectiv decesul 

victimei X, nu este consecinţa acestei stări de pericol din moment ce accidentul din data de 

02.06.2012 s-ar fi produs în mod cert și în ipoteza efectuării unei conduite alternative perfect 

licite. 

Suplimentar, instanța de apel mai reține și că intervenientul intimat este un bărbat 

tânăr, fără probleme de sănătate, că accidentul s-a produs pe timp de zi, la în jurul orei 12,00, 

când acesta era odihnit; în condiţii favorabile de trafic, care nu ar fi impus reducerea vitezei 

pentru evitarea unor pericole potențiale. 

Față de cele expuse, nu a putut fi primită susținerea apelanților conform cu care, ambii 

participanţi la trafic au avut un grad de culpă în producerea accidentului, expunându-se în 

mod voluntar riscului de accident, în condiţiile în care victima s-a angajat în traversare prin 

loc nepermis, iar conducătorul auto a circulat cu o viteză superioară limitei legal admisă pe 

acel sector de drum. 

 În consecință, în mod corect s-a concluzionat că nu se poate reţine o vinovăţie civilă 

în sarcina conducătorului auto şi nicio legătură de cauzalitate între fapta acestuia de a nu 

respecta regimul de viteză și paguba produsă ca urmare a accidentării victimei. 

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea art. 480 alineat (1) teza I Cod 

procedură civilă curtea a respins apelul formulat de reclamanţi împotriva sentinţei nr. 

817/2017 din 26 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă - contencios 

administrativ şi fiscal și a păstrat sentința.  

 

2. Cerere de deschidere a procedurii insolvenței formulată de debitor. Nedepunerea 

tuturor actelor prevăzute de lege în termen. Sancțiunea operantă 

Temei de drept: art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 

Curtea a evidențiat că documentele prevăzute la art. 67 alin. 1 lit. a) din 

Legea nr. 85/2014 au menirea de a reflecta situația financiară și rezultatele 

activității economice a debitorului în perioada ultimului exercițiu financiar, ceea 

ce permite constatarea faptului că patrimoniul acestuia se găsește în stare de 

insolvență sau de insolvență iminentă. 
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Raportat la dispozițiile anterior citate, rezultă cu evidență că, la momentul 

la care debitorul decide să sesizeze judecătorul sindic cu o cerere de deschidere a 

procedurii, acesta trebuie să întocmească documentele contabile conform 

cerințelor imperative ale Legii nr. 85/2014. 

Cum legiuitorul a prevăzut expres, în cuprinsul art. 66 alin. (2), că 

documentele prevăzute la alin. (1) se depun odată cu cererea de deschidere a 

procedurii sau, cel mai târziu, până la termenul de judecată stabilit de 

judecătorul-sindic, iar sancțiunea nedepunerii documentelor prevăzute la alin. (1) 

lit. a)- g), k), l), m) este respingerea cererii de deschidere a procedurii, în mod 

corect judecătorul sindic a dispus respingerea acțiunii. 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă, Decizia civilă nr. 398/21 mai 2018  

Prin sentinţa civilă nr. 572/2018 din 04 aprilie 2018, pronunţată de Tribunalul Iaşi, 

Secţia II civilă – faliment s-a respins cererea formulată de reprezentanţii debitoarei societatea 

„X.” SRL, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestui tribunal sub nr. XX98/99/2018, debitorul SC 

„X.” SRL a solicitat să fie supus procedurii insolvenţei, cu motivarea că societatea are mari 

dificultăţi financiare şi deşi s-a încercat prin diverse strategii redresarea acesteia nu s-a reuşit. 

În prezent firma se află într-o stare de vădită insolvenţă, pierderile înregistrate fiind imposibil 

de recuperat. 

Alăturat cererii introductive reprezentantul debitoarei, prezent în instanţă, a ataşat 

actele la care se referă art. 67, alin. 1 din Legea nr. 85/2014.  

Verificând conţinutul acestora, instanţa a constatat că în conformitate cu disp. art. 67, 

alin. 1, lit. a) din Legea nr. 85/2014 administrator statutar urma să depună la dosar „ultima 

situaţie financiară anuală certificată de către administrator si cenzor/auditor, balanța de 

verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii”.  

Or, verificând înscrisurile depuse instanţa a constatat că a fost ataşat cererii de 

deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei bilanţul contabil pe anul 2016, acesta neputând 

fi considerat ultima situaţie financiară precum şi balanţa financiar-contabilă aferentă lunii 12 

din 2016 în condiţiile în care textul de lege stipulează balanţa de verificare pentru luna 

precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii, cererea de deschidere a 

procedurii insolvenţei fiind înregistrată la data de 27.02.2018. 

Astfel aspectele prevăzute de art. 67 alin. 2 din lege nu au fost complinite decât în 

parte.  

În acest fel instanţa a considerat că nu se pot verifica cerinţele stipulate expres în art. 

67, cu privire la activitatea comercială, dacă se impune ori nu deschiderea procedurii 

insolvenţei în forma solicitată. 

În condiţiile în care reprezentanţii debitoarei nu au înţeles să prezinte în mod complet 

situaţia debitoarei, faţă de prevederilor art. 67 din Legea nr. 85/2014, s-a respins pentru 

considerentele arătate cererea acestuia. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel debitoarea „X.” SRL pentru următoarele 

motive: 
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Susține apelanta că în mod greșit s-a apreciat că nu a depus înscrisurile prevăzute de 

art. 67 alin. l lit. a) din Legea nr. 85/2014 respectiv ultima situaţie financiară certificată de 

administrator şi balanţa de verificare pentru luna precedenta datei înregistrării cererii de 

deschidere a procedurii. 

Arată că a depus în original bilanţul societăţii aferent anului 2017 si balanţele pe lunile 

ianuarie, februarie şi martie ale anului 2018 inclusiv balanţa la luna decembrie 2017. 

A solicitat admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei atacate şi admiterea cererii 

de deschidere a procedurii insolventei prin reorganizare, în condiţiile indicate în cererea 

principală. 

Examinând sentinţa atacată, prin prisma criticilor formulate, în raport de actele şi 

lucrările dosarului şi de dispoziţiile articolului 479 alineat (1) Cod procedură civilă, Curtea 

apreciază că apelul este nefondat, Tribunalul stabilind corect situaţia de fapt şi aplicând 

judicios dispoziţiile legale relevante, potrivit considerentelor ce urmează : 

Prin cererea înregistrată pe rolul tribunalului, debitoarea „X.” SRL a solicitat 

deschiderea procedurii generale a insolvenței și reorganizarea societății susținând că este in 

stare de insolvență. 

Curtea notează că, în reglementarea alin. (1) din art. 67 al Legii nr. 85/2014, 

legiuitorul a enumerat actele care trebuie să însoțească cererea debitorului, respectiv: 

a) ultima situație financiara anuala, certificata de către administrator si cenzor/auditor, 

balanța de verificare pentru luna precedenta datei înregistrării cererii de deschidere a 

procedurii; 

 b) lista completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile si băncile 

prin care debitorul își rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menționa datele din 

registrele de publicitate; 

 c) lista numelor si a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanțele acestora: certe sau 

sub condiție, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, 

arătându-se suma, cauza si drepturile de preferință; 

 d) lista cuprinzând plățile si transferurile patrimoniale efectuate de debitor in cele 6 

luni anterioare înregistrării cererii introductive; 

 e) contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii; 

 f) lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaților cu 

răspundere nelimitata, pentru societățile in nume colectiv si cele in comandita; 

 g) o declarație prin care debitorul își arata intenția de intrare in procedura simplificata 

sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activității ori prin lichidarea, in tot 

sau in parte, a averii, in vederea stingerii datoriilor sale; 

 h) o descriere sumara a modalităților pe care le are in vedere pentru reorganizarea 

activității; 

 i) o declarație pe propria răspundere, autentificata la notar ori certificata de un avocat, 

sau un certificat de la registrul societarilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerțului 

sau alte registre in a cărui raza teritoriala se afla sediul profesional/sediul social, din care sa 

rezulte daca a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciara prevăzute de prezenta lege 

intr-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive; 

 j) o declarație pe propria răspundere, autentificata de notar ori certificata de avocat, 

din care sa rezulte ca el sau administratorii, directorii si/sau acționarii/asociații/ comanditari 

care dețin controlul debitorului nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei 
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infracțiuni intenționate contra patrimoniului, de corupție si de serviciu, de fals, precum si 

pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările si completările 

ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicata, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu 

modificările si completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, si 

infracțiunile prevăzute de prezenta lege in ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii; 

 k) un certificat de admitere la tranzacționare pe o piața reglementata a valorilor 

mobiliare sau a altor instrumente financiare emise; 

 l) o declarație prin care debitorul arata daca este membru al unui grup de societatea, 

cu precizarea acestora; 

 m) dovada codului unic de înregistrare; 

 n) dovada notificării organului fiscal competent. 

Legiuitorul prevede expres, în cuprinsul alin. (2) al aceluiași text că, documentele 

prevăzute la alin. (1) se depun odată cu cererea de deschidere a procedurii sau, cel mai târziu, 

pana la termenul de judecata stabilit de judecătorul-sindic.  

Sancțiunea nedepunerii documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)a-g), k), l), m) este 

respingerea cererii de deschidere a procedurii, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 38 alin. 

(2) lit. c) si d), precum si a cazului in care cererea de deschidere a procedurii este formulata de 

lichidatorul numit in procedura de lichidare prevăzuta de Legea nr. 31/1990, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare.  

Textul mai prevede că, nedepunerea documentelor prevăzute la lit. h), i) si j) este 

sancționata cu decăderea din dreptul de a depune un plan de reorganizare 

Prin sentința apelată, judecătorul sindic a reţinut lipsa documentelor prevăzute la art. 

67 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2014. 

Examinând actele dosarului, Curtea a reținut că la dosarul cauzei, anexat cererii de 

deschidere a procedurii, a fost depus bilanţul contabil pe anul 2016 precum şi balanţa 

financiar-contabilă aferentă lunii decembrie a anului 2016. 

Raportat celor anterior expuse, în mod judicios a constatat judecătorul sindic că, în 

condițiile în care cererea de deschidere a procedurii insolvenţei a fost înregistrată la data de 

27.02.2018, bilanţul contabil pe anul 2016 nu poate fi considerat ultima situaţie financiară, iar 

balanţa financiar-contabilă aferentă lunii decembrie a anului 2016 nu este cea prevăzută de 

lege, respectiv balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de 

deschidere a procedurii. 

În calea de atac a apelului apelanta a depus bilanţul societăţii aferent anului 2017 și 

balanţele de verificare pentru lunile ianuarie, februarie şi martie ale anului 2018, respectiv 

balanţa din luna decembrie a anului 2017. 

Curtea a evidențiat că documentele prevăzute la art. 67 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 

85/2014 au menirea de a reflecta situația financiară și rezultatele activității economice a 

debitorului în perioada ultimului exercițiu financiar, ceea ce permite constatarea faptului că 

patrimoniul acestuia se găsește în stare de insolvență sau de insolvență iminentă. 

Cerința legii trebuie privită și în corelație și cu dispozițiile art. 66 alin. 1 din Legea 

85/2014, care impun debitorului obligația de a se adresa judecătorului sindic cu o cerere 
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pentru a fi supus dispozițiilor prezentei legi, în termen de maxim 30 zile de la apariția stării de 

insolvență. 

În consecință, raportat la dispozițiile anterior citate, rezultă cu evidență că, la 

momentul la care debitorul decide să sesizeze judecătorul sindic cu o cerere de deschidere a 

procedurii, acesta trebuie să întocmească documentele contabile conform cerințelor 

imperative ale Legii nr. 85/2014. 

Cum legiuitorul a prevăzut expres, în cuprinsul art. 66 alin. (2), că documentele 

prevăzute la alin. (1) se depun odată cu cererea de deschidere a procedurii sau, cel mai târziu, 

până la termenul de judecata stabilit de judecătorul-sindic, iar sancțiunea nedepunerii 

documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)- g), k), l), m) este respingerea cererii de deschidere a 

procedurii, în mod corect judecătorul sindic a dispus respingerea acțiunii. 

 În consecință, în baza dispoziţiilor art. 480 alin. 1 din Codul de procedură civilă a fost 

respins apelul formulat de debitoarea „X.” SRL împotriva sentinţei civile nr. 572/2018 din 04 

aprilie 2018, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă - faliment, hotărâre ce a fi păstrată. 

 

3. Plângere împotriva rezoluţiei directorului Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Iaşi având ca obiect lămurirea/completarea dispozitivului 

Rezoluției prin care s-a admis cererea de radiere formulată de către 

practicianul în insolvență, în sensul constatării, ca efect al admiterii cererii 

de radiere, a dreptului de proprietate al petentei asupra unor bunuri imobile 

Temei de drept: Art. 3 ind. 1 din OUG nr.116/2009, art. 443 din Codul de procedură 

civilă 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 380/17 mai 2018 

Anterior declanșării prezentului proces, practicianul în insolvență a formulat cerere de 

radiere a societății X, care a fost admisă prin Rezoluția Directorul Oficiul Registrului 

Comerțului,  necontestată în cauză. 

În cauza de față, petenta Y, în calitate de acționar al societății X, a solicitat 

Directorului Oficiul Registrului Comerțului lămurirea/completarea dispozitivului rezoluției  

prin care s-a admis cererea de radiere, în sensul constatării, ca efect al admiterii cererii de 

radiere, a transmiterii din patrimoniul societăţii radiate X în patrimoniul petentei a dreptului 

de proprietate asupra unor bunuri imobile. 

Printr-o adresă Directorul Oficiul Registrului Comerțului a restituit înscrisurile și a 

comunicat petentei  că societatea X a fost radiată anterior, fiind înregistrate toate mențiunile 

depuse ulterior dizolvării judiciare. 

Potrivit disp. art. 443  din Codul de procedură civilă, în cazul în care sunt necesare 

lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori dacă 

aceasta cuprinde dispoziții contradictorii, părțile pot cere instanței care a pronunțat hotărârea 

să lămurească dispozitivul  sau să înlăture dispozițiile potrivnice. 

În conformitate cu disp. art. 3 ind. 1 din OUG nr. 116/2009: “cererile pentru 

îndreptarea, lămurirea sau completarea încheierii judecătorului delegat, formulate în temeiul 

art. 281– 281 ind.3 din Codul de procedură civilă, vor fi soluționate de instanță, care va 

dispune și cu privire la modificarea corespunzătoare a datelor înregistrate în registrul 

comerțului." 
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Potrivit disp. art. 6 alin. 2 din OUG nr. 116/2009 rezoluția este executorie de drept. 

Împotriva acestei rezoluții, petenta avea deschisă, conform disp.6 alin. 3 din același act 

normativ, calea plângerii, de care nu a uzat.  

Raportat la prevederile exprese ale legii, arătate mai sus, cererea de 

lămurire/completare formulată de petentă poate avea ca obiect doar încheierea judecătorului 

delegat, respectiv doar hotărârea instanței, nu și rezoluția directorului, în absența unei 

prevederi legale care să permită acest lucru. 

Recunoaşterea unei căi de atac în alte situaţii decât cele prevăzute  de lege constituie o 

încălcare a principiului  legalităţii prevăzut de art. 7 alin. 1 C.pr.civ. şi al celui  constituţional 

al egalităţii în faţa legii şi autorităţilor.  

 

4. Măsuri asigurătorii. Sechestrul asigurător  

a - Nu există autoritate de lucru judecat în cazul unor cereri succesive, de 

instituire a aceleiași măsuri asigurătorii.  

b - Condițiile de înființare a sechestrului asigurător 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 397/21 mai 2018  

Articolul 430 Cod procedură civilă stabilește, în alineatul (1): „Hotărârea 

judecătorească ce soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei 

excepţii procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunţare, autoritate de lucru 

judecat cu privire la chestiunea tranşată”. Potrivit alineatului (3) al aceluiași articol: 

„Hotărârea judecătorească prin care se ia o măsură provizorie nu are autoritate de lucru 

judecat asupra fondului”. 

Nu poate fi primită susținerea apelantei, potrivit căreia autoritatea de lucru judecat ar 

opera faţă de o altă cerere prin care se solicită instituirea aceleiaşi măsuri, împotriva aceluiaşi 

debitor şi pentru aceeaşi creanţă, câtă vreme au rămas neschimbate împrejurările pe care 

creditorul şi-a întemeiat prima cerere, respinsă anterior printr-o hotărâre definitivă.  

Este de observat că autoritatea aparține doar unei hotărâri care soluţionează - în tot sau 

în parte - fondul procesului sau statuează asupra unei excepţii procesuale ori asupra oricărui 

alt incident, neputând fi atașată unei încheieri de înființare a sechestrului.  

În același timp, este greșită invocarea în speță a alineatului (3) al art. 430 Cod 

procedură civilă, întrucât textul se referă la raportul dintre o măsură provizorie și fondul 

litigiului iar nu dintre două măsuri provizorii solicitate succesiv. 

În consecință, nu este incidentă excepția autorității de lucru judecat, cuvenindu-se a 

analiza dacă tribunalul a statuat judicios asupra îndeplinirii condițiilor de înființare a 

sechestrului asigurător. 

Procedând la această examinare, instanța de control judiciar constată că prima instanță 

a aplicat corect prevederile legale relevante. 

În acest sens, curtea notează că articolul 953 Cod procedură civilă (cu denumirea 

marginală „Condiţii de înfiinţare”) stabilește în alineatul (1): „Creditorul care nu are titlu 

executoriu, dar a cărui creanţă este constatată în scris şi este exigibilă, poate solicita 

înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă 

dovedeşte că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni 

în cuantumul fixat de către instanţă”.  
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Se observă că este necesară întrunirea cumulativă a cerințelor enunțate de textul citat 

și că în cauză condițiile de înființare a sechestrului sunt îndeplinite. 

Astfel, reclamantul are o creanță constatată prin act scris, respectiv contractul de 

împrumut încheiat la 31.08.2016, prin care X a împrumutat SC „Y.” SA suma totală de 

685.000 lei, fără dobândă.  

Banii au fost virați de împrumutător în contul societății împrumutate la data de 

31.08.2016 (435.000 lei) și la data de 08.09.2016 (250.000 lei). Iniţial a fost stabilită ca 

termen de restituire a împrumutului data de 30.09.2016. Termenul de restituire a fost prelungit 

până la data de 31.03.2017, prin actul adiţional din 01.10.2016, prin care părţile au convenit şi 

o dobândă de 3% pe lună.  

În ceea ce privește condiția exigibilității creanței, aceasta este îndeplinită, în condițiile 

în care termenul de restituire a împrumutului este împlinit (a fost inițial la 30.09.2016, fiind 

prelungit prin actul adițional până la 31.03.2017). 

De asemenea, X a depus certificat de grefă, din care rezultă că pe rolul Tribunalului 

Iași se află acțiunea înregistrată sub nr. XX88/99/2018, având ca obiect pretenții - obligarea 

SC „Y” SA la plata sumei de 685.000 lei debit principal, 123.300 lei dobândă și 464.430 lei 

penalități de întârziere. Cuantumul cauțiunii stabilite de instanță nu a fost criticat în apel. 

Față de cele ce preced, curtea constată că tribunalul a interpretat și aplicat corect art. 

953 alineat (1) Cod procedură civilă, fiind legală și temeinică încheierea de înființare a 

sechestrului asigurător. 

Instanța de control judiciar notează că în procedura specială de față sunt lipsite de 

relevanță și, prin urmare, nu se examinează chestiunile - amplu dezvoltate în motivarea 

apelului și în întâmpinare - legate de buna ori reaua credință a împrumutătorului sau de 

încheierea, validitatea și executarea contractului de împrumut. 

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea art. 480 alineat (1) Cod procedură 

civilă, Curtea respinge apelul și păstrează încheierea Tribunalului Iași. 

 

5. Legea nr. 85/2014. Interpretarea și aplicarea art. 104. Noțiunea de „documente 

suplimentare”, din art. 106 alineat (3) 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 253/16 aprilie 2018 

Potrivit art. 104 din Legea nr. 85/2014: „(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea 

creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire 

la eventualele cauze de preferinţă. (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale 

creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit 

pentru depunerea cererii de admitere a creanţei”. 

Instanța de control judiciar notează că alineatul (2) citat instituie - în termeni fără 

echivoc - sancțiunea decăderii, care intervine pentru nedepunerea în termen a actelor de 

constituire a cauzei de preferință. 

Curtea de apel consideră că este eronată recurgerea la prevederile articolului 106 din 

același act normativ, pentru eludarea sancțiunii decăderii.  

Se observă că articolul 106 dispune: „(1) Administratorul judiciar va proceda de îndată 

la verificarea fiecărei cereri şi a documentelor depuse şi va efectua o cercetare amănunţită 

pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe. …(3) În vederea 
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îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1), administratorul judiciar va putea solicita explicaţii 

de la debitor, va putea să poarte discuţii cu fiecare debitor, solicitându-i, dacă consideră 

necesar, informaţii şi documente suplimentare”. 

Se cuvine a sublinia că noțiunea de „documente suplimentare” utilizată în alineatul (3) 

al art. 106, în sensul curent al termenului (care nu este diferit în materie juridică) nu se poate 

referi la documentul primar reprezentat de actul de constituire a cauzei de preferință, cum 

greșit a statuat judecătorul sindic.   

 

6. Legea nr. 85/2006. Interpretarea și aplicarea art. 21 alineat (2). 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 260/21 mai 2018  

Curtea reține că judecătorul sindic a fost învestit de debitoarea „X.” SA, prin 

administrator special, cu contestația împotriva unei măsuri adoptate de consorțiul de 

administratori judiciari, contestatoarea pretinzând că aceștia propun distribuirea sumelor 

încasate din prima tranșă a vânzării unor bunuri din averea acestei debitoare. 

 Curtea de apel notează că - prin adresa nr. 1331/AVC/08.01.2018 - administratorii 

judiciari au comunicat creditorilor garantați și bugetari că din prima tranșă din prețul care se 

va încasa se vor achita cu prioritate următoarele: onorariile administratorilor judiciari, sumele 

garantate din Tabelul definitiv rectificat nr. 1327/AVC/08.01.2018 (18.398.477 lei), mai puțin 

sumele garantate aflate în litigiu (14.866.525 lei) și creanțele bugetare (463.686,10 lei), mai 

puțin cele înscrise provizoriu, sub condiție (4.262.340 lei). 

 Se observă că temeiul de drept invocat în contestație este articolul 21 alineat (2) din 

Lega nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, care prevede: „Debitorul persoană fizică, 

administratorul special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi 

orice altă persoană interesată pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul 

judiciar”. 

Instanța de control judiciar consideră că este întemeiată statuarea judecătorului sindic, 

potrivit căreia textul citat are în vedere fie o măsură concretă adoptată de administratorul 

judiciar în îndeplinirea atribuţiilor sale fie omisiunea de a îndeplini o anumită măsură 

prevăzută de lege. 

 În doctrină s-a arătat că o contestație din această categorie rezidă în nemulțumirea pe 

care persoana îndreptățită să formuleze contestația o manifestă față de cele inserate în raport 

de practicianul în insolvență desemnat, cu privire la modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, 

cum a justificat cheltuielile cu administrarea procedurii sau celelalte cheltuieli efectuate din 

fondurile debitorului pentru desfășurarea activității ș.a.m.d. 

 Rezultă din cele expuse că nu poate constitui obiect al contestației o adresă cu un 

conținut de felul celei în discuție în prezentul recurs.  

 Susţinerea recurentei - conform căreia obiect al contestaţiei întemeiate pe acest text de 

lege este orice măsură luată de administratorul judiciar - este anodină câtă vreme în speță nu 

ne aflăm în prezenţa vreunei măsuri a administratorilor judiciari. 

 Curtea constată că debitoarea pretinde că ar contesta măsura administratorului judiciar 

de a efectua o plată către alte persoane în afara celor menţionate în programul de plăţi anexat 

Planului de reorganizare, dar omite să observe că nu s-a realizat o asemenea plată, situație în 

care nu se poate pune în discuție o eventuală vătămare a persoanelor care ar justifica interes în 
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legătură cu procedura de insolvenţă a debitoarei X SA, astfel cum susține administratorul 

special recurent. 

Instanța de recurs notează, în contextul arătat, că sunt fără legătură în calea de atac de 

față amplele referiri la valabilitatea creanţei „Y.” şi a subrogării în drepturile Băncii, atât timp 

cât însăşi recurenta învederează că aceste chestiuni formează obiectul altor dosare asociate.  

Prin urmare, art. 21 alineat (2) din legea insolvenței nu este aplicabil. 

 

7. Dispoziţia pronunţată în procedura prealabilă reglementată de Legea nr. 10/2001 

îşi produce efectele asupra tuturor celor care au depus notificarea iar 

contestaţia formulată numai de unii dintre notificatori foloseşte şi celorlalţi 

întrucât reprezintă un act de conservare 

Dispoziţia pronunţată în procedura prealabilă  reglementată de  Legea nr. 

10/2001 îşi produce efectele  asupra tuturor celor  care au depus notificarea iar 

contestaţia formulată  numai de unii dintre notificatori foloseşte şi celorlalţi 

întrucât reprezintă un act de conservare.  

Temei de drept:Legea nr. 10/2001   

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 470/15.06.2018 

Prin dispoziţia nr. 2571/11.07.2017 emisă în baza Legii 10/2001 de pârâtul Primarul 

municipiului Iaşi s-a respins Notificarea nr. 40/2001 depusă de R. I. , B. S. şi M.C. 

Anularea dispoziţiei nr. 2571/11.07.2017 a fost solicitată doar de către una dintre 

moştenitoare, respectiv apelanta R.I. iar Curtea constată că se află în faţa unei coparticipări 

procesuale obligatorii care să impună introducerea în cauză şi a celorlalţi moştenitori, astfel 

cum a reţinut instanţa de fond. 

Raportat la dispoziţiile art. 4 alin. 4 din Legea 10/2001, dreptul de acrescământ, 

potrivit cu care de cotele moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura 

prevăzută la cap. III profită ceilalţi moştenitori ai persoanei îndreptăţite care au depus în 

termen cererea de restituire, funcţionează numai în raport de actul prin care se declanşează 

procedura prevăzută la cap. III al Legii nr.10/2001, deci de notificare, iar nu în raport de alte 

acte ulterioare declanşării procedurii, precum contestaţia formulată împotriva modului de 

soluţionare a notificării. 

Dispoziţia pronunţată în procedura prealabilă îşi produce efectele asupra tuturor celor 

care au depus notificare, iar contestaţia formulată numai de către unii dintre notificatori 

foloseşte şi celorlalţi. 

Legea reglementează două etape succesive: una administrativă, obligatorie, şi una 

judiciară, facultativă, care priveşte controlul judecătoresc al actelor emise în temeiul acestei 

legi în cadrul procedurii administrative prealabile. 

Dacă unul dintre comoştenitori,. după ce a formulat notificarea, prin care a declanşat 

procedura administrativă, nu a înţeles să mai urmeze procedura judiciară şi să atace dispoziţia 

prin care s-a finalizat această procedură, nu duce la pierderea dreptului recunoscut prin 

dispoziţia emisă de unitatea sau entitatea notificată în favoarea 

comoştenitorilor/comoştenitorului care uzează de procedura judiciară. 
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Nu este incidentă în materia Legii nr.10/2001 regula unanimităţii cu privire la 

formularea notificării. 

Însă contestaţia formulată împotriva soluţiei date asupra notificării nu constituie decât 

un act de conservare în numele şi pe seama tuturor moştenitorilor care, prin formularea cererii 

de restituire, au făcut act de acceptare a moştenirii,  

Fiind un act juridic de conservare, respectiv un act prin care se urmăreşte 

preîntâmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil aparţinând tuturor moştenitorilor care au 

formulat notificare nu se impune participarea obligatorie a tuturor acestora la judecarea 

cauzei, caz în care apelul se dovedeşte a fi întemeiat. 

Faţă de cele ce preced, Curtea admite apelul şi pe cale de consecinţă, în baza art. 480 

alin.3 Cod procedură civilă, dispune anularea hotărârii de fond şi dispune trimiterea cauzei 

spre rejudecare tribunalului. 

8. Alin. 4 al. art. 42  din Legea nr. 85/2014 vizează o excepţie  de la citarea părţilor 

precum şi de la comunicarea oricăror acte de procedură prin BPI  şi anume, 

numai în ce priveşte prima citare  şi comunicare a actelor  de procedură . 

Pentru citarea şi comunicările ulterioare  primului termen, acestea se vor 

realiza prin BPI. 

Domeniu asociat: Insolvenţă   

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 350/11.05.2018 

Potrivit art. 43 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, „Curtea de apel va fi instanţa de apel 

pentru hotărârile pronunţate de judecătorul sindic”. 

Alineatul 2 prevede că”termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea hotărârii 

realizată prin publicare în BPI, dacă prin lege nu se prevede altfel”. 

Curtea notează că sentinţa apelată a fost publicată în BPI la data de 30.01.2018, iar 

cererea de apel a fost introdusă la data de 12.02.2018.  

Ca atare, termenul de apel, calculat potrivit art. 181 Cod procedură civilă, s-a împlinit 

la data de 5.02.2018, deci anterior introducerii cererii de apel.  

Apelantul susţine că nu face parte din categoria persoanelor pentru care Buletinul 

Procedurilor de Insolvenţă poate constitui temei pentru luarea în calcul a termenului de 

declarare a căii de atac, invocând în acest sens excepţia de la art. 42 alin. 4 din Legea 85/2014 

În legătură cu acest aspect, Curtea constată că dispoziţiile art. 43 alin.2 din Legea 

85/2014 prevăd că „Termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin 

publicare în BPI, dacă prin lege nu se prevede altfel.” 

Alin. 4 al art. 42 din Legea 85/2014 vizează o excepţie de la citarea părţilor, precum şi 

de la comunicarea oricăror acte de procedură prin BPI şi anume doar în ceea ce priveşte prima 

citare şi comunicare a actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se introduce o 

acţiune, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, care se vor realiza potrivit prevederilor 

Codului de procedură civilă şi prin BPI. 

Ca atare, pentru citarea şi comunicările ulterioare primului termen, inclusiv 

comunicarea hotărârii, acestea se vor realiza prin BPI, dată de la care, în ipoteza ultimă, va 

curge termenul de apel. 

   În concluzie, constatându-se că apelul a fost promovat peste termenul legal prevăzut 

de art. 43 alineat 2 din Legea nr. 85/2014, urmează a se respinge, ca fiind tardiv. 


