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1. Legea nr. 272/2004. Interesul superior al copilului. Aplicarea art. 29 alineat (4) și 

art. 65 alineat (2)  

Domeniu asociat: Plasament  

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 505/4 septembrie 2017  

Instanța de control judiciar reține - cu caracter de principiu - că interesul superior al 

copilului se circumscrie dreptului oricărui copil la o dezvoltare fizică şi morală normală, la 

echilibru socioafectiv şi la viaţa de familie. 

Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile 

şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, precum şi oricăror 

persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal. 

Astfel curtea notează aplicabilitatea în cauză a articolului 65 alineat (2) din Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, fiind pe deplin dovedită 

incidența art. 60 litera „c”.  

Se are în vedere situația în care s-a aflat minora, în contextul în care între cei doi 

părinţi s-au consumat frecvente scandaluri, concretizate prin violenţe fizice şi verbale, fugă de 

la domiciliu a mamei şi copiilor, aceştia din urmă fiind martori la comportamente deviante, 

abuzuri şi violenţe intrafamiliale.  

Nu poate fi ignorat că a rezultat din probele administrate că pârâţii sunt cunoscuţi în 

comunitate ca fiind consumatori de băuturi alcoolice în exces, că tatăl este diagnosticat cu boli 

psihice şi refuză tratamentul prescris, mediul familial nefiind propice pentru o bună dezvoltare 

fizică, psihică şi emoţională a copilului. 



Instanța de control judiciar observă că îmbunătățirea condițiilor de trai - notată la 

vizita din 02 mai 2017 - și intențiile pozitive la nivel declarativ ale pârâților nu sunt suficiente 

pentru a se putea considera că a încetat starea de pericol, după o perioadă îndelungată de abuz 

și neglijare. În același sens sunt mențiunile din fișele psihologice ale tatălui X și mamei Y (nr. 

47 și 48 din 19 mai 2017), fiind subliniată necesitatea ca părinții să urmeze cursuri sau 

consiliere pentru îmbunătățirea abilităților parentale. 

Referitor la ascultarea minorei, instanța de apel reține că s-a făcut o judicioasă aplicare 

a art. 29 alineat (4) din Legea nr. 272/2004, potrivit cu care opiniile copilului ascultat vor fi 

luate în considerare şi li se va acorda importanţa cuvenită, în raport cu vârsta şi cu gradul de 

maturitate a copilului. 

Curtea de apel constată că măsura plasamentului este, prin definiție, una cu caracter 

temporar, articolul 72 alineat (2) din Legea nr. 272/2004 stabilind că, în cazul în care 

împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii s-au modificat, direcţia generală de 

asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru 

protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească, în vederea modificării sau, după 

caz, a încetării măsurii.  

Potrivit alineatului (3) dreptul de sesizare îl au, de asemenea, părinţii sau alt 

reprezentant legal al copilului, precum şi copilul. În condițiile în care - astfel cum pretind 

apelanții - intervine o modificare semnificativă a împrejurărilor avute în vedere la luarea 

măsurii, aceștia au posibilitatea de a solicita încetarea măsurii.  

Curtea constată că în cauză au fost respectate principiile și textele evocate din Legea 

nr. 272/2004 și că măsura dispusă nu intră în contradicție cu prevederile art. 8 din Convenţia 

Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului. 

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

procedură civilă curtea respinge apelul și păstrează sentința Tribunalului Iași. 

2. Oficiul Registrului Comerţului nu are calitate procesuală pasivă în acţiunea 

privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilelor ce 

au aparţinut societăţii radiate. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 574/22 septembrie 2017 

Domeniu asociat : Civil – acţiune în constatare 

Raportat la probatoriile administrate în cauză, Curtea constată că potrivit art. 237 alin. 

10 din Legea nr. 31/1990 „bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din 

registrul comerţului, în condiţiile alin. 8 şi 9, revin acţionarilor”. 

Potrivit art. 235 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, Registrul Comerţului are obligaţia de a 

elibera fiecărui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor 

distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea 

funciară. 

Această dispoziţie vizează, însă, doar dizolvarea pe cale voluntară, ceea ce nu are 

incidenţă în cauză, întrucât dizolvarea s-a dispus prin hotărâre judecătorească pe de o parte, 

iar pe de altă parte, nu se cere obligarea intimatei la emiterea unui astfel de certificat, ci la 

constatarea dobândirii dreptului de proprietate de către unicul asociat asupra imobilelor ce au 

aparţinut societăţii. 

Oficiul Registrului Comerţului nu are legitimitate procesuală pentru că în activitatea sa 

nu se include şi dobândirea bunurilor imobile ce au aparţinut societăţilor radiate, nu este 

acesta beneficiarul acestor bunuri pentru a se putea pretinde că ar avea vocaţie la dreptul 



pretins de reclamant şi de aici interesul de a contesta acest drept, ceea ce i-ar conferi calitatea 

procesuală pasivă. 

Dreptul invocat de apelant nu s-a născut dintr-un raport juridic cu Oficiul Registrului 

Comerţului. 

În concluzie, Curtea constată că intimatul Oficiul Registrului Comerţului nu are 

calitate procesuală pasivă în cauza privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate 

asupra unor bunuri mobile aparţinând societăţii radiate SC K SRL. 

Pe cale de consecinţă, în baza art. 480 Cod procedură civilă, a fost respins apelul ca 

nefondat, păstrând ca legală şi temeinică sentinţe primei instanţe. 

 

3. Regulile în materie de executare sunt aceleaşi indiferent de calitatea părţilor, 

profesionist sau neprofesionist, competenţa materială a secţiei specializate 

fiind raportată exclusiv la criteriul obiectiv, determinat de obiectul sau 

natura litigiilor. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Sentința civilă nr. 286/22 septembrie 2017 

Domeniu asociat: Conflict de competenţă 

Examinând actele şi lucrările dosarului, în aplicarea art. 135 coroborat cu art. 136 

alineat (1) Cod procedură civilă, Curtea constată că în cauză competenţa de soluţionare a 

cererii de apel aparţine Secţiei I civilă a Tribunalului Iaşi, pentru considerentele expuse în cele 

ce urmează: 

Prin cererea cu care a învestită Judecătoria Iaşi, contestatorii X și Y au chemat în 

judecată intimata „Z” RO SA, solicitând anularea tuturor formelor de executare efectuate în 

dosarul de executare al Biroului Executorului Judecătoresc „A”. 

Curtea de apel notează că - în contextul abrogării Codicelui de comerţ din 1887 prin 

articolul 230 alineat (1) litera c) din Legea nr. 71/2011 - calitatea de profesionist a uneia 

dintre părţi nu mai reprezintă un criteriu legal de atribuire a competenţei instanţelor 

judecătoreşti. 

Distincţia între competenţa în soluţionarea litigiilor cu profesionişti ce desfăşoară 

activitate economică (foşti comercianţi) şi aceea în soluţionarea litigiilor cu alţi profesionişti 

nu are vreo bază legală în dreptul civil substanţial, întrucât acesta nu distinge între 

„profesioniştii-comercianţi" şi „profesioniştii-necomercianţi". 

Competenţa tribunalelor/secţiilor specializate presupune - prin ipoteză - existenţa unor 

materii specializate (societăţi, insolvenţă, concurenţă neloială etc.), iar nu simpla calitate a 

părţilor. 

Aşadar, toţi profesioniştii, indiferent de statutul lor juridic (întreprinzător, persoană 

fizică sau juridică, ce desfăşoară o activitate organizată, cu sau fără caracter lucrativ, 

indiferent că este vorba despre regii autonome, societăţi, companii naţionale, asociaţii, 

fundaţii, societăţi agricole, liber-profesionişti ori societăţi profesioniste), sunt supuşi regulilor 

de drept civil, şi nu unor reguli speciale. 

În consecinţă, potrivit dispoziţiilor procedurale în vigoare, criteriile de determinare a 

competenţei materiale sunt instituite după natura, obiectul sau valoarea pretenţiei. 

Curtea observă că, în acelaşi sens, sunt statuările cu caracter obligatoriu (în sensul art. 

517 alineat 4 Cod procedură civilă) ale Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, din Decizia nr. 

18/17.10.2016, privind recursul în interesul legii, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 

226 alin. (1) şi art. 228 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 

287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, în interpretarea si aplicarea dispoziţiilor art. 226 alin. 1 si 228 alin. 2 din Legea 

nr 71/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea competenţei 

materiale a secţiilor specializate, cum este Secţia a II-a civilă a Tribunalului Iași, se ține 



seama de criteriile referitoare la obiectul sau natura litigiului, de genul celor avute în vedere 

de art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011. 

Anterior intrării în vigoare a noului cod civil, problema a făcut obiectul unui recurs în 

interesul legii, Decizia XV din 05.02.2007 cu privire la stabilirea competenţei de soluţionare a 

contestaţiilor la executare având ca obiect hotărâri judecătoreşti pronunţate în litigii 

comerciale. 

Cu toate ca soluţia pronunţată în menţionatul RIL a continuat să fie aplicată și după 

intrarea în vigoare a noului Cod civil, actuala competență materială procesuală a secţiilor 

specializate a fost recent stabilită prin Decizia RIL 18/2017. 

Din considerentele Deciziei RIL se desprinde intenţia de raportare a competenței 

materiale a secţiei specializate exclusiv la criteriul obiectiv, determinat de obiectul sau natura 

litigiilor, cu excluderea celui subiectiv. 

Cum contestaţia la executare propriu-zisă nu poate fi asimilată listei, fie ea și 

exemplificativă, din art. 226 alin 1 din Legea nr. 71/2011, simpla implicare a unui profesionist 

în procedura execuțională nu este un element care sa atragă competenţa materială a secţiei 

specializate. 

O altă interpretare ar duce la stabilirea competentei exclusiv prin raportare la calitatea 

de profesionist a uneia din părţi, pentru că regulile în materie de executare sunt aceleaşi 

indiferent de calitatea părților, profesionist sau neprofesionist. 

Faţă de considerentele expuse şi în aplicarea art. 135 şi 136 alin. (1) Cod procedură 

civilă, Curtea stabilește în favoarea Tribunalului Iaşi, Secţia I civilă, competenţa de 

soluţionare a litigiului. 

 

4. Dreptul de reprezentare al administratorului special. Interpretarea dispoziţiilor 

art. 3 pct. 26 și art. 18 din Legea nr. 85/2006 

Domeniu asociat: Faliment 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 242/25 septembrie 2017 

Prin Sentinţa Comercială nr. 1846/20.11.2013, pronunţată în dosarul nr. X/99/2009, 

instanţa de judecată a confirmat Planul de reorganizare al debitorului întocmit de 

administratorul judiciar şi aprobat favorabil de Adunarea Creditorilor din data de 21.10.2013. 

Având în vedere situaţia financiară a debitoarei, precum şi nerespectarea programului 

de plăţi propus prin Planul de reorganizare administratorul judiciar a procedat la Convocarea 

Adunării Creditorilor pentru data de 16.03.2015, având pe ordinea de zi aprobarea propunerii 

Comitetul creditorilor privind deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva 

debitorului.  

Din procesul-verbal încheiat la Adunarea Creditorilor din data de 16.03.2015 rezultă 

că au transmis votul prin corespondenţă 4 creditori. 

Curtea reține că administratorul judiciar în mod corect a constatat că Adunarea 

Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 15 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 

85/2006, respectiv au fost prezenţi creditori reprezentând 73,42% din Totalul creanţelor 

înscrise în Tabelul definitiv reunit modificat, în consecinţă creanţele lor însumate depăşesc 

30% din valoarea totală a creanţelor împotriva debitorului. 

În ceea ce priveşte voturile exprimate în această adunare, Curtea reține următoarele: 

doi creditori au fost de acord cu propunerea Comitetului Creditorilor privind deschiderea 

procedurii generale a falimentului împotriva debitorului, iar alţi doi creditori nu au fost de 

acord.  



În mod greșit, atât administratorul judiciar, cât și judecătorul sindic au reținut că 

voturile exprimate de creditorii aflați în insolvență, nu sunt valabile pentru că mandatele de 

vot transmise au fost semnate doar de către administratorii speciali, fără acordul şi semnătura 

administratorilor judiciari. 

Potrivit art. art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006, „administratorul special este 

reprezentantul desemnat de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor debitorului, persoană 

juridică, împuternicit să efectueze în numele și pe contul acestuia actele de administrare 

necesare în perioadele de procedură când debitorului i se permite să îşi administreze 

activitatea și să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a 

ridicat dreptul de administrare”. Iar potrivit art. 18 din Legea nr. 85/2006: ,,După deschiderea 

procedurii, adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor debitorului, persoană juridică, va 

desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoană fizică sau juridică, administrator 

special, care să reprezinte interesele societăţii şi ale acestora şi să participe la procedură, pe 

seama debitorului. După ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de 

administratorul judiciar/lichidator care îl conduce şi activitatea comercială, iar mandatul 

administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acţionarilor/asociaţilor”.  

Curtea reține din aceste dispoziții legale că administratorul special este considerat de 

legiuitor drept un participant la procedura insolvenței de sine stătător, nu un simplu 

reprezentant al asociaților, chiar dacă este numit de aceștia sau dacă, după ridicarea dreptului 

de administrare, mandatul său se reduce la reprezentarea intereselor lor, acest mandat având 

un conținut legal și nu doar convențional, incluzând atribuțiile enumerate la art. 18 din lege. 

În aceste condiții, atât timp cât creditoarei SC „X” SRL, debitoare în procedura 

insolvenței, nu i s-a ridicat dreptul de administrare, administratorul special al acesteia avea 

dreptul legal să efectueze în numele și pe contul ei, actele de administrare necesare în 

perioadele de procedură.  

Pornind de la definiția actelor de administrare care sunt acele acte juridice civile prin 

care se realizează o normală punere în valoare a unui bun ori a unui patrimoniu, Curtea reține 

că, în condițiile în care SC „X” SRL este creditor al debitorului, exprimarea votului în cadrul 

adunării creditorilor reprezintă un act de administrare care putea fi exercitat în mod valabil de 

către administratorul special fără a fi necesar acordul și semnătura administratorului judiciar.  

În consecință, administratorul judiciar a aplicat în mod greșit dispozițiile legale 

incidente când a reținut că votul exprimat de către SC S, prin administrator special, în 

adunarea creditorilor nu este valabil pentru că nu a fost semnată de către administratorul 

judiciar. 

În condițiile în care votul exprimat de către creditori prin administratori speciali era 

valabil exprimat Curtea reține că hotărârea luata de către Adunarea Creditorilor din data de 

16.03.2015 nu respecta prevederile art. 15 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 potrivit căreia ,, 

deciziile adunării creditorilor se va adopta cu votul favorabil al titularilor majorității prin 

valoare a creanțelor.” 

Atâta timp cat pentru luarea deciziei era necesar votul majorității prin valoare a 

creanțelor prezente iar în cauza creanțele creditorilor S SRL şi V SA reprezintă majoritatea 

creanțelor prezente, Curtea reține că Hotărârea adunării creditorilor din data de 16.03.2015 a 

fost luata cu încălcarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 85/2006.  

Susținerea lichidatorului judiciar potrivit căreia administratorul special al creditoarei 

nu putea sa exprime un vot valabil în cadrul adunării generale a creditorilor deoarece era în 

conflict de interese ca urmare a faptului că deține 12,5% din capitalul social al debitorului și 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/337132/Drept
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/334763/Mandatul
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4457/Lege


întregul capital social al S.C. S SRL, nu poate fi analizata în acest cadrul procesual atât timp 

cat neluarea în considerare a votului exprimat de S.C. S SRL nu a avut la baza acest 

argument.  

Instanța de judecată are obligația, potrivit art. 129 alin. 6 C.pr.civ., să se pronunțe doar 

cu privire la obiectul cererii deduse judecății care, în situația de față, îl reprezintă contestația 

formulată de SC „X” SRL împotriva hotărârii adunării creditorilor în care nu s-a dat eficienta 

votului exprimat pentru că era exprimat de administratorul special și nu pentru existenta unui 

conflict de interese.  

Pentru aceste motive, Curtea, reținând că, în soluționarea cauzei, judecătorul sindic a 

interpretat și aplicat în mod greșit dispozițiile art. 3 pct. 26, art. 18 și art. 15 din Legea nr. 

85/2006, caz de modificare a hotărârii prevăzut de art. 309 pct. 9 C.proc.civ., admite recursul 

și, în baza art. 312 C.proc.civ., modifică în tot sentința atacată, în sensul că admite contestaţia 

formulată de creditoarea SC „X” SRL, prin administrator special,, împotriva Hotărârii 

Adunării Creditorilor debitoarei. 

 

 


