
Curtea de Apel Iași 

Secția civilă 

Decizii relevante, Trimestrul al IV-lea/2017 

1. Termenul prevăzut de art. 32 din Legea nr. 165/2013. Întinderea dreptului de 

proprietate pentru care există îndreptăţire la acordarea de măsuri 

compensatorii 

Domeniu asociat: contestaţie - Legea 165/2013 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 607/02 octombrie 2017  

Apelanta Compania Naţională pentru Compensarea Imobilelor Bucureşti a criticat 

sentinţa primei instanţe sub două aspecte : 

- termenul prevăzut de art. 32 din Legea nr. 165/2013 este un termen de decădere ce 

are ca efect pierderea dreptului subiectiv însuşi, astfel că nu mai este posibilă administrarea 

probei cu expertiză pentru identificarea imobilului în faţa instanţei, din moment ce proba nu a 

fost efectuată în faţa Comisiei; 

- acordarea de măsuri compensatorii şi pentru imobilul dobândit prin actul de vânzare-

cumpărare autentificat sub nr. 26479/1932, în condiţiile în care imobilul nu a fost avut în 

vedere la emiterea deciziei contestate. 

Primul motiv de apel se referă la modul de aplicare a dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 

165/2013 în sensul dacă efectele sancţiunii decăderii reglementate de acest text se extinde şi 

în faza judiciară a procedurii de reparaţie. 

Art. 32 din Legea nr. 165/2013 prevede că: „(1) Se instituie un termen de decădere în 

procedura administrativă, de 120 de zile, în care persoanele care se consideră îndreptăţite pot 

completa cu înscrisuri dosarele depuse de entităţile investite de lege. Termenul curge de la 

data la care persoanei i se comunică în scris documentele necesare soluţionării cererii sale. 

(2) Termenul prevăzut la alin. 1 poate fi prelungit la cererea scrisă a persoanei care se 

consideră îndreptăţită sau a reprezentantului legal, prin decizia conducătorului entităţii 

investite de lege sau a persoanei împuternicite de către aceasta, o singură dată, pentru o 

perioadă de 60 de zile, în situaţia în care persoana care se consideră îndreptăţită face dovada 

efectuării unor demersuri privind completarea dosarului în raport cu alte instituţii. 

(3) Cererea de prelungire a termenului se va formula în interiorul termenului prevăzut 

la alin. 1 şi va fi însoţită de dovada demersurilor întreprinse. 

(4) Instituţiile deţinătoare au obligaţia de a elibera, în termen de 30 de zile de la data 

înregistrării cererii, actele doveditoare solicitate”. 

Potrivit art. 35 alin. 3 din Legea nr. 165/2013: „În cazurile prevăzute la alin. 1 şi 2, 

instanţa de judecată se pronunţă asupra existenţei şi întinderii dreptului de proprietate şi 

dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condiţiile legii”. 

Din examinarea art. 32 din Legea nr. 165/2013 se observă faptul că termenul de 120 

de zile este instituit de legiuitor în mod exclusiv pentru faza administrativă, de analiză a 

dosarelor administrative. Concluzia este aceea că termenul de decădere de 120 de zile nu este 

aplicabil şi în faza de judecată, contrar susţinerilor apelantei. 

Raţiunea pentru care legiuitorul a instituit termenul de 120 de zile pentru completarea 

dosarelor administrative de către persoanele care se consideră îndreptăţite a fost aceea de a 

accelera soluţionarea acestor dosare, în procedura administrativă şi, nicidecum, aceea de a 



sancţiona respectivele persoane cu pierderea dreptului subiectiv, cum susţine apelanta, 

deoarece s-ar pune în discuţie însăşi substanţa dreptului de acces la instanţă, aşa cum este 

reglementat de art. 6 din CEDO. 

În concluzie, nu se poate considera că depunerea înscrisurilor doveditoare în faţa 

instanţei învestite cu soluţionarea contestaţiei împotriva deciziei de invalidare s-a realizat cu 

depăşirea termenului imperativ prevăzut de art. 32 din Legea nr. 165/2013. 

Este adevărat că o atare situaţie, în care dovada temeiniciei cererii de acordare a 

măsurilor reparatorii se face în calea de atac a contestaţiei, exclude culpa autorităţii emitente a 

deciziei, însă principiul aflării adevărului în procesul civil şi dispoziţiile art. 32 alin. 1 duc la 

concluzia că înscrisurile pot fi primite şi în faţa instanţei. 

În speţă, Curtea constată că anterior emiterii deciziei de invalidare nr. 1202/ 

8.05.2014, apelanta a emis mai multe adrese (din 12.03.2012, 26.08.2013) către Primarul 

municipiului B., dar şi către contestatoare în sensul că s-a solicitat să se facă dovada dreptului 

de proprietate şi să se depună „o expertiză tehnică/ o suprapunere de planuri care să aibă ca 

obiect identificarea şi măsurarea imobilului pentru care se propune acordarea de măsuri 

reparatorii şi, în acelaşi timp, un istoric de arteră şi de număr poştal, din care să rezulte că 

imobilul teren pentru care se propun măsuri reparatorii este unul şi acelaşi cu cel care face 

obiectul actelor de vânzare-cumpărare, precum şi cu suprafeţele de teren care figurează în 

extrasul emis de Arhivele Naţionale”. 

Nu rezultă din înscrisurile depuse la dosar dacă apelanta a comunicat aceste adrese 

persoanei care se consideră îndreptăţită la măsuri reparatorii, adică intimatei CA, iar din 

considerentele sentinţei civile nr. 1746/12 martie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a 

VIII – a contencios administrativ şi fiscal (dosar nr. X/2/2011) rezultă că apelanta din 

prezenta cauză (pârâtă în dosarul nr. X/2/2011) a avut o atitudine contradictorie în sensul că a 

susţinut, în adresa nr. 65833/ 10.01.2012, că dosarul a fost restituit Primăriei municipiului B., 

dar, în acelaşi timp, a fost selectat şi a fost numit evaluator autorizat ce va efectua lucrarea de 

specialitate. 

Or, nu se poate susţine că intimata nu şi-a îndeplinit obligaţia administrativă de a 

depune o lucrare de specialitate pentru identificarea imobilului (expertiză), şi, în acelaşi timp, 

să se susţină că imobilul urmează a fi evaluat de un evaluator autorizat. 

De altfel, la dosarul de restituire al intimatei CA există o astfel de lucrare de 

specialitate, efectuată la data de 28 decembrie 2009 de către expertul inginer, la solicitarea 

Primarului municipiului B. 

Raportat acestor considerente, Curtea constată că, în cauză, terenul ce constituie 

obiectul măsurilor compensatorii a fost identificat în funcţie de actele de proprietate depuse de 

către intimata CA, întocmindu-se o expertiză tehnică de specialitate, ce se regăseşte la dosarul 

de restituire al intimatei. De asemenea, potrivit art. 35 alin. 3 din Legea nr. 165/2013 instanţa 

se pronunţă asupra existenţei şi întinderii dreptului de proprietate, analiza efectuându-se pe 

baza întregului probatoriu pe care părţile înţeleg să îl administreze. Prin neluarea în 

considerare a unor înscrisuri a căror lipsă a determinat pronunţarea unei decizii de invalidare 

(în opinia apelantei, înscrisul lipsă ar fi tocmai expertiza de identificare şi evaluare a terenului 

care, aşa cum s-a precizat anterior, există la dosarul de restituire) se ajunge la eludarea 

prevederilor legale în vigoare. 

Curtea găseşte întemeiat cel de-al doilea motiv de apel referitor la întinderea dreptului 

de proprietate la care este îndreptăţită intimata la măsuri compensatorii. 



Astfel, potrivit notificării din 24 iulie 2001, intimata CA a solicitat acordarea de 

despăgubiri băneşti pentru terenul de 4500 mp situat în centrul municipiului B., teren ce a 

aparţinut autorilor săi. 

În raportul nr. 396/14 aprilie 2006 al Comisiei Primăriei municipiului B. de analiză a 

notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001, la pct. 9 intitulat „Acte de proprietate pentru 

imobil” sunt individualizate actele de vânzare-cumpărare nr. 3768/1921, cel din 1923 şi cel 

din anul 1920. 

În baza acestui raport, Primarul municipiului B. emite decizia nr. 1272/8 mai 2006 

prin care constată că terenul ce a constituit obiectul notificării nu poate fi restituit în natură şi 

propune acordarea de despăgubiri conform Titlului VII din Legea nr. 147/2005. 

Curtea constată că în preambulul acestei decizii se identifică terenul ca fiind situat în 

B-dul P. nr. 2 (fost strada G. nr. 38, fosta str. V. nr. 69), judeţul Vaslui, suprafaţa fiind de 

4500 mp. 

În primă instanţă s-a efectuat o expertiză tehnică judiciară având ca obiectiv 

identificarea şi măsurarea imobilului situat în B., B-dul P. nr. 2, judeţul Vaslui pentru care s-a 

propus acordarea de măsuri reparatorii în echivalent. Expertiza a concluzionat că imobilul în 

suprafaţă de 500 mp, dobândit prin actul de vânzare-cumpărare autentificat prin procesul-

verbal nr. 26.479 din 6.10.1932 şi care figurează adresa B., str. R., fără număr, se află în 

prezent pe str. R. nr. 7. 

Coroborând concluziile acestei expertize cu privire la terenul ce constituie obiectul 

contractului de vânzare-cumpărare din anul 1932, cu răspunsul Primăriei municipiului B. nr. 

3715/ 15.03.2016, referitor la istoricul arterei Bd. P. nr. 2, potrivit cu care, la această adresă, 

în prezent, figurează fostele străzi menţionate în actele de proprietate din anii 1920, 1921, 

1923 (str. G. nr. 38, str. V. nr. 69), Curtea constată că includerea terenului în suprafaţă de 500 

mp, dobândit de autorii intimatei în anul 1932, nu poate fi inclus la măsurile reparatorii ce vor 

fi acordate intimatei. 

Este adevărat că, în dispoziţia nr. 1272/8 mai 2006, imobilul este menţionat a avea 

4500 mp, însă este individualizat suficient de clar – „fost strada G. nr. 38, str. V. nr. 69”, 

acestea fiind suprafeţele de teren ce constituie obiectul contractelor de vânzare-cumpărare din 

1921 şi 1923. 

Or, notificarea nu a contestat această decizie sub aspectul amplasării terenului, iar 

precizări în legătură cu terenul pentru care a formulat notificarea a făcut abia la data de 29 

august 2005, incluzând atunci şi suprafaţa de 500 mp din anul 1932. 

Faptul că, în realitate, autorii intimatei au deţinut două imobile distincte, situate în 

locaţii diferite, rezultă şi din raportul de expertiză efectuată în cauză. Expertul inginer constată 

că, la momentul preluării în proprietatea statului, cele trei imobile foste proprietatea L.S. şi 

dobândite prin actele de vânzare-cumpărare din anii 1920, 1921, 1923, erau alipite şi figurau 

la adresa din B-dul P. nr. 2. 

Cel de-al doilea imobil a fost dobândit în anul 1932 şi era situat pe str. R. (fără număr 

în actul de proprietate), în prezent B-dul R. nr. 7. 

Fiind două imobile diferite, situate în locaţii diferite, notificatoarea avea posibilitatea 

să conteste decizia nr. 1272/ 8 mai 2006 emisă de Primarul municipiului B. în sensul că nu i s-

a recunoscut dreptul de proprietate îndreptăţită la despăgubiri în temeiul Legii nr. 10/2001 şi 

pentru suprafaţa de 500 mp din contractul de vânzare-cumpărare din anul 1932. 



Neprocedând astfel, notificatoarea nu mai poate pune în discuţie faptul că dreptul la 

despăgubiri ar trebui să se întindă şi asupra imobilului ce constituie obiectul contractului de 

vânzare-cumpărare din anul 1932. 

Raportat tuturor acestor considerente, Curtea constată apelul declarat de Compania 

Naţională pentru Compensarea Imobilelor Bucureşti este întemeiat, iar în temeiul art. 480 Cod 

procedură civilă îl admite, schimbă în parte sentinţa Tribunalului Vaslui în sensul că măsurile 

compensatorii prin puncte se acordă pentru suprafaţa de 4000 mp, situată în B., B-dul P. nr. 2. 

Au fost păstrate celelalte dispoziţii ale sentinţei. 

2. Buna credinţă a asiguratului pe parcursul  executării contractului în condiţiile 

agravării riscului asigurat  

Domeniu asociat  pretenţii 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 618/3 octombrie 2017 

Între reclamantul-apelant, în calitate de asigurat, şi pârâta-intimată, în calitate de 

asigurator, s-a încheiat un contract de asigurare de clădiri şi conţinut, aparţinând persoanelor 

juridice, contract format din condiţiile generale şi poliţa seria CCPJ nr. 

XXXXX54/28.05.2014. 

Prin contractul de asigurare astfel încheiat asigurătorul şi-a asumat obligaţia de a 

acorda despăgubiri în limita sumei de 100000 lei, pentru pagubele decurgând din producerea 

riscurilor asigurate  cu privire la imobilul din Iaşi str. V. nr.95. 

Prin contractul astfel încheiat asigurătorul a acceptat preluarea unui risc semnificativ 

bazându-se pe informaţiile în baza cărora a determinat cuantumul sumei asigurate, fără a 

putea verifica informaţiile furnizate de asigurat, astfel că, buna-credinţă a părţilor în 

executarea contractului de asigurare se prezumă şi de aceea încălcarea acestei încrederi legal 

prezumate, prin reaua-credinţă a asiguratului în furnizarea acestor informaţii, se sancţionează 

drastic, în cauza de faţă, prin refuzul plăţii despăgubirii. 

Contrar susţinerilor apelantului, obligaţia acestuia de a furniza informaţii complete în 

legătură cu riscul asigurat nu este limitată la răspunsurile date în chestionarul completat în 

perioada precontractuală, acesta având obligaţia, potrivit art. 2203 alineat 1 din Codul Civil, 

ca pe lângă răspunsurile la întrebările pârâtei, să declare orice informaţii sau împrejurări pe 

care le cunoaşte şi care, de asemenea sunt esenţiale pentru evaluarea riscului.  

Mai mult de atât, deoarece buna-credinţă este un principiu de bază în materia 

asigurărilor, în alineatul 2 al art. 2203 din Codul civil se prevede că asiguratul trebuie să facă 

declaraţii complete, chiar atunci când pe parcursul executării contractului, împrejurările 

privind riscul (de exemplu agravarea riscului) s-au schimbat. 

Curtea relevă, totodată, că prin dispoziţiile cuprinse în art. IX pct. 3 lit. b teza a doua 

din Condiţiile generale ale contractului de asigurare încheiat între părţi este inserată clauza 

potrivit cu care, în situaţia în care asiguratul, respectiv apelantul, a comunicat date inexacte 

sau incomplete în legătură cu riscul asigurat, asigurătorul, respectiv intimata, are dreptul să 

refuze plata despăgubirii. 

Curtea nu poate primi criticile apelantului, în sensul că atâta timp cât acesta a 

prezentat asiguratorului tranzacţia încheiată prin care se stingeau litigiile civile avute cu 

locatarii săi, cel ce trebuia să se informeze în legătură cu stadiul dosarelor era asiguratorul, 

deoarece obligaţia de informare în vederea evaluării riscului este prevăzută de lege numai în 



sarcina asiguratului, obligaţie ce nu are legătură cu elementul „alea”, care ţine de producerea 

sau nu a riscului asigurat, ci cu evaluarea riscului care se putea face numai în măsura în care 

apelantul ar fi declarat toate împrejurările care îi erau cunoscute în legătură cu riscul asigurat. 

Or, instanţa a constatat în mod judicios că, reclamantul cu intenţie a omis să declare 

informaţii şi împrejurări care, în niciun caz nu erau imposibil de aflat, cum susţine apelantul, 

ci erau pe deplin cunoscute apelantului, cum ar fi plângerile penale pe care acesta le-a 

promovat împotriva locatarilor săi. 

Criticile apelantului referitoare la faptul că, instanţa a analizat cauza cu depăşirea 

limitelor investirii sale sunt de asemenea nefondate. 

În acest sens, Curtea notează că prima instanţă a soluţionat în mod corect, în raport de 

susţinerile reclamantului şi apărările pârâtului, cu precădere dreptul asiguratului la plata 

despăgubirii, atât timp cât clauzele contractuale prevăd situaţiile care atrag reducerea sau 

pierderea dreptului la despăgubire, şi numai sub acest aspect a examinat dovezile 

administrate, inclusiv contractul de închiriere invocat. 

Curtea constată că prima instanţă, printr-o corectă interpretare a probelor administrate 

în cauză, a stabilit că reclamantul-apelant, cu intenţie, a omis să prezinte asiguratorului 

împrejurările reale esenţiale pentru încheierea contractului şi anume, existenţa unor conflicte 

şi relaţii tensionate cu locatarii imobilului, relaţii care puteau să se agraveze şi să genereze 

alte conflicte, cum sunt cele de natură penală, în curs de soluţionare, tranzacţia invocată 

nefiind suficientă pentru a se contura  tabloul real al situaţiei bunului asigurat. 

Împrejurarea invocată de apelant, că încheierea poliţei de asigurare dovedeşte că este 

un proprietar diligent şi faptul că a depus diligenţe pentru a intra în posesia spaţiului şi a 

bunurilor după data expirării contractului prin care a închiriat spaţiul, nu prezintă relevanţă 

sub aspectul supus examinării, respectiv al îndeplinirii obligaţiei de informare a asiguratorului 

la încheierea contractului de asigurare.  

În cauză, s-a dovedit cu prisosinţă că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală şi 

asumată prin contractul de asigurare, respectiv aceea de a informa asiguratorul despre toate 

împrejurările esenţiale pentru evaluarea riscului, astfel că în raport de art. 2203 Cod Civil şi  

de prevederile contractului încheiat de părţi, respectiv art. IX pct. 3 lit. b din Condiţiile 

generale ale contractului de asigurare, reclamantul a pierdut dreptul la plata despăgubirii, 

astfel că, în mod corect, acţiunea a fost respinsă. 

Nici critica referitoare la cheltuielile de judecată acordate pârâtei-intimate nu sunt 

fondate. 

Contrar susţinerilor apelantului, cuantumului onorariului de avocat nu este 

disproporţionat în raport cu valoarea pretenţiilor deduse judecăţii, complexitatea cauzei şi 

activitatea desfăşurată de avocatul pârâtei pe parcursul judecării cauzei, astfel că nu se impune 

aplicarea dispoziţiilor art. 451 alineat 2 din Codul de procedură civilă. 

Pe cale de consecinţă, toate criticile subsumate motivelor de apel sunt nefondate, iar 

apelul a fost respins ca nefondat. 

 

3. Acțiunea pauliană (revocatorie). Condiții de exercitare. Art. 975 din Codul civil 

de la 1864 și art. 1562 din Noul cod civil 

Domeniu asociat: Acțiunea pauliană (revocatorie) 



Curtea de Apel Iași, Secția civilă,  Decizia civilă nr. 710/23 octombrie 2017  

Instanța de control judiciar notează că, potrivit art. 975 Cod civil de la 1864 (aplicabil 

convenției încheiate în aprilie 2011), creditorii pot „în numele lor personal, să atace actele 

viclene, făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor”. 

Jurisprudența și doctrina dezvoltate pe marginea textului citat au stabilit că - pentru a 

se putea intenta acţiunea pauliană - este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor 

condiţii: actul atacat să fi creat creditorului un prejudiciu, prin cauzarea ori mărirea unei stări 

de insolvabilitate, ce trebuie dovedită de creditor; frauda debitorului, în sensul că acesta a avut 

cunoştinţă de rezultatul păgubitor al actului faţă de creditor; creditorul să fi avut o creanţă 

certă, lichidă, exigibilă şi, în principiu, anterioară actului atacat; complicitatea la fraudă a 

terţului cu care debitorul a încheiat actul atacat. 

Este de esența acțiunii pauliene existența unei creanţe certe, lichide şi exigibile, 

anterioare actului atacat. 

În speţă, în pofida celor susținute prin cererea de apel, această condiție nu era 

îndeplinită la momentul încheierii contractului în discuție. Apelanta se raportează la 

momentul formulării cererii de chemare în judecată, iar nu la anul 2011, atunci când 

învederează că debitoarea figurează în evidențele fiscale la data formulării acţiunii pauliene 

cu o creanţă totală în sumă de 1.678.827 lei, din care 963.796 lei reprezintă debite și 715.031 

lei accesorii.  

Este anodin că reclamanta ar avea o creanţă certă, lichidă și exigibilă, cum pretinde, 

câtă vreme aceasta nu exista la data vânzării în litigiu. 

Curtea de apel constată că judicios a apreciat tribunalul - referitor la contractul de 

vânzare-cumpărare autentificat sub nr. XX02/2011 - că reclamanta nu a probat (deși sarcina 

probei îi revenea, în puterea regulii instituite de art. 249 Cod procedură civilă) că această 

convenție ar fi creat ori măcar mărit starea de insolvabilitate a pârâtei debitoare, în condiţiile 

în care, până la proba contrară, rezultă că preţul de 238.080 lei a intrat în patrimoniul 

societăţii.  

Din bilanţul depus de societate la data de 27.04.2012, pentru anul 2011, rezultă că 

aceasta a avut, în anul 2011, capitaluri proprii de 5.491.698 lei şi un profit de 530.329 lei, 

înregistrând active circulante de 8.011.277 lei şi o cifră de afaceri de 24.197.903 lei. 

Din materialul probator administrat în cauză nu reiese faptul că debitoarea a urmărit 

sau, cel puţin, a acceptat păgubirea creditoarei, iar din înscrisurile constând în decizia 

referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 123/24.09.2015, avizele de ipotecă şi titlurile 

executorii emise în perioada 10.06.2015-11.09.2015 nu rezultă existenţa unei creanţe 

anterioare acestui act pretins fraudulos. Dimpotrivă, din certificatul de atestare fiscală nr. 

13298 din data de 23.08.2012, rezultă că, la data de 31.07.2012, societatea nu figura cu datorii 

reprezentând obligaţii de plată ori sume de rambursat/restituit.  

În ceea ce privește complicitatea la fraudă a terţilor dobânditori, este de observat că - 

la momentul încheierii contractului în discuţie - vânzarea unor bunuri din patrimoniul 

societăţii către administrator era permisă, în condiţiile art. 150 din Legea nr. 31/1990. 

De asemenea, la data încheierii acestui contract nu era declanşată vreo executare silită 

împotriva debitoarei, astfel încât nu se poate considera că respectiva convenţie de vânzare-

cumpărare a avut o cauză ilicită, în sensul celor afirmate de reclamantă în cererea de chemare 

în judecată, pentru a opera nulitatea absolută a contractului, conform art. 966 Cod civil de la 

1864 („obligaţia … nelicită nu poate avea nici un efect.”).  



Este de principiu că se prezumă valabilitatea cauzei, indiferent de faptul redării ei în 

înscrisul constatator al actului juridic, prezumţie relativă, a cărei răsturnare este în sarcina 

celui care invocă nevalabilitatea cauzei. 

Referitor la contractele încheiate sub imperiul Noului Cod civil, pentru acțiunea 

revocatorie se verifică prevederile art. 1562 alineat (1): „Dacă dovedeşte un prejudiciu, 

creditorul poate cere să fie declarate inopozabile faţă de el actele juridice încheiate de debitor 

în frauda drepturilor sale, cum sunt cele prin care debitorul îşi creează sau îşi măreşte o stare 

de insolvabilitate.”  

Din analiza textului rezultă că şi acesta impune creditorului să dovedească fraudarea 

drepturilor sale prin încheierea actului juridic contestat, precum sunt actele prin care se 

creează ori se măreşte, de către debitor, o stare de insolvabilitate. 

Pentru contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 73/15.02.2013 instanța de 

control judiciar notează că nu se vădește caracterul fraudulos. S-a menţionat şi se prezumă că 

s-a şi plătit preţul convenit - de 7.500 lei - și în perioada tranzacţiei (în anul 2013), pârâta SC 

„T” SRL a realizat venituri de peste 500.000 lei, având o cifră de afaceri, la finalul anului, de 

aproximativ 8.000.000 lei şi imobilizări corporale de 4.669.262 lei.  

Este judicioasă statuarea tribunalului, potrivit căreia, la momentul încheierii 

contractului, creanţa reclamantei nu avea o existenţă dovedită, fapt confirmat şi de menţiunile 

certificatelor de atestare fiscală din 23.08.2012, 08.07.2013, 10.07.2013, 01.08.2013 şi 

10.09.2013. Împrejurarea înstrăinării imobilelor către o societate comercială administrată de 

un membru al familiei administratorului vânzătoarei nu este aptă să susţină, prin ea însăşi şi în 

lipsa altor elemente, complicitatea terţului dobânditor.  

În ceea ce privește contractele de vânzare-cumpărare privind mijloace de transport, din 

cursul lunilor iunie-iulie 2015, este adevărat că - prin adresele nr. 6819/26.05.2015 şi nr. 

7875/19.06.2015 - organul fiscal a solicitat debitoarei informaţii referitoare la bunurile mobile 

înregistrate în evidenţa financiar-contabilă, iar înstrăinarea celor 12 vehicule a coincis în parte 

cu perioada de efectuare de verificări, de către reclamantă. 

Curtea reține, însă, că o parte dintre bunuri au fost vândute anterior comunicării 

adreselor menționate, iar din facturile fiscale depuse rezultă că în patrimoniul pârâtei SC „T” 

SRL a intrat preţul corespunzător vehiculelor înstrăinate. Nu rezultă îndeplinirea condiției de 

creare sau mărire a stării de insolvabilitate a societăţii pârâte, prin încheierea respectivelor 

contracte de vânzare-cumpărare bunuri mobile, în sensul dispoziţiilor art. 1562 Cod civil.  

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

civilă curtea a respins apelul și a păstrat sentința Tribunalului Iași. 

4. Inaplicabilitatea teoriei impreviziunii, producerea efectelor pentru viitor în cazul 

constatării  îndeplinirii condiţiilor 

Domeniu asociat: Contracte - Clauze abuzive 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. nr. 719/24 octombrie 2017 

Criticile apelantei-pârâte Banca referitoare la greşita constatare al caracterului abuziv 

al clauzelor contractuale prevăzute de art. 6 alin. 1 lit. b din Contractul de credit bancar 

ipotecar nr. XXXXXX46 din 16.08.2007, referitor la comisionul de administrare sunt 

nefondate. 



În acest sens, Curtea notează că nu poate primi criticile apelantei pârâte cu privire la 

faptul că nu ar fi fost posibilă examinarea de către instanţă a caracterului abuziv al clauzei 

care instituie comisionul de administrare cuprins în art. 6 alin1 lit. b din Contractul de credit 

bancar ipotecar nr. XXXXXX46 din 16.08.2007. 

A susţinut apelanta pârâtă că această examinare este exclusă, potrivit art. 4 parag. 1 

din Directiva nr. 93/13/CEE şi, respectiv, art. 4 alin. 6 din Legea nr. 193/2000, deoarece 

aceste texte se referă la caracterul neevaluabil al naturii abuzive al clauzelor ce vizează preţul 

contractului.  

Instanţa de apel apreciază că, într-adevăr, şi comisioanele intră în sfera noţiunii de preţ 

al contractului de credit, de vreme ce reprezintă contraprestaţii  solicitate de bancă în virtutea 

creditului acordat. 

Însă, Curtea reţine că în ultima parte a textelor de lege mai sus menţionate, se arată că 

această evaluare nu este posibilă doar în măsura în care respectivele clauze sunt exprimat într-

un limbaj uşor inteligibil. 

Mai mult, potrivit jurisprudenţei C.J.U.E. (cauza C-484/08-„ Caja de Ahorros yMonte 

de Piedad de Madrid”), „dispoziţiile art. 4 alin. 2 şi art. 8 din Directiva nr. 93/13/CEE trebuie 

interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări care autorizează un control 

jurisdicţional al caracterului abuziv al clauzelor contractuale privind definirea obiectului 

principal al contractului sau caracterului adecvat al preţului sau remuneraţiei, pe de o parte, 

faţă de serviciile sau bunurile furnizate în schimbul acestora, iar pe de altă parte, chiar dacă 

aceste clauze sunt redactate în mod clar şi inteligibil”. 

Drept consecinţă, instanţele au dreptul să examineze caracterul abuziv al clauzelor 

privind preţul, chiar dacă acestea sunt redactate în mod clar şi inteligent, cu atât mai mult 

având acest drept, atunci când clauzele reclamate nu sunt redactate într-un limbaj clar, precis, 

cum este cazul în speţa de faţă. 

Instanţa de control judiciar constată că, pentru a se constata existenţa caracterului 

abuziv al unei clauze, conform art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000, este necesară îndeplinirea 

cumulativă a următoarelor cerinţe: clauza în litigiu să nu fi fost negociată; prin ea însăşi să 

creeze un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, dezechilibrul creat 

să fie în detrimentul consumatorului, nefiind respectată cerinţa bunei-credinţe. 

Art. 4 alin. 3 din Legea 193/2000, instituie o prezumţie relativă a caracterului abuziv 

al clauzelor în cazul contractelor prestabilite ce conţin clauze standard, preformulate, 

prezumţie ce poate fi înlăturată numai prin dovada scrisă, făcută de profesionist, a caracterului 

negociat al contractului ori a unor clauze ale acestuia. 

În cauză, pârâta apelantă nu aprobat că a negociat efectiv şi direct cu reclamantul-

intimat clauza a cărei nulitate s-a solicitat, deşi această probă îi incumbă, conform art. 4 alin. 

3 din Legea 193/2000 astfel că prezumţia relativă instituită de lege nu a fost răsturnată. 

Contractele de credit sunt preformulate de bancă, standardizate, iar consumatorul nu 

poate să intervină, putând doar să adere sau nu la ele. 

Această situaţie de abuz de putere dominantă şi de necesitate pentru consumator de a 

accepta condiţiile impuse de profesionist, instituţie de credit, este cea care a determinat 

adoptarea legislaţiei în materia protecţiei consumatorului, cu scopul declarat comunitar şi 

naţional, de a proteja categoria consumatorilor de practicile profesioniştilor. 

Astfel, art. 3 pct. 2 din Directiva nr. 93/13, prevede că se consideră întotdeauna că o 

clauză nu s-a negociat atunci când a fost redactată în prealabil, iar consumatorul nu a putut să 

influenţeze conţinutul clauzei , cum este şi contractul de credit în cauză. 



În ceea ce priveşte a doua condiţie ce atrage caracterul abuziv al unei clauze, crearea 

unui dezechilibru semnificativ în detrimentul consumatorului, Curtea apreciază că este 

îndeplinită în cauză. 

Astfel, pentru a se stabili dacă această condiţie este îndeplinită, instanţa trebuie să se 

raporteze la natura bunurilor sau a serviciilor pentru care s-au încheiat contractele, la 

circumstanţele existente la momentul încheierii contractelor, lucru pe care instanţa de fond l-a 

realizat. 

În acest sens, Curtea observă că art. 6 alin. 1 lit. b din contractul de credit  nr. 

XXXXXX46/16.08.2007 stipulează: „Pentru creditul acordat banca percepe un comision de 

administrare a creditului:1.00flat calculat asupra sumei creditului; se achită din credit la data 

efectuării primei utilizări din credit.” 

Contrar susţinerilor apelantei clauza referitoare la comisionul de administrare nu poate 

fi considerată ca fiind negociată direct cu reclamantul, deoarece contractul încheiat cu acesta a 

fost unul preformulat, cu clauze nenegociabile. 

Tot astfel împrejurarea că acest comision a fost plătit o singură dată la prima utilizare 

a creditului şi că a fost cunoscut de la momentul încheierii contractului de credit nu este 

suficientă pentru a înlătura lipsa negocierii acestuia, în condiţiile în care împrumutatul nu are 

posibilitatea de a influenţa conţinutul respectivei clauze, putând doar să refuze încheierea 

contractului. 

Curtea apreciază că această clauză, prin ea însăşi, creează un dezechilibru semnificativ 

între drepturile şi obligaţiilor părţilor, nefiind indicat în contract toate elementele necesare 

pentru perceperea lui. 

Conform jurisprudenţei CJUE: „art. 4 alin. 2 din Directiva 93/13/CEE, trebuie 

interpretat în sensul că, în ceea ce priveşte o clauză contractuală, cerinţa potrivit căreia o 

clauză contractuală trebuie redactată în mod clar şi inteligibil trebuie înţeleasă ca impunând 

nu numai ca respectiva clauză să fie inteligibilă pentru consumator din punct de vedere 

gramatical ,ci şi contractul să expună în mod transparent funcţionarea mecanismului la care se 

referă clauza respectivă, precum şi relaţia dintre acest mecanism şi cel prevăzut prin alte 

clauze, astfel încât consumatorul să poată să evalueze pe baza unor criterii clare şi inteligibile 

consecinţele economice care rezultă în ceea ce îl priveşte.”(cauza Arpad Kasler împotriva 

OTP Jelzalogbank Zrt). 

Astfel, instanţa observă că, în cuprinsul contractului de credit, nu există o definire a 

activităţilor pe care pârâta le-a prestat în schimbul comisionului de administrare sau prestaţiile 

efective în schimbul cărora a perceput acest comision, cu atât mai mult cu cât acesta s-a 

achitat la data primei utilizări a creditului. 

Drept urmare, instanţa de apel constată că dezechilibru semnificativ dintre drepturile şi 

obligaţiile părţilor în cazul comisionului de administrare este evident. 

Susţinerile apelantei, în sensul că raportat la valoarea sumei împrumutate, la faptul că 

acest comision nu este interzis de lege şi că necesitatea încasării lui rezultă implicit din natura 

contactului şi a obiectului de activitate a instituţiei de credit, sunt lipsite de relevanţă sub 

aspectul analizat, atât timp nu rezultă din contract în mod clar, inteligibil care sunt prestaţiile 

efective pentru care a perceput acest comision. 

Raportat la modul neclar şi neinteligibil în care a fost redactată respectiva clauză, 

precum şi la caracterul lor nenegociat, Curtea notează că aceasta este de natură să creeze, în 

detrimentul consumatorului şi contra cerinţelor bunei credinţe, un dezechilibru semnificativ 

între drepturile şi obligaţiile părţilor, în defavoarea împrumutatului. 



Faţă de cele ce preced, Curtea constată că, printr-o corectă interpretare şi aplicare a 

dispozițiilor legale avute în vedere şi examinate de instanţa de apel, precum şi a jurisprudenţei 

CJUE, prima instanţă a constatat caracterul abuziv al clauzei prevăzute de art. 6 alin. 1 lit. b 

din contractul de credit încheiat de părţi. 

Atât timp cât s-a constatat caracterul abuziv al acestei clauze, în mod corect Tribunalul 

a dispus restituirea către reclamant a sumei încasate cu titlu de comision de administrare, 

precum şi a dobânzii legale, astfel că şi sub acest aspect criticile sunt nefondate.  

Criticile apelantei referitoare la nemotivarea hotărârii primei instanţe şi la greşita 

aplicare a practicii ICCJ nu sunt fondate. 

În acest sens, Curtea notează că sentinţa apelată este motivată în fapt şi în drept, 

Tribunalul procedând la un examen efectiv al mijloacelor de apărare, argumentelor şi 

elementelor supuse judecăţii sale, în raport de circumstanţele concrete ale speţei. 

Contrar susţinerilor apelantei, deciziile pronunţate de Înalta Curte constituie un reper 

jurisprudenţial menit să asigure o practică unitară, astfel că referirile din cuprinsul motivării la 

decizii relevante ale Înaltei Curţi nu pot fi considerate decât argumente suplimentare celor 

avute în vedere la soluţionarea cauzei. 

Faţă de cele arătate mai sus, Curtea constată că toate motivele de apel sunt nefondate, 

astfel că apelul pârâtei este respins. 

Procedând la examinarea criticilor din apelul reclamantului S.D. referitoare la greşita 

respingerii a solicitărilor privind riscul valutar, stabilizarea cursului de schimb valutar CHF-

leu la momentul semnării contractului, denominarea în moneda naţională şi restituirea sumei 

achitată ca diferenţă de curs între cel stabilit la momentul încheierii contractului şi cel la care 

s-a efectuat plata ratelor, Curtea reţine că acestea sunt nefondate. 

În acest sens, Curtea notează că banca pârâtă a pus la dispoziţia apelantului reclamant 

un împrumut în CHF, iar creditul a fost tras tot în această monedă, părţile stabilind în 

cuprinsul contractului că şi restituirea (plata) se va face în aceeaşi monedă, respectiv CHF(art. 

1pct. 1 şi 2 din contract.) 

Concluzia Curţii este întemeiată pe dispoziţiile art. 1578 din Codul civil de la 1864, 

aplicabil în cauză, potrivit cărora: „obligaţia ce rezultă dintr-un împrumut în bani este 

întotdeauna pentru aceeaşi sumă numerică arătată în contract. Împlinindu-se o sporire sau o 

scădere a preţului monedelor, înainte de a sosi epoca plăţii, debitorul trebuie să restituie suma 

numerică împrumutată şi nu este obligat a restitui această sumă decât în speciile aflătoare în 

curs în momentul plăţii.” 

Textul mai sus menţionat consacră principiul nominalismului, în temeiul căruia 

debitorul trebuie să restituie suma împrumutată în moneda acordată. 

Potrivit art. 1 din contractul de credit nr. XXXXXX46/16.08.2007, banca acordă 

împrumutatului un împrumut în sumă de 71500 CHF, care urmează să fie restituit în aceeaşi 

valută, potrivit cu graficul de rambursare(art. 5 pct. 1), în rate de credit.  

Principiul nominalismului este tradiţional în contractele de împrumut, astfel încât 

clauza de risc valutar care figurează în contractul de credit sau în graficul de rambursare, 

constituie  doar reproducerea, preluarea principiului nominalismului consacrat de lege. 

Potrivit jurisprudenţei CJUE, astfel cum a  fost dezvoltată în cauza C-280/1 Barclays  

Bank contra Sara Sannnchez Garcia, Alejandro Chacon Barrera, nu intră sub incidenţa  

evaluării caracterului abuziv decât clauzele din contractele încheiate cu consumatorii, iar nu şi 

dispoziţiile legale.   



Prin Hotărârea pronunţată în cauza C-280/1, din 30 aprilie 2014 Curtea a reţinut că: 

„Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele 

încheiate cu consumatorii şi principiile dreptului Uniunii referitoare la protecţia 

consumatorilor şi la echilibru contractual trebuie interpretate în sensul că sunt excluse din 

domeniul lor de aplicare acte cu putere de lege şi norme administrative ale unui stat membru, 

precum cele în discuţie în litigiul principal, în lipsa unei clauze contractuale de modificare a 

conţinutului sau a domeniului de aplicare al acestora.” 

De altfel, şi în cauza C-186 Andriciuc vs. Banca Românească Curtea a statuat că 

revine instanţei naţionale sarcina să verifice dacă această clauză reflectă prevederile din 

dreptul naţional care se aplică între părţile contractante independent de alegerea lor sau pe 

cele de natură supletivă şi, prin urmare, aplicabile ope legis, cu alte cuvinte în lipsa unui acord 

diferit între părţi în această privinţă. 

În aceste circumstanţe, este corectă statuarea primei instanţe potrivit cu care, în 

materia creditelor în valută, problema riscului valutar la care este expus consumatorul nu este 

susceptibilă de a fi soluţionată pe calea unei acţiuni întemeiate pe Legea 193/2000, câtă vreme 

riscul valutar este consecinţa aplicării principiului nominalismului consacrat de legea internă 

şi este suportat de consumator, nu în temeiul unei pretinse clauze abuzive din contractul de 

credit. 

Reţine instanţa de apel că, potrivit clauzelor de la art.5 pct. 3 şi art. 9 pct. 1 din 

contractul de credit, împrumutatul se obligă să alimenteze contul de disponibilităţi al 

împrumutatului deschis la bancă cu sumele necesare onorării obligaţiilor contractuale faţă de 

bancă, la fiecare scadenţă. Astfel, obligaţia contractuală a împrumutatului este aceea de a avea 

în cont suma necesară în CHF, orice operaţiune de schimb valutar fiind externă mecanismului 

de derulare a contractului de credit. 

Referitor la pretinsa lipsă de negociere a monedei creditului, Curtea notează că 

apelantul reclamant a fost acela care a ales moneda creditului, respectiv a solicitat acordarea 

creditului să se facă în moneda CHF, câtă vreme banca avea disponibile credite valutare şi în 

alte monede.  

Este de principiu că negocierea trebuie să se poarte asupra clauzelor contractului, 

pretins a fi abuzive, iar nu asupra monedei creditului, care a fost decisă exclusiv de apelant, 

care a solicitat un împrumut în valoare de 71500 CHF, cu tragere făcută în moneda creditului 

şi cu rambursare în aceeaşi valută. 

Caracterul transparent presupune ca o clauză cuprinsă într-un contract cu un 

consumator să fie clară, precis determinată şi fără echivoc, astfel încât pentru înţelegerea 

acesteia să nu fie necesare cunoştinţe de specialitate. 

Curtea, procedând la evaluarea caracterului clar şi inteligibil al clauzelor prin care 

apelantul reclamant a primit un credit în CHF şi şi-a asumat obligaţia de restituire în aceeaşi 

valută, constată că acestea sunt clare şi inteligibile din punct de vedere gramatical în sensul că 

s-a acordat un împrumut în 71500 CHF, iar rambursarea urmând a fi făcută în aceeaşi 

monedă, în concordanţă cu principiul nominalismului monetar instituit de art. 1584 din Codul 

civil de la 1864. 

„Onerozitatea” plăţilor determinate de fluctuaţiile cursului valutar nu îşi găseşte 

corespondent în vreun profit în patrimoniul băncii, tocmai în considerarea principului 

nominalismului monetar evocat mai sus. 

Criticile apelantului-reclamant ce vizează neîndeplinirea, de către intimată a obligaţiei 

de informare în sensul că nu i s-a explicat istoricul evoluţiei francului elveţian şi riscurile 



generate de variaţiile cursului de schimb valutar sunt neîntemeiate, deoarece informarea 

privind riscul valutar nu este de esenţa contractului de împrumut şi nu ţine de educaţia 

financiară aferentă acestuia, ea vizând elementele/clauzele contractului de împrumut, cu 

privire la acestea trebuind să fie corectă, echidistantă şi transparentă. 

Este real că banca a prezentat moneda CHF ca fiind o monedă sigură, conform 

realităţii faptice şi informaţiilor avute la încheierea contractului. 

În cauză, la momentul încheierii contractului şi o lungă perioadă de timp după acest 

moment cursul de schimb al CHF a fluctuat în limite rezonabile, şi în niciun caz nu poate fi 

imputat băncii faptul că nu a previzionat evoluţia acestui curs, cu consecinţa atenţionării 

apelantului în acest sens. 

Curtea are în vedere că, pe de o parte, obligaţia de informare a băncii trebuie păstrată 

în limite rezonabile, neputându-se pretinde unei bănci anticiparea cursului valutar al unei 

monede pe o perioadă îndelungată de timp, de 384 de luni şi pe de altă parte, că şi 

consumatorul are o obligaţie de diligenţă, în virtutea căreia studiază condiţiile generale ale 

băncii şi eventual solicită informaţii suplimentare, explicaţii sau clarificări. 

Deşi apelantul reclamant a susţinut, în esenţă, reaua-credinţă a băncii la momentul 

acordării creditului în moneda CHF, datorită lipsei de informare a reclamantului asupra 

riscurilor la care se supune, Curtea constată că nu a răsturnat prezumţia bunei-credinţe, câtă 

vreme reglementările în materia protecţiei consumatorilor au în vedere obligaţia de informare 

a consumatorilor în mod corect, complet şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale 

produselor şi serviciilor oferite, iar evoluţia cursului valutar al monedei creditului nu era o 

caracteristică – nici măcar neesenţială – a contractului de credit. 

Faţă de cele ce preced, Curtea constată că prima instanţă, printr-o corectă aplicare şi 

interpretare a dispoziţiilor legale incidente şi a jurisprudenţei CJUE, aplicabilă situaţiei 

concrete din speţă a respins capetele de cerere referitoare la:  

- constatarea nulităţii absolute a clauzelor inserate la art. 1 pct. 2, art. 5 alin. 1 în ceea 

ce priveşte rambursarea creditului conform graficului de rambursare în CHF şi art. 9 pct. 1 

(sintagma la cursul practicat de Banca în ziua operării) din Contractul de Credit nr. 

XXXXXX46 din data de 16.08.2007 raportat la faptul că acestea sunt abuzive şi contravin 

prevederilor Legii 193/2000, impunând consumatorului achitarea ratelor la un alt curs decât 

cel în raport de care s-au eliberat sumele împrumutate, cu efectul transpunerii în totalitate a 

riscului valutar asupra acestuia;  

- stabilizarea şi aplicarea pe tot parcursul derulării contractului de credit, a unui curs 

CHF-leu, egal cu cel existent la momentul semnării contractului de credit - curs BNR 2,0093 

lei şi în consecinţă, să se dispună, plata şi încasarea ratelor până la ajungerea la termen a 

contractului, la cursul de 2,0093 lei, indiferent de modalitatea în care se acoperă ratele, prin 

depunere la casierie sau prin transfer din alte conturi;  

- obligarea pârâtei la restituirea sumei de 39.103 achitată ca diferenţă de curs între 

cursul din momentul contractării şi cursul la care s-a efectuat plata ratelor, calculată de la data 

încheierii contractului şi până la data introducerii acţiunii precum şi la restituirea sumelor ce 

urmează să fie achitate cu acest titlu după această dată;  

- constatarea nulităţii absolute a clauzei inserate la art. 14 din Contractul de credit nr. 

XXXXXX46 din 16.08.2007 raportat la faptul că aceasta este abuzivă şi încalcă prevederile 

Legii 193/2000;  



Curtea nu primește susținerile apelantului referitoare la aplicarea în cauză a teoriei 

impreviziunii în raport de cele statuate prin deciziile nr. 623/2016 şi 62/2017 a Curții 

Constituționale. 

În acest sens, Curtea notează că, prin decizia nr. 62/2017 a instanței de contencios 

constituțional, care a preluat argumentele din decizia nr. 623/2016 ale aceleiași instanțe, s-a 

stabilit, de principiu, că incidenta principiului nominalismului monetar în contractele de credit 

în franci elvețieni nu constituie o piedică în calea aplicării mecanismului impreviziunii, dacă 

sunt îndeplinite condițiile de incidenţa ale acestuia.  

Astfel cum rezultă cu evidenţă din considerentele deciziilor evocate mai sus, 

mecanismul impreviziunii nu se aplică automat, ci numai dacă se invocă şi se dovedesc 

îndeplinite situațiile premiză. 

Teoria impreviziunii înseamnă adaptarea contractului sau încetarea acestuia, în 

condițiile strict stabilite de lege, ea producând efecte juridice numai pentru viitor, iar 

prestațiile deja executate rămânând câştigate contractului. 

Or, reclamantul nu a invocat niciun motiv de natură a fi încadrat în situațiile premiză 

ce trebuie analizate în vederea aplicării eventualei teoriei a impreviziunii, limitându-se a 

susține aceleași motive pentru care a cerut constatarea ca fiind abuzive a clauzelor prevăzute 

de art. 1 pct. 2, art. 5 al. 1, art. 9 pct. 1 şi art. 14 din Contractul de credit bancar ipotecar nr. 

XXXXXX46 din 16.08.2007. 

În aceste condiții, Curtea apreciază că reclamantul nu a justificat că se afla în situația 

de a obține adaptarea contractului ca urmare a aplicării teoriei impreviziunii motiv pentru care 

nici aceste critici nu sunt primite. 

Faţă de cele ce preced, Curtea constată că toate criticile din apelul reclamantului sunt 

nefondate, respingând apelul ca nefondat şi păstrând sentința ca legală şi temeinică. 

 

5. Constatare nulitate cesiune de creanță. Condiții de validitate a cesiunii de 

creanță. Interpretarea și aplicarea art. 6 ind. 1 din OUG nr. 146/2002 privind 

formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 

Domeniu asociat: Contracte  

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 763/6 noiembrie 2017  

Instanța de prim control judiciar notează că obiect al cererii de constatare a nulității 

absolute îl reprezintă Contractul de cesiune de creanţă nr. XXX7/YYY9 din 07.11.2012, 

încheiat între S.C. B S.R.L. (în calitate de cesionar) şi SC „G” SRL (în calitate de cedent).  

Prin convenția supusă analizei, cedentul a cesionat creanţa pe care o avea faţă de 

debitorul cedat SC „C” SA, rezultând din Contractul de execuţie lucrări nr. ZZ2 din 

07.02.2011, până la concurenţa sumei de 312.628,8 lei inclusiv TVA. 

Este de observat că operaţiunea de cesiune de creanţă s-a realizat cu titlu oneros, după 

cum rezultă din Articolul III „prețul cesiunii de creanță” al contractului - punctul 3.1. 

Sub acest din urmă aspect, curtea observă că este greșită constatarea tribunalului, 

conform căreia ar fi fost vorba despre o cesiune cu titlu gratuit.  

Această eroare nu afectează – însă – corectitudinea soluției judiciare de constatare a 

nulității contractului, câtă vreme argumentul principal reținut de prima instanță este întemeiat, 

lipsa formei autentice a contractului fiind luată în discuție suplimentar. 



Curtea de apel constată că dispozițiile prin raportare la care se cuvine a fi examinată 

speța sunt acelea din Ordonanța de Urgență nr. 146/2002 a Guvernului privind formarea şi 

utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. 

Potrivit articolului 6 indice 1 alineat (1) din actul normativ evocat: „Operatorii 

economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituţii publice aferente bunurilor 

achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, prevăzute la art. 6 alin. (1), către alţi 

operatori economici sau alte instituţii de credit, denumite în continuare cesionari. Cesiunea 

este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care datorează 

operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor 

prestate sau lucrărilor executate”. 

Instanța de apel reține că partea finală a articolului citat prevede în termeni imperativi 

o condiție de validitate a cesiunii, în înțelesul articolului 1179 alineat (1) punctul 2 Cod civil, 

aspect stabilit judicios de tribunal.  

Referirea apelantei la articolul 1570 din Codul civil este corectă - în abstract - dar fără 

consecințe juridice în cauza de față, în care ne aflăm în prezența unor dispoziții care adaugă la 

dreptul comun. 

În lipsa acceptului prealabil, exprimat în scris de instituția publică cedată, contractul 

de cesiune nu se formează valabil, corect fiind constatată nulitatea acestuia. 

Rațiunea condiționării validității cesiunii de existența acordului prealabil al debitorului 

cedat a fost întemeiat prezentată de prima instanță, fiind necesară asigurarea unui control „a 

priori” din partea instituției publice debitoare care, în anumite circumstanțe justificate, poate 

refuza să accepte cesiunea sau plata creanței. În felul acesta, se preîntâmpină inclusiv crearea 

și dezvoltarea unor mecanisme frauduloase, speculații sau inginerii financiare vizând sume ce 

provin din veniturile publice.  

Referitor la aplicabilitatea OUG nr. 146/2002 în situația intimatei SC „C” SA, curtea 

notează că aceasta este o entitate aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice Locale și este instituţie publică în sensul definiţiei de la art. 2 pct. 30 

din Legea 500/2002 privind finanţele publice. 

Cel din urmă act normativ stabilește, în articolul 2 alineat (1) („definiții”) că în 

înțelesul acestei legi „instituţii publice este o denumire generică, ce include Parlamentul, 

Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei 

publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din 

subordinea/coordonarea acestora, finanţate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2)”. 

Regimul plăţilor de la bugetul de stat efectuate de instituţii publice şi cele asimilate 

acestora se subordonează legislaţiei speciale, în speță OUG nr. 146/2002. 

Instanța de prim control judiciar observă că, potrivit articolului 1 din OG nr. 25/2001 

privind înfiinţarea C SA, cu modificările şi completările ulterioare, Compania Naţională de 

Investiţii este o societate pe acţiuni, sub autoritatea ministerului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice. 

Conform art. 5: „(1) C.N.I. realizează programe de investiţii în cadrul «Programului 

naţional de construcţii de interes public sau social», prevăzut în anexa nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta ordonanţă, precum şi programe proprii de investiţii.” 

Art. 8 din Anexa 3 la OG nr. 25/2001 stabilește: „(1) Pentru asigurarea finanţării, 

Compania Naţionala de Investiţii „C.N.I.” - SA întocmeşte lista obiectivelor de investiţii, care 

sunt defalcate pe surse de finanţare, eşalonate pe fiecare obiectiv în parte, lista pe care 

Compania Naţionala de Investiţii „C.N.I.” - SA o înaintează Ministerului Dezvoltării 



Regionale şi Administraţiei Publice în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal 

de credite.”, iar potrivit art. 9 (1) din OG nr. 25/2001: „Bugetul de venituri şi cheltuieli al 

C.N.I. se aprobă prin hotărâre a Guvernului.” 

Instanța consideră că este lipsit de relevanță că CNI este organizată şi funcţionează ca 

societate pe acţiuni, câtă vreme statul român deţine la CNI indirect o participație majoritară, 

capitalul social majoritar sau integral în entităţile publice menţionate în anexa nr. 1 la OG nr. 

25/2001 (acţionarii) fiind provenit de la bugetul de stat, subscris de statul român în calitate de 

acţionar şi vărsat integral la data constituirii acestora. 

De asemenea, Actul Constitutiv al CNI SA este aprobat prin Ordinul ministrului 

transporturilor, construcţiilor şi turismului iar bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii se 

aprobă prin Hotărâre de Guvern. 

Față de cele ce preced, curtea constată că sunt lipsite de relevanță susținerile amplu 

dezvoltate ale apelantei, privind îndeplinirea formalităţilor de opozabilitate și comportamentul 

intimatelor.  

Lipsa opoziției debitorului cedat la cesiune este anodină din punct de vedere juridic, 

atât timp cât – astfel cum s-a arătat deja – era cerut acceptul prealabil al acestuia, exprimat în 

scris. 

Este de principiu că examinarea îndeplinirii condițiilor de validitate se face prin 

raportare la momentele anterior și contemporan încheierii convenției, fiind fără consecințe 

juridice de vreun fel acțiunile ulterioare ale părților. Din această perspectivă, nu poate fi 

valorificată în apărare reaua-credință a SC „S” SRL sau a Companiei Naţionale de Investiţii 

„C.N.I.” SA, manifestate în executarea contractului de cesiune. Dezlegările din celelalte 

dosare existente ori deja soluționate dintre părți sunt fără relevanță în pricina de față, în care 

analiza este circumscrisă nulității contractului de cesiune creanță. 

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

civilă curtea respinge apelul și păstrează sentința Tribunalului Iași. 

6. Existenţa conflictului de interese. Aplicarea dispoziţiilor cu caracter special  este 

prioritară faţă de dispoziţiile cu caracter general 

Domeniu asociat  Insolvenţă 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 325/14 noiembrie 2017 

Critica recurentei în sensul că instanţa de fond a soluţionat cauza pe un alt temei 

juridic decât cel invocat de contestatoare, ceea ce în opinia acesteia face incident motivul de 

recurs prevăzut de art. 304 pct. 6 nu poate fi primită. 

Motivul de recurs prevăzut de art.304 pct. 6 vizează numai situaţia în care instanţa s-a 

pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut ori nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut 

prin cererea cu care instanţa de fond a fost învestită, fiind expresia obligaţiei instanţei de a se 

pronunţa asupra tuturor cererilor deduse judecăţii.  

Or, în cauză, instanţa s-a pronunţat asupra contestaţiei formulate de recurentă. Contrar 

susţinerilor recurentei prima instanţă a arătat în considerentele sentinţei motivul pentru care 

temeiul de drept invocat de recurentă nu poate fi primit, fundamentându-şi soluţia de 

respingere pe dispoziţiile din Legea 85/2006, care erau incidente situaţiei supuse analizei sale 

şi care au determinat şi respingerea contestaţiei. 



Drept urmare, motivul de recurs prevăzut de art. 304. pct. 6 din Codul de procedură 

civilă nu îşi găseşte incidenţa în cauză. 

Cu privire la criticile care vizează greşita respingere a contestaţiei Curtea constată că, 

de asemenea, sunt nefondate. 

Prin contestaţia formulată, creditoarea-recurentă a contestat Hotărârea Adunării 

creditorilor debitoarei SC „X.” SRL din data de 13.03.2017, invocând dispoziţiile art.2 din 

Legea 85/2006, ce cuprind norme generale, de principiu referitoare la scopul procedurii 

insolvenţei stabilind cadrul de desfăşurare a procedurii, pentru ca ulterior, prin celelalte 

dispoziţii, să se stabilească reguli de desfăşurare a procedurii pentru fiecare etapă a acestei. 

Curtea reaminteşte că atunci când există concurs între norme generale şi cele speciale 

judecătorul este obligat să aplice normele speciale. 

Contestatoarea-recurentă a susţinut, în esenţă, că deşi în aparenţă între creditorii SC 

„Y.” SRL, TM și TMC , nu există nici o legătură, fiecare fiind înscris distinct la masa credală, 

cu câte o creanţă, în realitate aceştia au un interes comun care vine în contradicţie cu interesul 

celorlalţi creditori, astfel că există un conflict de interese de natură a aduce atingere scopului 

Legii 85/2006. 

Aşa cum corect a stabilit judecătorul sindic, prin contestaţia formulată, recurenta 

contestatoare a invocat, în realitate, existenţa unui conflict de interese, care îşi găseşte 

reglementarea în dispoziţiile art.17 alineat 5 din Legea 85/2006 , dispoziţii cu caracter special, 

particular care au prioritate în aplicare faţă de dispoziţiile cu caracter general prevăzute de 

art.2 din aceeaşi lege.   

Drept urmare, printr-o corectă interpretare a dispoziţiilor evocate mai sus, Tribunalul a 

stabilit că situaţia de fapt dedusă judecăţii sale nu poate fi analizată decât din perspectiva 

normelor speciale referitoare la conflictul de interese care sunt cuprinse în art.17 alineat 5 din 

Legea 85/2006 

Or, potrivit acestui text dacă un membru al comitetului creditorilor se află, datorită 

interesului propriu, în conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanţi la 

procedură, acesta se va abţine de la vot, situaţie premisă care nu se regăseşte în speţă. 

Curtea constată că nici dispoziţiile art.100 din  Legea 85/2006 nu îşi găsesc aplicarea 

în prezenta cauză, deoarece se referă strict la votul planului de reorganizare, ceea ce nu este 

cazul în speţă, deoarece debitoarea se află în procedura generală a falimentului. 

Curtea relevă că abţinerea de la vot în cazul conflictului de interese, astfel cum este 

reglementată de Legea 85/2006, reprezintă o situaţie de excepţie, fără a se putea extinde şi la 

situaţia invocată de recurentă. 

Drept urmare, în acord cu cele statuate de judecătorul sindic, Curtea constată că, în 

raport de dispoziţiile art.15 alin. 1 şi art.3 pct.8 din Legea 85/2006, creditorii SC „Y.” SRL, 

TM şi TMC sunt creditori îndreptăţiţi alături de ceilalţi creditor, inclusiv de recurentă, să 

participe la adunarea creditorilor şi să voteze fără a putea fi obligaţi să se abţină de la vot, atât 

timp cât în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile art.17 alin. 5 sau 100 din Legea 85/2006. 

Aşa fiind, nici criticile subsumate motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 nu 

pot fi primite, deoarece judecătorul-sindic a interpretat şi aplicat în mod corect dispoziţiile 

legale incidente în cauză. 

Cu privire la motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.8 din Codul de procedură 

civilă, Curtea constată că acesta nu este aplicabil în cauză, deoarece judecata a avut drept 

obiect contestarea legalităţii unei adunări a creditorilor, şi nu valabilitatea uni act juridic în 

sensul de convenţiei a părţilor, materializată printr-un înscris.  



Faţă de cele ce preced, Curtea constată că nici una din criticile formulate nu este 

fondată, motiv pentru care recursul este respins. 

7. Constatarea îndeplinirii condiţiilor privind intervenirea prescripţiei achizitive, 

anterior  intrării în vigoare a dispoziţiilor  Legii nr. 213/1998  

Domeniu asociat: Uzucapiune 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 873/28 noiembrie 2017 

Curtea constată că prin cererea cu care a învestit instanţa de fond, Parohia B., sat B., 

Comuna S. jud. Iaşi a solicitat în contradictoriu cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 

S., jud. Iaşi, constatarea dreptului de proprietate – dobândit pe calea uzucapiunii de 30 de ani 

– cu privire la imobilele: biserică, teren aferent acesteia cu suprafaţa de 211mp., casă 

parohială, în suprafaţă de 113 mp teren şi cimitir, în suprafaţă 3097 mp teren. 

Prin sentinţa atacată, tribunalul a respins cererea de constatare a dreptului de 

proprietate asupra terenului, în suprafaţă de 3907 mp cu destinaţia de cimitir fundamentându-

şi soluţia pe două raţionamente: unul întemeiat pe lipsa îndeplinirii condiţiei exercitării 

posesiei în raport de dispoziţiile art. 1844 din Codul civil de la 1864 şi un raţionament 

întemeiat pe dispoziţiile art. 3 alineat 4 din Legea 213/1998. 

Însă, raportat la situaţia de fapt relevată în cauză, la apărările pârâtului, Curtea 

constată că instanţa de fond a procedat la aplicarea greşită a prevederilor legale mai sus 

menţionate. 

În acest sens, Curtea notează că art. 1844 din Codul civil nu îşi găseşte aplicabilitatea 

în speţa dedusă judecăţii, deoarece terenurile cu destinaţie de cimitir nu fac parte din categoria 

imobilelor la care face referire textul sus citat, nefiind prin natura proprie sau printr-o 

declaraţie a legii exceptate de a fi obiect al dreptului de proprietate privată, iar dobândirea 

dreptului de proprietate al reclamantei apelante se fundamentează pe faptul posesiunii 

îndelungate.  

Nici raţionamentul instanţei fundamentat pe dispoziţiile art. 3 alineat 4 din Legea 

213/1998 nu este unul corect, raportat la situaţia de fapt relevată în cauză. 

În acest sens, Curtea constată că, potrivit art. 1890 Cod civil, toate acţiunile atât reale 

cât şi personale, pe care legea nu le-a declarat imprescriptibile şi pentru care nu a definit un 

termen de prescripţie, se vor prescrie prin 30 de ani, fără ca cel care invoca această prescripţie 

să fie obligat a produce vreun titlu şi fără a i se putea opune reaua-credinţă.  

Prescripţia constituie, conform art. 1837 Cod civil, un mijloc de a dobândi 

proprietatea, fiind fondată pe faptul posesiunii (art.1846 alin.1 Cod civil). Pentru a putea 

prescrie, se cere, în lipsa unui just titlu, o posesiune utilă pe o perioada de cel puţin 30 de ani, 

utilitatea posesiei fiind apreciată în raport de prevederile art.1847 Cod civil, şi anume: să fie 

continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar. 

Prin urmare, pentru a se constata intervenită prescripţia şi, implicit, a se constata 

existenţa dreptului de proprietate în patrimoniul reclamantei apelante se cer a fi îndeplinite 

toate condiţiile enumerate mai sus. 

Curtea reţine că art. 1889 Cod civil stipulează că ,,prescripţia nu se socoteşte câştigată 

decât după împlinirea celei din urmă zile a termenului definit prin lege”.  

În prezenta cauză, reclamanta-apelantă a susţinut că a exercitat o posesie utilă asupra 

terenului intravilan, cu destinaţie de cimitir, timp de peste 50 de ani, iar acest aspect a fost 



dovedit cu declarația martorului N.C. și cu raportul de expertiză tehnica efectuat la instanța de 

fond. 

Este adevărat că Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia menţionează în anexa III, punctul 10, că domeniul public local al comunelor, oraşelor 

si municipiilor este alcătuit, alături de alte bunuri, din  cimitirele orăşeneşti şi comunale. 

Însă, raportat la declarația martorului N.C. si la raportul de expertiză tehnica efectuat 

la instanța de fond, rezultă că termenul prescripţiei achizitive asupra terenului, cu destinaţia de 

cimitir, s-a împlinit în perioada anilor 1950. 

Astfel, la data intrării in vigoare a Legii nr. 213/1998 (ca și la apariția Legii nr. 

18/1991), termenul de 30 de ani, necesar prescripţiei achizitive era deja împlinit, iar terenul cu 

destinația de cimitir, în suprafaţă de 2400 mp, făcea parte din patrimoniul reclamantei-

apelante şi nu din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale al comunei S., jud. Iaşi. 

Față de cele ce preced, Curtea apreciază că, în cauză, sunt îndeplinite condiţiile 

prevăzute de art. 1847 şi următoarele din Codul Civil de la 1864, care reglementează 

uzucapiunea ca mod de dobândire a dreptului de proprietate asupra imobilului din litigiu 

(teren în suprafaţă de 2400 mp, cu destinaţie de cimitir), astfel cum este identificat şi 

individualizat prin expertiza tehnică efectuată şi prin planul de situaţie anexat. 

În consecință, în temeiul art. 480 din Codul de procedură civilă, se admite apelul 

declarat de Parohia Ortodoxă B. și se schimbă în parte sentinţa tribunalului, în sensul 

admiterii acţiunii reclamantei și a constatării dobândirii de către aceasta și a dreptului de 

proprietate – prin uzucapiunea de 30 de ani – asupra terenului cu destinaţia de cimitir, în 

suprafaţă de 2400 mp, conform raportului de expertiză şi planului de amplasament şi 

delimitare a imobilului planşa nr.2, anexă la raportul de expertiză efectuat de expert tehnic 

H.G. , situat în sat B., comuna S., judeţul Iaşi,Tarlaua 2, parcela 26. 

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că din suprafaţa de 3097 mp teren cu destinaţia 

de cimitir suprafaţa de 697 mp teren a intrat în proprietatea reclamantei-apelante ca urmare a 

donaţiei acestei suprafeţe de teren de către P.M., astfel că pentru această suprafaţă de teren nu 

se poate constata dobândirea dreptului de proprietate ca efect al uzucapiunii. 

Cu privire la apelul formulat de unitatea administrativ-teritorială Comuna S., judeţul 

Iaşi, prin primar, Curtea constată că este nefondat. 

În acest sens, Curtea notează că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 454 din 

Codul de procedură civilă, deoarece situaţia vizată de acest text se referă la recunoaşterea 

totală a pretenţiilor reclamantului, iar în cauza de faţă pârâtul-apelant a recunoscut parţial 

pretenţiile reclamantei. 

Drept urmare, în mod corect prima instanţă, în ceea ce priveşte obligarea pârâtei-

apelante la plata cheltuielilor de judecată, a aplicat dispoziţiile art. 453 alineat 2 din Codul de 

procedură civilă, atât timp cât cererea reclamantei a fost admisă în parte. 

Faţă de cele ce preced, Curtea constată că printr-o corectă interpretare şi aplicare a 

dispoziţiilor art. 453 alineat 2 Tribunalul a obligat pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de 

judecată proporţional cu pretenţiile admise, motiv pentru care respinge apelul pârâtei. 

În baza art. 453 Cod procedură civilă, Curtea obligă unitatea administrativ-teritorială 

Comuna S., judeţul Iaşi să plătească apelantei – Parohia Ortodoxă B. – suma de 550 lei, 

cheltuieli de judecată din apel. 

 



8. Interpretarea dispoziţiilor H.G. nr. 1886/21.12.2006: obligaţia utilizatorului 

imobilului  de a încheia  contractul de închiriere cu persoana în favoarea 

căreia s-a restituit imobilul. 

Domeniu asociat : acţiune în răspundere contractuală 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 357/12 decembrie 2017 

Cu privire la recursul formulat de A.R., Curtea a invocat, din oficiu excepţia 

netimbrării recursului, excepţie soluţionată cu prioritate în raport de dispoziţiile art.137 din 

Codul de procedură civilă. 

Analizând excepţia netimbrării, Curtea stabileşte că este întemeiată şi drept urmare, 

anulează ca netimbrat recursul. 

În acest sens, Curtea notează că, potrivit dispoziţiilor OUG 80/2013, acţiunile şi 

cererile introduse la instanţele judecătoreşti sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute 

de acest act normativ, cu excepţia anumitor cauze care sunt scutite de la plata taxelor de 

timbru. 

Din economia aceluiaşi act normativ rezultă că neachitarea taxei judiciare de timbru 

determină anularea acţiunii sau cererii. 

Acţiunea ce face obiectul prezentului litigiu face parte din categoria acţiunilor supuse 

taxei judiciare de timbru astfel că în raport de dispoziţiile art.24 alineat 2 din OUG 80/2013 

coroborate cu dispoziţiile art.3 din OUG 80/2013, recurentei A.R. i s-a pus în vedere să achite 

o taxă judiciară de timbru în cuantum de 3569,18 lei.  

Prin încheierea din camera de consiliu din 6 noiembrie 2017 a fost respinsă cererea de 

reexaminare a taxei judiciare de timbru. 

În aceste condiţii, recurenta avea obligaţia achitării taxei judiciare de timbru în 

cuantumul stabilit de instanţa de recurs, obligaţie pe care aceasta nu şi-a îndeplinit-o, ceea ce 

determină anularea cererii de recurs ca netimbrată. 

Excepţia netimbrării cererii de recurs fiind una dirimantă, criticile din cererea de 

recurs nu pot fi analizate. 

Curtea constată că sunt nefondate cererile de recurs formulate de reclamantul W şi de 

AR- Filiala Iaşi împotriva aceleiaşi decizii. 

Prin cererea de recurs formulată de reclamantul W, se formulează critici numai în 

legătură cu greşita  admitere, în opinia recurentului, a excepţiei lipsei calităţii procesuale 

pasive a A.R..  

Acesta susţine că această entitate are şi ea calitate procesuală pasivă alături de A.R. – 

Filiala Iaşi, în raport de dispoziţiile art.16 alineat 2 din Legea 10/2001 şi dispoziţiile Legii 

752/2001 privind organizarea şi funcţionarea A.R.. 

Prin cererea de recurs, A.R.-Filiala Iaşi formulează critici raportat la soluţia instanţei 

de apel  de  păstrare a soluţiei primei instanţe de admitere a excepţiei lipsei calităţii procesuale 

pasive a A.R., susţinând că numai această instituţie are calitate procesuală pasivă, în raport de 

dispoziţiile legale care reglementează scoaterea unui imobil din domeniul public, atribuţie ce 

revine numai A.R. în calitate de ordonator principal de credite, precum şi în raport de 

dispoziţiile Legii nr. 752/2001 privind organizarea A.R. şi ale  Statutului acesteia. 

Susţine recurenta că, în raport de aceste dispoziţii, singura entitate care are calitate 

procesuală pasivă este numai A.R., motiv pentru care se impune respingerea excepţiei lipsei 



calităţii procesuale pasive a acestei entităţi şi, pe cale de consecinţă, admiterea excepţiei 

procesuale pasive a recurentei A.R. - Filiala Iaşi. 

Având în vedere că soluţia instanţei de apel de respingere a acţiunii formulate de 

reclamant în contradictoriu cu pârâta A.R., pentru lipsa calităţii procesuale pasive a fost 

criticată, astfel cum s-a arătat mai sus, atât prin recursul reclamantului cât şi prin recursul 

pârâtei A.R. - Filiala Iaşi, în esenţă, pentru aceleaşi motive, Curtea va analiza aceste critici 

împreună, argumentele respingerii acestora fiind comune. 

Cu titlu preliminar, Curtea constată că, prin cererea de chemare în judecată, 

reclamantul-recurent a solicitat obligarea A.R. şi a A.R. - Filiala Iaşi la plata chiriei pentru 

imobilul care i-a fost restituit în natură ,prin sentinţa civilă nr.1064 din 6.05.2011 a 

Tribunalului Iaşi şi a deciziei civile nr.700 din 4. 11.2011 a Curţii de Apel Iaşi, în temeiul 

Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 

1945 – 22 decembrie 1989. 

Prin aceste hotărâri, în mod irevocabil i s-a recunoscut autorului reclamantului 

calitatea de persoană îndreptăţită, potrivit Legii 10/2001 la restituirea în natură a imobilului 

construit şi neconstruit situat în Iaşi, str. L.C. nr. 15, dispunându-se restituirea în natură, cu 

obligaţia pentru acesta să îi menţină afectaţiunea pe o perioadă de 5 ani, în  temeiul art.16 

alineat 2 din Legea 10/2001. 

Ulterior, prin Încheierea nr. 93 din 10 .02 2014 a Tribunalului Iaşi, dată în lămurirea 

dispozitivului sentinţei nr.1064/6.05.2011, s-a stabilit că obligaţia de menţinere a afectaţiunii 

imobilului pe o perioadă de 5 ani începe de la data de 05.05.2009. 

Aşa fiind, Curtea constată că raporturile juridice s-au născut ca urmare a parcurgerii de 

către autorul reclamantului a procedurii speciale instituite de Legea 10/2001, imobilului supus 

restituirii fiindu-i aplicabile dispoziţiile art.16 alineat 2 din această lege. 

Drept urmare, în acţiunea de faţă, care are drept obiect plata chiriei pentru imobilul 

restituit sunt aplicabile numai  normele speciale, astfel că actele normative invocate de părţi 

prin cererile de recurs nu îşi găsesc aplicabilitatea în cauză. 

Drept consecinţă, în mod legal instanţa de apel a stabilit că în raportul juridic dedus 

judecăţii sunt aplicabile dispoziţiile HG 1886/21.12.2006 pentru stabilirea cuantumului 

chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul art.16 alineat 2 din Legea 10/2001. 

Din interpretarea dispoziţiilor acestui act normativ, care instituie în sarcina 

utilizatorului imobilului obligaţia de a se încheia contractul de închiriere  cu persoana căruia i 

s-a restituit imobilul, în mod evident calitate procesuală pasivă în litigiile vizând plata chiriei 

o are utilizatorul, în cauza de faţă pârâta-recurentă A.R. - Filiala Iaşi. 

Cu toate că în litigiul de restituire a imobilului finalizat prin hotărârile judecătoreşti 

mai sus menţionate, parte a fost, într-adevăr, A.R., legiuitorul a tratat distinct cele două 

entităţi juridice respectiv deţinătorul imobilului şi utilizatorul imobilului. 

Această concluzie rezultă şi din Normele de aplicare a dispoziţiilor art.16 alineat 2 din 

Legea 10/2001, prin care a stabilit în sarcina deţinătorului numai suportarea cheltuielilor de 

întreţinere, pe care le-a explicitat ca fiind reparaţii de simplă întreţinere, fără a face nici o 

referire la încheierea contractului de închiriere, această obligaţie revenind fără echivoc 

utilizatorului imobilului, respectiv persoanei juridice care în mod efectiv şi nemijlocit ocupă 

imobilul. 

Aşa fiind, Curtea constată că printr-o corectă interpretare şi aplicare a dispoziţiilor 

legale cuprinse în actele normative mai sus analizate, instanţa de apel a păstrat dispoziţia 

primei instanţe de admitere a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a A.R. şi a respins 



acţiunea reclamantului în contradictoriu cu această pârâtă, în raport de această excepţie, 

stabilind că în cauză calitate procesuală pasivă are numai pârâta-recurentă A.R. - Filiala Iaşi. 

Faţă de cele ce preced, Curtea constată că toate criticile din recursul reclamantului 

sunt nefondate, respingând atât recursul şi criticile din recursul pârâtei-recurente A.R. - Filiala 

Iaşi referitoare la aspectele analizate mai sus, ca nefondate. 

Curtea nu primește nici critica din recursul pârâtei A.R. - Filiala Iaşi cu privire la 

excepţia prescrierii dreptului la acţiune pentru chiria aferentă perioadei anterioare momentului 

14.02.2010. 

Curtea relevă că termenul de prescripţie începe să curgă, potrivit art.7 alin. 1 din 

Decretul nr. 167/1958, de la data când s-a născut dreptul la acţiune.  

Or, în prezenta cauză, dreptul la acţiune al reclamantului s-a născut la momentul 

pronunţării sentinţei civile nr.1064 din 6.05 2011 a Tribunalului Iaşi, prin care  s-a recunoscut 

dreptul autorului reclamantului la restituirea imobilului în natură, hotărâre rămasă irevocabilă 

prin decizia civilă nr.700 din 4.11.2011 a Curţii de Apel Iaşi, moment de la care se puteau 

exercita prerogativele dreptului de proprietate, inclusiv acela de a obţine chirie pentru 

imobilul folosit de pârâtă. 

Cum dreptul la acţiune al reclamantului s-a născut, în mod obiectiv, la momentul când 

dispoziţia unităţii deţinătoare a fost anulată, şi acesta este momentul pronunţării sentinţei 

civile a Tribunalului Iaşi nr. 1064/6.05.2011, dispoziţiile art. 4 din HG 1886/2006, nu sunt 

incidente în cauză  acestea vizând o situaţie distinctă decât cea relevată în cauză, deoarece 

restituirea imobilului s-a dispus în temeiul unei hotărârii judecătoreşti şi nu a unei dispoziţii 

date în soluţionarea notificării. 

Drept urmare, soluţia instanţei de apel de respingere a excepţiei dreptului la acţiune 

pentru chiria exigibilă la data de14.02.2010 este legală în raport de dispoziţiile art.3 şi 7 din 

Decretul nr. 167/1958, astfel că toate criticile formulate sub acest aspect sunt nefondate. 

Nici criticile vizând fondul litigiului nu pot fi primite. 

Contrar susţinerilor recurentei, Curtea constată că reclamantul are un „bun” în sensul 

art.1 din Protocolul nr.1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în baza 

hotărârii judecătoreşti, prin care autorului său i s-a restituit imobilul în natură, astfel că  deţine 

speranţa legitimă de a obţine protecţia dreptului său.  

Totodată, Curtea relevă că reclamantul are temei suficient, în dreptul intern, prin actele 

normative menţionate mai sus, pentru a solicita şi obţine obligarea pârâtei la plata 

despăgubirilor, sub forma contravalorii chiriei, pentru lipsa de folosinţă a imobilului pe 

perioada cât a fost obligat să îi menţină afectaţiunea.  

Aşa fiind, împrejurarea că entitatea deţinătoare a emis ulterior rămânerii irevocabile a 

hotărârii judecătoreşti de restituire în natură, decizia administrativă nr.41/19.03.2012 nu are 

relevanţă în acest litigiu, atât timp cât reclamantul avea dreptul să solicite contravaloarea 

chiriei ca echivalent al lipsei de folosinţă de la data restituirii în natură a imobilului ca efect al 

unei hotărâri judecătoreşti.  

Drept urmare, Curtea notează că instanţa de apel, printr-o corectă aplicare a 

dispoziţiilor legale instituite de actele normative relevante şi examinate anterior, a obligat 

pârâta-recurentă la plata sumei de 37333,2 lei cu titlu de chirie pentru perioada 05.09.2012-

17.09.2012 şi dobânda aferentă acesteia. 

Faţă de cele ce preced, instanţa de recurs constatând că toate criticile sunt nefondate 

respinge şi recursul A.R. - Filiala Iaşi. 


