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Decizii relevante în materie civilă, trimestrul IV/2018 

 

1. Revizuire. Cazul prevăzut de articolul 509 alineat (1) punctul 1 Cod 

procedură civilă 

Curtea de Apel Iași, Decizia civilă nr. 674/1 octombrie 2018  

Este de principiu că revizuirea este reglementată de Codul de procedură civilă ca 

o cale extraordinară de atac, de retractare, care se poate exercita numai împotriva 

hotărârilor pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul, în cazurile și condițiile 

expres stabilite de lege. Fiind o cale extraordinară de atac, motivele pentru care poate fi 

introdusă o cerere de revizuire sunt prevăzute limitativ – în articolul 509 alineat (1) Cod 

procedură civilă – și de strictă interpretare. 

Curtea constată că, în speță, nu este incident motivul de revizuire de la punctul 1 

al art. 509 Cod procedură civilă, invocat de „OG” SA, prin administrator special, pentru 

considerentele expuse în cele ce urmează. 

Conform textului procedural evocat, revizuirea unei hotărâri poate fi cerută când 

„s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui 

lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut”. 

Se cuvine a nota că acest motiv de revizuire îl constituie nesocotirea de instanță 

a principiului disponibilității, care guvernează procesul civil. Astfel, conform art. 9 alin. 

(2) Cod procedură civilă, obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi 

apărările părţilor iar – potrivit art. 22 alineat (6) – judecătorul trebuie să se pronunţe 

asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără însă a depăşi limitele învestirii, în afară de cazurile în 

care legea ar dispune altfel. Încălcarea acestor reguli presupune „extra petita”, „minus 

petita” și „plus petita”, remedierea unei asemenea greșeli realizându-se pe calea 

revizuirii. 

Prima ipoteză este aceea în care instanța s-a pronunțat, din eroare, și asupra unor 

lucruri care nu s-au cerut. Pentru ca pronunțarea să fie „extra petita” este necesar ca 

partea să nu fi formulat o cerere. A doua ipoteză vizează situația în care instanța omite 

să se pronunțe asupra unei cereri formulate de părți, indiferent de caracterul principal, 

incidental, adițional sau accesoriu al cererii. A treia ipoteză privește situația în care 

instanța acordă celui care a formulat o cerere mai mult decât a cerut acesta. 

Curtea de apel constată că, în speță, nu este incidentă niciuna dintre ipotezele 

expuse. Astfel, prin dispunerea infirmării planului de reorganizare al activității 

debitoarei – în condițiile în care prin cererea de apel s-a solicitat respingerea cererii de 

confirmare a aceluiași plan – instanța de apel nu s-a pronunțat „extra petita”, „minus 

petita” ori „plus petita”. 

Este de observat că – atât din punct de vedere semantic cât și din perspectivă 

strict juridică – infirmarea și respingerea confirmării au aceeași semnificație. Susținerea 

revizuentei, în sensul că instanța de apel a interpretat greşit petitul apelantei (cu 

consecința greșitei pronunțări) apare ca pur speculativă, în condițiile în care infirmarea 

și confirmarea sunt antonime. 
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Instanța învestită cu cererea de revizuire notează că nu se circumscriu sferei 

articolului 509 Cod procedură civilă criticile care vizează interpretarea – de instanța de 

apel – a dispoziţiilor articolului 95 alineat (2) din Legea nr. 85/2006 și nici acele 

argumente legate de pretinsa eroare în aprecierea potrivit căreia, ca efect al Deciziei nr. 

100/07.02.2017, creanţa băncii creditoare ar fi fost înscrisă în tabelul definitiv al 

creanţelor, garantată înscrisă sub condiţie. După cum s-a arătat, revizuirea reprezintă o 

cale extraordinară de atac, astfel încât motivele pentru care poate fi introdusă o cerere 

de revizuire sunt limitative și de strictă interpretare. 

Raportat considerentelor expuse, curtea respinge cererea formulată de „OG” SA, 

prin administrator special, de revizuire a deciziei nr. 354/2018 din 15 mai 2018, 

pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă. 

2. Contestație în anulare. Noțiunea de „eroare materială”, în sensul 

articolului 503 alineat (2) punctul 2 Cod procedură civilă 

Curtea de Apel Iași, Decizia civilă nr. 815/5 noiembrie 2018 

Codul de procedură civilă reglementează contestația în anulare ca pe o cale 

extraordinară de atac, de retractare și nesuspensivă de executare, prin care se cere însăși 

instanței ce a pronunțat hotărârea atacată – în cazurile și cu respectarea condițiilor 

prevăzute de lege – să își desființeze propria hotărâre și să procedeze la o nouă judecată. 

Este de observat că reglementarea internă trebuie interpretată și aplicată în 

lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, care a reamintit că 

principiul securității raporturilor juridice implică respectarea principiului „res iudicata”, 

conform căruia nicio parte nu este îndreptățită să solicite o revizuire a unei hotărâri 

definitive și irevocabile, obligatorii, și, mai ales, nu în scopul de a obține o rejudecare și 

o nouă analiză a cauzei. Puterea de control a instanțelor ierarhic superioare trebuie 

exercitată pentru a corecta erorile justiției, iar nu pentru a se efectua o noua analiză a 

cauzei. Calea de atac nu trebuie să constituie un apel deghizat, iar posibilitatea de a 

exista două opinii diferite asupra obiectului cauzei nu constituie un temei pentru 

reexaminare. O excepție de la această regulă se admite numai atunci când este justificată 

de circumstanțe riguroase și de substanță (cauza Mitrea vs. România, cererea 26105/03 

Hotărârea din 29 iulie 2008, definitivă la 1 decembrie 2008). 

Curtea de apel reține că legiuitorul distinge două categorii de contestații în 

anulare, cea de drept comun, întemeiată pe dispozițiile articolului 503 alineat (1) și 

contestația în anulare specială, la care se referă articolul 503 alineat (2). 

Conform articolului 503 alineat (1) Cod procedură civilă, o hotărâre definitivă 

poate fi atacată cu contestaţie în anulare atunci când contestatorul nu a fost legal citat și 

nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata. 

În ceea ce privește contestația în anulare specială, curtea notează că, potrivit 

dispoziţiilor înscrise în art. 503 alineat (2) din Codul de procedură civilă: „Hotărârile 

instanțelor de recurs mai pot fi atacate cu contestație în anulare atunci când: 1. hotărârea 

dată în recurs a fost pronunțată de o instanță necompetentă absolut sau cu încălcarea 

normelor referitoare la alcătuirea instanței și, deși se invocase excepția corespunzătoare, 

instanța de recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia; 2. dezlegarea dată recursului 

este rezultatul unei erori materiale; 3. instanța de recurs, respingând recursul sau 
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admițându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de 

recurent în termen; 4. instanța de recurs nu s-a pronunțat asupra unuia dintre recursurile 

declarate în cauză”. 

În conformitate cu alineatul (3) al art. 503 - dispozițiile alineatului (2) punctele 

1, 2 și 4 se aplică în mod corespunzător hotărârilor instanțelor de apel care, potrivit 

legii, nu pot fi atacate cu recurs. 

Curtea constată că punctul 2 – invocat în contestația în anulare de față – se referă 

la „erori materiale” în sensul de greșeli evidente, în legătură cu aspectele formale ale 

judecării apelului, precum: respingerea greşită a unui apel ca tardiv, anularea greşită ca 

netimbrat sau ca făcut de un mandatar fără calitate şi altele asemănătoare, pentru 

verificarea cărora nu este necesară reexaminarea fondului sau reaprecierea probelor. 

Fiind vorba despre un text de excepţie, se cuvine ca noţiunea de „erori 

materiale” să fie interpretată restrictiv iar nu extensiv şi – ca atare – pe această cale nu 

pot fi contestate greşeli de judecată, respectiv de apreciere a probelor, de interpretare a 

faptelor ori a unor dispoziţii legale sau de rezolvare a unui incident procedural. 

Instanța învestită cu prezenta cale extraordinară de atac observă că niciuna dintre 

pretinsele greșeli ale instanței de apel nu poate fi subsumată conceptului de „eroare 

materială” din articolul 503 alineat (2) punctul 2, astfel cum textul procedural se 

interpretează și se aplică în contestația în anulare. 

Curtea observă că se pretinde – de contestatoare – că propunerea privind 

imobilele din sat C. la care face referire instanţa de apel a fost eronat reţinută, întrucât 

nu ar exista o asemenea propunere, dar aceasta ar constitui o greșeală de judecată, iar nu 

o „eroare materială”. Similară este situația propunerilor concrete de vânzare înscrise la 

pct. 2 - 7 ale ordinii de zi aferente şedinţei din 23.08.2017, despre care susțin 

contestatoarele că ar fi fost greșit înțelese de instanța de apel. 

În pofida celor arătate în contestația în anulare, o eventuală confuzie între 

raportul de evaluare reglementat prin art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 și raportul 

de evaluare prevăzut de art. 116 alin. (2) şi (3) din acelaşi act normativ nu ar reprezenta 

o eroare materială comisă de instanţa de apel, ci tot o greșeală de judecată, care nu poate 

fi valorificată în contestația în anulare. 

În fine, aceeași este și situația pretinsei absenţe a raportului prevăzut de art. 117 

alin. (2), la care se referă de SC „M.U.” SRL, prin administrator special și F.A. 

Raportat considerentelor expuse, curtea constată că nu este aplicabil art. 503 

Cod procedură civilă și respinge contestația în anulare. 

 

3. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Interpretarea și aplicarea 

art. 22 alineat (2) 

Curtea de Apel Iași, Decizia civilă nr. 783/29 octombrie 2018  

Potrivit articolului 22 alineat (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenței: „În orice stadiu al procedurii, judecătorul-sindic, din oficiu sau la cererea 

comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere 

motivată, pentru motive temeinice. Încheierea de înlocuire se pronunţă în camera de 

consiliu, de urgenţă, cu citarea administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor”. 
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Instanța de control judiciar notează că judecătorul sindic a reținut întemeiat că 

nu este îndeplinită premisa din textul citat, câtă vreme sesizarea pentru înlocuire a fost 

depusă de apelantă cu titlu individual, astfel cum se menționează și în preambulul 

cererii. 

Dacă s-ar trece peste acest impediment de ordin procedural se observă și că sunt 

nefondate argumentele invocate de creditoare, susținerile sale neputând constitui 

„motive temeinice”, în accepțiunea art. 22 alineat (2) din legea insolvenței. 

Contrar celor învederate în cererea de apel, judecătorul sindic a examinat pe larg 

pretinsele motive de înlocuire, conchizând judicios în sensul caracterului lor nefondat. 

Curtea de apel constată că împotriva respingerii ca tardivă a unei cereri de 

creanță (ca și împotriva altor măsuri ale practicianului în insolvență, de altfel) există 

reglementată contestația, așa cum corect a statuat și tribunalul. Procesul-verbal al 

adunării creditorilor din 19 februarie 2018 a format obiect de control judecătoresc și la 

momentul anulării nu s-a considerat că ar reprezenta motiv de înlocuire. 

În condițiile în care se află în ființă contractul de concesiune 2591/12.07.2005 

apelantei îi revine sarcina de a întreprinde măsurile de ordin legal pentru protejarea 

intereselor sale de ordin economic, neputând fi reproșat acest aspect lichidatorului 

judiciar, ale cărui atribuții sunt prevăzute și se exercită conform Legii nr. 85/2006 

privind procedura insolvenței. 

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

procedură civilă curtea respinge apelul și păstrează sentința judecătorului sindic. 

 

4. Interpretarea și aplicarea art. 149 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenței. Excepția lipsei de interes în formularea recursului 

Curtea de Apel Iași, Decizia civilă nr. 578/17 decembrie 2018 

Este de principiu – în sistemul Codului de procedură civilă de la 1865 – că 

oricine are o pretenţie împotriva unei alte persoane ori urmăreşte soluţionarea în justiţie 

a unei situaţii juridice are dreptul să facă o cerere înaintea instanţei competente. Orice 

cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia: a) are capacitate 

procesuală, în condiţiile legii; b) are calitate procesuală; c) formulează o pretenţie; d) 

justifică un interes. 

Curtea de apel notează că interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, 

născut şi actual. Cu toate acestea, chiar dacă interesul nu este născut şi actual, se poate 

formula o cerere cu scopul de a preveni încălcarea unui drept subiectiv ameninţat sau 

pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara. 

Interesul trebuie justificat și în declararea unei căi de atac, prevederile vizând 

judecata în primă instanță aplicându-se și în recurs, conform art. 316 raportat la art. 298 

Cod procedură civilă. 

În materia insolvenței – în conformitate cu articolul 149 din acest act normativ – 

dispozițiile Legii nr. 85/2006 se completează, numai în măsura compatibilității lor, cu 

cele ale Codului de procedură civilă, interesul în formularea unei cereri în cursul 

procedurii având conotații specifice. 
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Instanța de control judiciar constată că, în speță, raportat la soluția dispusă de 

judecătorul sindic, contestatoarea SC „M.P.E.” SRL nu are interes în formularea cererii 

de recurs, atâta vreme cât au fost admise obiecțiunile formulate de creditorii Autoritatea 

pentru Administrarea Activelor Statului și Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Iași și s-a respins cererea de închidere a procedurii insolvenței debitoarei SC 

„Z.” SA, această din urmă măsură fiind cea urmărită de recurentă, la momentul 

promovării contestației. 

Curtea de apel reține că este greșită construcția prezentată de recurentă, în 

argumentarea existenței interesului. Aceasta pretinde că cererea sa a fost respinsă pe 

excepţia lipsei calităţii procesuale active şi că orice altă contestaţie care va fi făcută de 

recurentă pe viitor, raportat la procedura de vânzare care o interesează, se va lovi din 

nou de posibilitatea ca prima instanţă să invoce autoritatea de lucru judecat şi lipsa 

calităţii procesuale active. Recurenta susține că interesul său este actual, întrucât 

hotărârea va intra în puterea lucrului judecat şi practic, în acest moment, orice hotărâre – 

chiar dată pe excepţie – are putere de lucru judecat. Altfel spus, atât timp cât instanţa de 

fond s-a pronunţat că nu are calitate procesuală activă, soluţiile ce vor fi pronunţate vor 

fi la fel pe aceeaşi excepţie și – din această perspectivă – recurenta are interes actual să 

dovedească că are calitate procesuală activă de a contesta orice măsură în continuare din 

postura de terţ interesat. 

Instanța de recurs notează că în materia insolvenței, date fiind caracteristicile și 

modul de derulare al acestei proceduri, calitatea procesuală activă se stabilește în fiecare 

demers judiciar în parte, după cum rezultă fără echivoc din articolul 7 al Legii nr. 

85/2006, care prevede – ca principiu – în alineatul (2): „În procedurile contencioase 

reglementate de prezenta lege vor fi citate în calitate de părţi numai persoanele ale căror 

drepturi sau interese sunt supuse spre soluţionare judecătorului-sindic, în condiţii de 

contradictorialitate. În toate celelalte cazuri se aplică dispoziţiile din Codul de procedură 

civilă referitoare la procedura necontencioasă, în măsura în care nu contravin unor 

dispoziţii exprese prevăzute de prezenta lege”. 

Prin urmare, nu se poate stabili calitatea procesuală activă a unei persoane, în 

abstract și în orice acțiune/contestație adresată judecătorului sindic, astfel cum solicită 

recurenta. 

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea art. 312 alineat (1) teza a doua 

Cod procedură civilă curtea respinge recursul. 

 

5. Cerere de ordonanță președințială formulată în cursul procedurii 

insolvenței. Condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 581 Cod 

procedură civilă de la 1865 

Curtea de Apel Iași, Decizia civilă nr. 457/16 octombrie 2018 

Instanța de control judiciar reține că, potrivit art. 149 din Legea nr. 85/2006, 

dispoziţiile acestei legi se completează, în măsura compatibilităţii lor, printre altele, cu 

cele ale Codului de procedură civilă.  

Codul de procedură civilă de la 1865 prevede, în articolul 581 alineat (1): 

„Instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui 
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drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu 

s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei 

executări”. 

Este de principiu că textul citat stabilește două condiții de admisibilitate, anume 

urgența și caracterul vremelnic al măsurii solicitate a se lua pe această cale iar din cea 

din urmă decurge și o a treia condiție, ca prin măsura luată să nu se prejudece fondul. La 

cele menționate se adaugă și condiția implicită a existenței unei aparențe de drept în 

favoarea reclamantului, care a și fost consacrată expres în Noul Cod de procedură civilă. 

Curtea notează că judecătorul sindic a considerat că nu sunt îndeplinite două 

dintre condițiile de admisibilitate, respectiv aceea ca măsura dispusă să aibă caracter 

provizoriu (măsura ce se solicită a fi încuviinţată având caracter definitiv) și existența 

unei „aparențe de drept” în favoarea reclamantului. 

Se cuvine a observa că în prezenta cale de atac lichidatorul se concentrează în 

argumentație pe cerința aparenței de drept, fără a se referi la condiția vremelniciei, care 

nu este sub nici o formă îndeplinită în cauză. 

În dezacord cu cele susținute în motivarea recursului, curtea reține că 

vremelnicia nu este o situație alternativă de aplicare a ordonanței președințiale, ci o 

cerință de admisibilitate a acesteia, impunându-se ca aceste condiții de admisibilitate să 

fie îndeplinite cumulativ. 

Curtea de apel constată că în absența caracterului provizoriu (vremelnic) al 

măsurii, este anodină din punct de vedere juridic eventuala existență a aparenței de drept 

în favoarea reclamantului, ce este de prisos a mai fi examinată în această cale de atac. 

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea art. 312 alineat (1) teza a doua 

Cod procedură civilă curtea respinge recursul și menține sentința judecătorului sindic. 

6. Insolvenţă. Angajarea răspunderii administratorului în temeiul art. 169 

alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014 în condiţiile nejustificării 

cheltuielilor ridicate în avans 

Curtea de Apel Iași, Decizia civilă nr. 763/17 octombrie 2018  

Curtea de apel notează - cu caracter de principiu - că articolul 169 alineat (1) din 

Legea nr. 85/2014 instituie o formă de răspundere menită să asigure acoperirea 

pasivului debitorului, în situaţia în care averea acestuia nu satisface toate creanţele 

înregistrate. Textul stabileşte persoanele care pot fi obligate, de judecătorul-sindic, la 

suportarea pasivului debitorului persoană juridică. 

Articolul 169 reglementează o formă de răspundere delictuală specială, care 

intervine doar dacă prejudiciul a fost cauzat prin săvârşirea uneia dintre faptele ilicite 

arătate în alineatul (1) literele a) - h).  

Caracterul special al răspunderii reglementată de art. 169 din Legea nr. 85/2014 

constă în aceea că textul de lege delimitează, categoria faptelor (literele a-h) considerate 

nelegitime, prejudiciul - care este acela al provocării sau contribuirii faptelor la 

ajungerea debitoarei în stare de insolvenţă - şi are o cauzalitate tipică între faptă şi 

prejudiciu, subliniind, uneori, că acest element trebuie dublat de un scop, vina persoanei 

chemată a răspunde fiind apreciată în concret. 
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Pe de altă parte, plecând de la principiile care fundamentează răspunderea 

delictuală, acoperirea prejudiciului este o sarcină directă a autorului faptului 

prejudiciabil aflat în legătură cu fapta. 

Administratorul, chiar dacă a provocat insolvenţa, este ţinut să răspundă în 

raport cu consecinţele faptelor sale faţă de cel în patrimoniul căruia dauna a fost 

produsă. 

În cazul insolvenţei şi al falimentului, prejudiciul este provocat societăţii şi se 

concretizează, pe de o parte, în starea de insolvenţă în care societatea este plasată prin 

faptul ilicit, iar, pe de altă parte, în dauna efectivă şi cuantificabilă printr-o apreciere 

pecuniară. 

Raţiunea acestei interpretări rezidă chiar din prevederile art. 169 alin. 1 din 

Legea nr. 85/2014, potrivit cu care judecătorul sindic poate dispune ca o parte sau întreg 

pasivul debitorului în insolvenţă sau faliment să fie suportat de persoanele stabilite de 

această lege, parte care trebuie să exprime concordanţa prejudiciului în legătură cu 

faptul prejudiciabil al celui ţinut să răspundă. 

În speță, lichidatorul judiciar al debitoarei a învestit judecătorul sindic cu o 

acțiune întemeiată pe litera a) din Legea nr. 85/2014, acțiune ce a fost respinsă de 

judecătorul sindic, care, analizând faptele, a constatat că nu sunt îndeplinite condițiile 

cerute de textul în discuție pentru a atrage răspunderea pe acest temei. 

Curtea constată că prima instanţă a analizat susţinerile lichidatorului reţinând că 

nejustificarea de către pârât a sumelor reprezentând cheltuieli în avans evidenţiate în 

raportările contabile aferente perioadei 2014 - 2016 nu poate constitui temei pentru 

angajarea răspunderii. A ajuns la această concluzie întrucât în raportul întocmit în baza 

dispoziţiilor art. 97 lichidatorul judiciar a reţinut că în perioada 2014 – 2017 debitoarea 

nu a desfăşurat activitate, situaţia premisă pentru declanşarea procedurii insolvenţei.  

Contrar celor reţinute de prima instanţă, curtea apreciază că nejustificarea 

cheltuielilor în avans ridicate de pârât a avut repercusiuni asupra situaţiei financiare a 

societăţii cu atât mai mult cu cât chiar în raportul întocmit de lichidatorul judiciar se 

reţin cauzele care au dus la apariţia stării de insolvenţă: lipsa disponibilităţilor băneşti, 

folosirea necorespunzătoare a lichidităţilor societăţii, prin ridicarea acestora sub formă 

de avansuri de trezorerie şi nedecontarea lor. În ce priveşte explicaţiile date de pârâtul 

intimat, Curtea apreciază că nu pot fi primite deoarece acesta păstrează obligaţia 

justificării avansurilor indiferent de momentul ridicării lor, iar comparaţia cu nivelul 

profitului realizat sau cu nivelul datoriilor nu are relevanţă în cauză. De altfel, atât timp 

cât societatea desfăşura activitate, aceasta înregistrând profit, a existat o justificare 

pentru folosirea avansurilor, însă din momentul sistării oricărei activităţi, pârâtul intimat 

avea obligaţia de a arăta modalitatea în care a folosit resursele societăţii. Diminuarea 

cuantumului avansurilor nedecontate în timp nu conduce la exonerarea pârâtului de 

răspundere, aşa cum acest efect nu poate fi obţinut nici din faptul că aceste avansuri 

datează din perioada de creştere economică. Cheltuielile în avans nu au afectat 

societatea în mod negativ, atât timp cât aceasta derula o activitate care era generatoare 

de profit, însă lipsa oricărei activităţi a determinat starea de insolvenţă. Este însă 

incorect a se reţine faptul că lipsa desfăşurării activităţii de către societate este motivul 

pentru care nu se poate reţine fapta prev. de art. 169 al. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014. 

De asemenea, deşi împrejurarea că alţi debitori nu au achitat datoriile către societate nu 
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poate fi reţinută ca temei de răspundere, lipsa justificării avansurilor încasate de către 

pârât, persoană care s-a ocupat de conducerea activităţii societăţii, reprezintă un temei al 

răspunderii, întrucât această persoană a controlat resursele societăţii folosindu-le în 

interes propriu şi nu în interesul acesteia. Utilizarea frauduloasă a avansurilor a ieşit la 

iveală în contextul în care societatea nu a mai desfăşurat o activitate generatoare de 

profit, administratorul refuzând şi la acest moment să indice în concret destinaţia 

sumelor încasate. Or, a reţine că administratorul nu are obligaţia de a justifica avansurile 

chiar dacă acestea au fost ridicate într-o perioadă anterioară, ar însemna a se atribui un 

caracter licit folosirii bunurilor societăţii deşi este vădit scopul contrar interesului 

acesteia.  

Nu s-a negat riscul aferent oricărei activități comerciale, însă acest aspect nu are 

legătură cu obiectul cererii de angajare, respectiv cu scoaterea din patrimoniu a 

elementelor de activ, fără dovedirea destinaţiei acestora, a căror contravaloare putea 

stinge datoriile exigibile ale debitoarei.  

Legătura de cauzalitate dintre faptele reclamate şi starea de insolvenţă rezultă 

din împrejurarea că societatea a fost lipsită de lichidităţi, iar prejudiciul cert a fost 

dovedit prin imposibilitatea acoperii creanțelor înscrise în tabelul definitiv. 

Prin urmare, Curtea constată dovedită în sarcina pârâtului a faptei prevăzute de 

art. 169 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85 din 2014, starea de insolvență a debitoarei fiind 

cauzată de acesta, motiv pentru care este răspunzător de prejudiciul creat creditorului 

societății debitoare, în limita pasivului.  

Pentru aceste considerente, în baza art. 480 din noul Cod de procedură civilă, 

Curtea a admis apelul formulat împotriva sentinţei civile nr. 980 pronunţată la 

12.06.2018 de Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a Civilă - Faliment, pe care a schimbat-o în 

parte, fiind admisă cererea formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei în 

contradictoriu cu paratul, stabilind răspunderea personală a pârâtului. 

7. Insolvenţă. Inaplicabilitatea procedurii în condiţiile în care profesionistul a 

optat pentru ţinerea contabilităţii în partidă simplă  

Curtea de Apel Iași, Decizia civilă nr. 761/17 octombrie 2018  

Prin sentinţa civilă nr. 1240 din data de 11 iulie 2018, pronunţată de Tribunalul 

Iaşi în dosarul nr. 4544/99/2018, a fost respinsă cererea formulată de debitoarea I.I. 

având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. 

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul Iași a avut în vedere următoarele 

considerente: 

Debitoarea a solicitat a fi supusă procedurii simplificate de insolvenţă, 

manifestându-şi intenţia de a-şi lichida averea, întrucât se află în imposibilitate obiectivă 

de a realiza venituri care să acopere cheltuielile curente şi plata datoriilor. 

Debitorul a depus o parte din actele prev. de art. 67 din L.85/2014. 

Prin rezoluţia la primirea dosarului, instanţa a pus în vedere debitorului să 

depună înscrisurile prev. de art. 67 lit. a şi e din legea nr. 85/2014, sub sancţiunea 

respingerii cererii. 

Debitorul a depus precizări pentru termenul de judecată din 11.07.2018, arătând 

că, faţă de forma de organizare a acestuia - respectiv întreprindere individuală, are 
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organizată contabilitatea în partidă simplă, nefiind necesară întocmirea documentelor 

contabile pe care le-a solicitat instanţa. 

Potrivit art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolventei și de insolventa, documentele necesare pentru deschiderea procedurii 

insolventei sunt: 

a) ultima situație financiara anuala, certificata de către administrator și 

cenzor/auditor, balanța de verificare pentru luna precedenta datei înregistrării cererii de 

deschidere a procedurii; 

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

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

datele din registrele de publicitate; 

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

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

contestate, arătându-se suma, cauza și drepturile de preferinţă; 

d) lista cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de debitor în 

cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive; 

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

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

răspundere nelimitată, pentru societățile în nume colectiv și cele în comandită; 

g) o declarație prin care debitorul își arată intenția de intrare în procedura 

simplificată sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activității ori 

prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; 

h) o descriere sumară a modalităților pe care le are în vedere pentru 

reorganizarea activității; 

i) o declarație pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un 

avocat, sau un certificat de la registrul societăților agricole ori, după caz, oficiul 

registrului cometului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul 

profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii de 

reorganizare judiciară prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior 

formulării cererii introductive; 

j) o declarație pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de 

avocat, din care să rezulte că el sau administratorii, directorii și/sau 

acționarii/asociații/asociații comanditari care dețin controlul debitorului nu au fost 

condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate contra patrimoniului, 

de corupție și de serviciu, de fals, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 

22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, 

republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările și 

completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, și infracțiunile 

prevăzute de prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii; 

k) un certificat de admitere la tranzacționare pe o piaţă reglementată a valorilor 

mobiliare sau a altor instrumente financiare emise;  
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l) o declarație prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de 

societăți, cu precizarea acestora;  

m) dovada codului unic de înregistrare;  

n) dovada notificării organului fiscal competent. 

Dintre înscrisurile menționate, debitorul nu a depus ultima situaţie financiară 

anuală, certificată de către administrator și cenzor/auditor şi contul de profit și pierdere 

pe anul anterior depunerii cererii. 

Potrivit art. 67 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, documentele prev. la alin. 1 se 

depun odată cu cererea de deschidere a procedurii sau, cel mai târziu, până la termenul 

de judecată stabilit de judecătorul sindic. Nedepunerea documentelor prev. la alin. 1 lit. 

a-g, k, l, m, atrage respingerea cererii de deschidere a procedurii, cu excepția cazurilor 

prev. de art. 38 alin. 2 lit. c şi d, precum și a cazului în care cererea de deschidere a 

procedurii este formulată de lichidatorul numit în procedură prev. de Legea nr. 31/1990. 

Ultima situaţie financiară anuală, certificată de către administrator și 

cenzor/auditor şi contul de profit și pierdere pe anul anterior depunerii cererii sunt prev. 

la art. 66 alin. 1 lit. a şi e și fac parte din categoria actelor obligatorii a fi depuse odată 

cu cererea de deschidere a proceduri. 

Cu privire la susţinerea debitorului referitor la modalitatea de ţinere a 

contabilităţii şi la lipsa obligaţiei legale de întocmire a situaţiilor financiare anuale , 

instanţa reţine că Legea nr. 85/2014 este o lege specială care se aplică persoanelor fizice 

sau juridice ce pot fi obiect al acestei legi, şi pentru care sunt prevăzute condiţii stricte 

de formă şi de fond pentru a putea beneficia de prevederile acestei legi.  

În ceea ce priveşte documentele prev. de art. 67 din lege, nu se face nici o 

distincţie în ceea ce priveşte documentele ce trebuie depuse în raport de forma de 

organizare a debitorului care solicită a fi supus acestei legi. 

În lipsa acestor documente, instanţa nu poate aprecia daca debitorul se află în 

stare de insolvenţă, simpla susţinere a acestei stări de fapt de către solicitant nefiind 

suficientă pentru admiterea cererii. 

În consecinţă, raportat la disp. art. 66 alin. 1, art. 67 alin. 2 şi art. 5 pct. 72 din 

Legea nr. 85/2014, cererea debitorului a fost respinsă. 

Împotriva sentinţei civile nr. 1240 din data de 11 iulie 2018, pronunţată de 

Tribunalul Iaşi, a formulat apel I.I., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, 

invocând următoarele: 

În fapt, la data de 04.07.2018 a solicitat în baza prevederilor art. 65-67 din Legea 

nr. 85/2014, deschiderea procedurii simplificate de insolventa pentru debitoarea I.I., 

având în vedere că aceasta înregistra debite mai mari de 40.000 lei, ataşând 

documentele prevăzute de dispoziţiile art. 67 din Legea 85/2014. 

Ulterior, instanţa de judecată, prin judecător sindic, a solicitat să se depună 

documentele prevăzute la art. 67, alin. (1) lit. a) și e) din Legea 85/2014, respectiv 

ultima situaţie financiară anuală, certificată de către administrator și cenzor, balanţa de 

verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii, 

contul de profit și pierdere pe anul anterior depunerii cererii. 

Referitor la această solicitare, a depus la registratura instanţei precizări prin care 

a menţionat că debitoarea are ca formă de organizare „întreprindere individuală” 

respectiv are organizată o contabilitate în partidă simplă, iar conform reglementărilor 
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contabile aplicabile, Ordin Ministerului Finanţelor Publice nr. 170/2015, această entitate 

nu întocmeşte documentele contabile solicitate. 

Conform pct. 9 din OMFP 170/2015 „Pentru evidenţierea în contabilitatea în 

partidă simplă a operaţiunilor efectuate se utilizează următoarele registre contabile: 

Registrul - jurnal de încasări şi plăţi (cod 14 -1 - l/b).” 

Debitoarea a întocmit Registru Jurnal de încasări și plăţi pentru mai 2018, iar la 

închiderea exerciţiului financiar 2017 a întocmit Declaraţia Unică, documente ce au fost 

ataşate cererii de deschidere a insolvenței. 

Potrivit art. 3 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 „procedurile prevăzute de prezenta 

lege se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi de art. 3 alin. 2 din Codul Civil, 

cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum și a celor cu privire la care se 

prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte regimul insolvenței”. 

Conform art. 3 alin. 2 Cod Civil „sunt consideraţi profesionişti toţi cei care 

exploatează o întreprindere”, iar exploatarea unei întreprinderi este definită la alin. 3 al 

aceluiaşi articol ca fiind „exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a 

unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de 

bunuri sau în alte prestări de servicii, indiferent daca are sau nu un scop lucrativ”, adică 

indiferent dacă urmăreşte sau nu obţinerea unui profit. 

Debitoarea este o persoană juridică înfiinţată în temeiul OUG nr. 44/2008 

privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. 

Potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, 

întreprinderea individuală este o întreprindere economică, fără personalitate juridică, 

organizată de un întreprinzător persoană fizică. Prin urmare, activitatea economică este 

desfăşurată în mod organizat, permanent și sistematic, combinând resurse financiare, 

forţa de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice și informaţie, pe riscul 

întreprinzătorului, în cazurile și în condiţiile prevăzute de lege. 

Contabilitatea în partidă simplă este o contabilitate bazată pe evidenţierea 

încasărilor și plăţilor, venitul net anual din activităţi independente determinându-se ca 

diferenţa între venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, pe 

baza datelor din contabilitate evidenţiate în Registrul Jurnal de încasări și plăţi (cod 14-

l-l/b) , 

Arată că această debitoare este un profesionist în sensul art. 3 alin 2 și 3 din 

Codul civil, dovada scopului lucrativ fiind Registrul jurnal de încasări și plăţi. 

Fata de cele prezentate, solicită admiterea apelului, casarea în integralitate a 

sentinţei civile nr. 1240/11.07.2018 pronunţata în dosar nr. 4544/99/2018 (240/2018) de 

către Tribunalul Iaşi, rejudecarea cauzei și deschiderea procedurii de insolventa. 

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

şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale aplicabile, Curtea a apreciat că apelul este 

nefondat, Tribunalul stabilind corect situaţia de fapt şi aplicând judicios dispoziţiile 

legale relevante. 

Astfel, criticile apelantului vizează faptul că în mod greşit a reţinut judecătorul 

sindic caracterul nejustificat al depunerii situaţiei financiare solicitate, atât timp cât 

debitoarea are calitatea de profesionist în înţelesul dispoziţiilor art. 3 al. 2 din Legea nr. 
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85/2014, aplicându-i-se dispoziţiile acestei legi, modalitatea organizării contabilităţii în 

partidă simplă neafectând acest aspect.  

Curtea consideră că opţiunea apelantului de a îşi organiza contabilitatea în 

partidă simplă atrage inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 85/2014 în ce îl priveşte 

întrucât imposibilitatea depunerii documentelor prevăzute de art. 67 din lege nu este 

atrasă de forma de organizare, ci de opţiunea apelantului. Atât timp cât actul normativ 

reglementează o procedură specială, impunând anumite rigori de respectat pentru 

deschiderea procedurii insolvenţei, acestea sunt aplicabile doar în situaţia în care 

debitoarea poate face obiectul acestei legi. Or, opţiunea de a ţine contabilitatea într-o 

formă care nu impune întocmirea anumitor documente – după analiza cărora se poate 

aprecia starea de insolvenţă – nu poate anihila obligaţia depunerii acelor documente, ci 

atrage inaplicabilitatea procedurii insolvenţei. 

Pentru motivele expuse şi reţinând că prima instanţă a stabilit corect situaţia de 

fapt şi a aplicat judicios dispoziţiile legale relevante, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 

480 Cod procedură civilă, a respins apelul şi a păstrat sentinţa apelată. 

8. Uzucapiune. Invocarea excepției autorității de lucru judecat. Condiții 

pentru a se reține incidența acestora 

Temei de drept: art. 430 – 432 C.proc.civ.  

Curtea de apel a reţinut că cererea tinde la reluarea judecăţii ce a 

făcut obiectul aceluiași dosar, la cererea aceleiași reclamante în 

contradictoriu cu același pârât, în privinţa aceluiaşi imobil (diferită fiind 

doar suprafața) şi întemeiat pe aceeaşi cauză, aspecte care rezultă din 

analiza comparată a cererilor de chemare în judecată ce constituie obiect 

de învestire în cauza pendinte, respectiv în dosarul din anul 2008 al 

judecătoriei. 

Dreptul de acces la justiţie nu este unul absolut, el poate cunoaşte 

limitări, decurgând din aplicarea altor principii. În speţă, principiul 

autorităţii de lucru judecat, căruia i s-a dat eficienţă, corespunde necesităţii 

de stabilitate juridică şi ordine socială, fiind interzisă readucerea în faţa 

instanţelor a chestiunii litigioase deja rezolvate. 

Curtea de Apel Iași, Decizia civilă nr. 927/19 decembrie 2018 

Prin sentinţa civilă nr. 985/2018 din 07 iunie 2018, Tribunalul Iaşi, Secţia I 

Civilă a admis excepția de autoritate de lucru judecat invocată de pârât şi în consecință: 

A respins pentru autoritate de lucru judecat acțiunea formulată de reclamanta X. 

în contradictoriu cu Unitatea administrativ teritorială Municipiul Iași prin Primarul 

Municipiului Iași. 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 

Prin sentinţa civilă nr. 12249 din 2.12.2009 a Judecătoriei Iaşi pronunţată în 

dosar nr. X/245/2008 a fost admisă acţiunea formulată de X. în contradictoriu cu 

Municipiul Iași, s-a constatat că reclamanta a dobândit prin uzucapiune dreptul de 

proprietate asupra terenului situat în Iași, str. S. nr. 72. S-a constatat că reclamanta şi 
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intervenienta Y. sunt coproprietare asupra suprafeţei de 172 mp teren situat în Iași, str. 

S. nr. 70-72, cale de acces la proprietăţile lor. 

Recursul declarat împotriva acestei sentinţe a fost constatat perimat prin decizia 

civilă nr. 972/2012 a Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă.  

Prin cererea de chemare în judecată soluţionată prin sentinţa civilă nr. 12249 din 

2.12.2009 a Judecătoriei Iaşi reclamanta din speţă a învestit judecătoria cu pretenţia de a 

se constata dobândirea prin uzucapiunea de 30 de ani şi a joncţiunii posesiei sale cu cea 

a autorilor săi pentru imobilul din Iași, Şos. S. nr. 72. 

Obiectul acţiunii din dosarul de faţă este identic cu obiectul acțiunii din dosarul 

nr. X/245/2008. Împrejurarea că în acest din urmă dosar întinderea suprafeţei de teren 

asupra căreia s-a solicitat constatarea uzucapiunii este distinctă de întinderea indicată în 

speţă nu echivalează cu o diferenţă de obiect al celor două judecăţi. Aceasta întrucât din 

motivarea celor două cereri de chemare în judecată a rezultat că cererea de constatare a 

uzucapiunii priveşte, în ambele situaţii, întreaga suprafaţă de teren pe care reclamanta o 

deţine la adresa din Iași, şoseaua S. nr. 72. 

În dosarul nr. X/245/2008 reclamanta a precizat iniţial întinderea acestei 

suprafeţe ca fiind de 400 mp. Raportul de expertiză administrat a constatat că întinderea 

suprafeţei identificată în intravilan Iași str. S. 72 este de 881,57 mp. Prin încheierea din 

10.06.2015 Judecătoria Iași a dispus rectificarea erorilor materiale din sentinţa civilă nr. 

12249 din 2.12.2009 a Judecătoriei Iaşi în sensul că suprafaţa de teren uzucapată este de 

400 mp. Încheierea de rectificare în privinţa suprafeţei de teren asupra căreia a operat 

uzucapiunea în favoarea reclamantei (400 mp) este irevocabilă prin efectul soluţiei 

dispuse de Tribunalul Iași prin decizia civilă nr. 1138 din 2.12.2015 pronunţată în 

dosarul nr. X/245/2008*. Prin cererea de îndreptare eroare materială formulată de 

reclamantă în dosarul nr. X/245/2008 solicita instanţei să constate că a pretins 

constatarea uzucapiunii pentru suprafaţa de 881,57 mp, iar în sentinţă s-a făcut vorbire 

doar de 400 mp. 

În considerarea lucrărilor enunţate din dosarul în dosarul nr. X/245/2008 şi a 

soluţiei acolo dispuse tribunalul a stabilit că cererea de faţă tinde la reluarea judecăţii ce 

a făcut obiectul acelui dosar, la cererea aceleiași reclamante în contradictoriu cu același 

pârât - Municipiul Iași, în privinţa aceluiaşi imobil şi întemeiat pe aceeaşi cauză, aspecte 

care rezultă din examinarea comparată a cererilor de chemare în judecată din acest dosar 

respectiv din dosarul anterior cu nr. X/245/2008 (iniţial Y/245/2007). 

În consecință, instanţa a reţinut că sunt întrunite condiţiile reţinerii excepţiei de 

autoritate de lucru judecat în condiţiile art. 430 alin (1), art. 431 Cod procedură civilă, 

motiv pentru care tribunalul a admis excepția de autoritate de lucru judecat invocată de 

pârât şi a respins pentru autoritate de lucru judecat acțiunea formulată de reclamanta X. 

în contradictoriu cu Unitatea administrativ teritorială Municipiul Iași prin Primarul 

Municipiului Iași. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel X., criticând-o pentru netemeinicie şi 

nelegalitate. 

În motivarea apelului, după expunerea sintetică a situaţiei de fapt şi a 

considerentelor din sentinţa fondului, apelanta susţine că soluţia instanţei de fond este 

netemeinică şi nelegală, întrucât, în mod greşit, tribunalul a reţinut că există identitate 

de obiect, şi prin urmare, autoritate de lucru judecat. 
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În primul rând, apelanta învederează că a solicitat prin cererea ce face obiectul 

prezentului dosar, constatarea calităţii de proprietar pentru suprafaţa totală de 863 mp 

teren, situată în Iaşi, str. S. nr. 72, amplasat în sector cadastral 29, parcelele 922/1, 923 

şi 925. 

Prin cererea ce a făcut obiectul dosarului nr. X/245/2008 a solicitat constatarea 

calităţii de proprietar pentru suprafaţa de 400 mp teren, situată în Iaşi, str. S. nr. 72. A 

arătat instanţei de judecată faptul că prin sentinţa civilă nr. 12249/2009, completată de 

instanţă, s-a constatat că apelanta a dobândit în proprietate suprafaţa de 400 mp teren 

situată în Iaşi, str. S. nr. 72. 

Deşi a precizat faptul că, prin această acţiune s-a solicitat doar suprafaţa de 400 

mp, iar expertul desemnat în respectiva cauză a identificat o suprafaţă totală de 881,57 

mp, instanţa s-a pronunţat doar asupra a ceea ce s-a solicitat. 

Prin urmare, chiar dacă instanţa de judecată consideră că există autoritate de 

lucru judecat aceasta era doar parţială, respectiv doar pentru suprafaţa de 400 mp, având 

în vedere faptul că suprafeţele de teren ce fac obiectul cererilor sunt distincte. 

Menționează că, prin încheierea nr. 30640/28.04.2017, OCPI Iaşi a respins 

solicitarea de intabulare a suprafeţei de 400 mp, în sentinţa civilă nr. 12249/2009 nu este 

identificată suprafaţa de teren uzucapată prin tarla şi parcelă, există neconcordante între 

schiţa cadastrală nr. 1 de la raportul de expertiză şi planul de amplasament, cu privire la 

formă, identificatori cadastrali. 

Aşadar, deşi instanţa de fond a reţinut că există o identitate de obiect raportat şi 

la concluziile raportului de expertiză întocmit în dosarul nr. X/245/2008, acesta nu 

identifică în particular suprafaţa de 400 mp, prin identificatori cadastrali şi nici nu a fost 

omologat de instanţa de judecată, neputând fi determinată cu exactitate. 

Apelanta arată că din acest considerent a formulat acţiunea prin care a solicitat 

constatarea calităţii de proprietar, prin efectul uzucapiunii, a întregii suprafeţe de 863 

mp, întrucât nu se poate determina cu exactitate suprafaţa de 400 mp ce a făcut obiectul 

dosarului nr. X/245/2008, iar, în situaţia în care ar fi formulat o acţiune pentru suprafaţa 

de 463 mp, respectiv diferenţa ce o deţin, şi aceasta ar fi putut fi confundată cu cea din 

sentinţa civilă nr. 12249/2009. 

Susține apelanta că, obiectul cererii de chemare în judecată desemnează 

pretenţia concretă dedusă spre soluţionare instanţelor judecătoreşti prin cererea de 

chemare în judecată, prin care se urmăreşte respectarea unui drept subiectiv civil sau a 

unui interes legitim. 

Obiectul cererii de chemare în judecată trebuie să existe, să fie licit şi moral 

determinat sau determinabil şi posibil. 

Or, prin sentinţa civilă nr. 12249/2009, Judecătoria Iaşi nu s-a pronunţat asupra 

unui obiect determinabil, astfel cum rezultă din actele depuse la dosarul cauzei, în raport 

de care să se poată constata existenţa autorităţii de lucru judecat. 

Mai mult, instanţa de fond a reţinut, în mod greşit, faptul că prin cererea iniţială 

ce a făcut obiectul dosarului nr. X/245/2008 a solicitat doar suprafaţa de 400 mp, iar 

prin raportul de expertiză efectuat în cauză a fost identificată o suprafaţă de 881,57 mp, 

situaţie în care ar rezulta că a solicitat aceeaşi suprafaţă de teren în ambele cereri. 
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Aşa cum rezultă din dosarul nr. X/245/2008, ataşat la prezentul dosar, apelanta 

susţine că cererea sa a vizat doar suprafaţa de 400 mp, şi nu a fost modificată, instanţa 

pronunţându-se doar asupra a ceea ce a solicitat. 

De altfel, dacă ar fi fost identitate de obiect, în sensul că ar fi solicitat întreaga 

suprafaţă de teren ce o deţine în folosinţă, instanţa, prin sentinţa civilă nr. 12249/2009 ar 

fi admis doar în parte pretenţiile apelantei. 

Având în vedere motivele expuse, apelanta X. solicită admiterea apelului 

formulat şi anularea sentinţei civile nr. 985/2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, cu 

consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare. 

În drept invocă dispoziţiile art. 466 Cod procedură civilă. 

Intimatul Municipiul Iaşi, prin Primar a formulat întâmpinare.  

Intimatul arată că apelanta X. a formulat apel împotriva sentinţei civilă nr. 

985/2018, pronunţată de către Tribunalul Iaşi, prin care s-a respins acţiunea formulată, 

prin admiterea excepţiei pentru autoritate de lucru judecat. 

Faţă de apelul formulat, intimatul solicită respingerea acestuia ca neîntemeiat, pe 

considerentele reţinute de către instanţa de fond, care a înţeles foarte bine situaţia de 

fapt şi de drept aplicabilă cauzei. 

În drept, întâmpinarea este întemeiată pe prevederile art. 205-208 Cod procedură 

civilă şi art. 6 din CEDO, precum şi orice alte prevederi legale aplicabile cauzei. 

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

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

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

aplicând judicios dispoziţiile legale relevante, potrivit considerentelor ce urmează: 

În esență, apelanta critică sentința pentru nelegalitate susținând că soluţia 

pronunţată de tribunal este dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, respectiv 

greşita aplicare – faţă de apelanta-reclamantă – a excepției autorității de lucru judecat, 

prin raportare la soluţia pronunţată prin sentinţa civilă nr. 12249/02.12.2009 a 

Judecătoriei Iaşi în dosarul nr. X/245/2008. 

Apelanta susţine că, prin cererea ce face obiectul prezentului dosar, a solicitat 

constatarea calităţii de proprietar pentru suprafaţa totală de 863 mp teren, situată în Iaşi, 

str. S. nr. 72, amplasat în sector cadastral nr. 29, parcelele nr. 922/1, 923 şi 925. 

Prin cererea ce a făcut obiectul dosarului nr. X/245/2008 a solicitat constatarea 

calităţii de proprietar pentru suprafaţa de 400 mp teren, situată în Iaşi, str. S. nr. 72, iar 

cu ocazia expertizei tehnice de specialitate efectuată în acea cauză, de către expertul 

desemnat de instanță, a fost identificată o suprafaţă totală de 881,57 mp situată în Iaşi, 

str. S. nr. 72, instanţa pronunţându-se doar cu privire la suprafața solicitată, de 400 mp 

teren. 

Potrivit apelantei, chiar dacă instanţa de judecată consideră că există autoritate 

de lucru judecat aceasta era doar parţială, respectiv doar pentru suprafaţa de 400 mp, 

având în vedere că suprafeţele de teren ce fac obiectul cererilor sunt distincte. 

Curtea notează că, potrivit art. 1201 C. civ. de la 1864 şi ale art. 430-432 din 

Noul Cod de procedură civilă, este autoritate de lucru judecat când a doua cerere de 

chemare în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între 

aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate. Totodată, hotărârea 

judecătorească ce soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează 
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asupra unei excepţii procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunţare, 

autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată. Autoritatea de lucru judecat 

priveşte dispozitivul, precum şi considerentele pe care acesta se sprijină, inclusiv cele 

prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă (Noul Cod de procedură civilă). 

Autoritatea de lucru judecat presupune tripla identitate cu privire la părţile, 

obiectul şi cauza a două sau mai multor dosare, dintre care cel puţin unul dintre acestea 

să fie soluţionat, aşa cum reiese din dispoziţiile art. 430 alin. 1 din CPC. Potrivit art. 431 

NCPC nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitate în temeiul 

aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect (reglementarea aspectului pozitiv-puterea de 

lucru judecat). 

Instanţa constată că litigiile sus-menţionate s-au purtat între aceleaşi părţi 

deţinând aceeaşi calitate procesuală, în sensul legii fiind îndeplinită această condiţie 

legală, aspect necontestat de vreuna din părți. 

Curtea reține, în acord cu cele constatate și de judecătorul fondului, că, litigiile 

dintre părţi au acelaşi obiect, din moment ce, în primul dosar nr. X/245/2008, finalizat 

prin pronunțarea sentinţei civile nr. 12249/02.12.2009 a Judecătoriei Iaşi, s-a solicitat 

constatarea calităţii de proprietar pentru suprafaţa de 400 mp teren, situată în Iaşi, str. S. 

nr. 72, în timp ce, prin cererea ce face obiectul prezentului demers judiciar, se solicită 

constatarea calităţii de proprietar pentru suprafaţa totală de 863 mp teren, situată în Iaşi, 

str. S. nr. 72, amplasat în sector cadastral 29, parcelele 922/1, 923 şi 925. 

Prin chiar motivele de apel, X. arată că motivul ce a determinat prezentul demers 

judiciar a constat în dificultățile întâmpinate atunci când a dorit să intabuleze dreptul de 

proprietate dobândit ca efect al sentinţei civile nr. 12249/02.12.2009 a Judecătoriei Iaşi, 

întrucât prin încheierea nr. 30640/28.04.2017, OCPI Iaşi i-a respins solicitarea cu 

motivarea că nu este identificată suprafaţa de 400 mp prin tarla şi parcela, există 

neconcordante între schiţa cadastrală nr. 1 de la raportul de expertiză şi planul de 

amplasament, cu privire la formă, identificatori cadastrali. 

În consecinţă, curtea reţine că în mod corect tribunalul a constatat că, cererea de 

faţă tinde la reluarea judecăţii ce a făcut obiectul acelui dosar, la cererea aceleiași 

reclamante în contradictoriu cu același pârât - Municipiul Iași, în privinţa aceluiaşi 

imobil şi întemeiat pe aceeaşi cauză, aspecte care rezultă din analiza comparată a 

cererilor de chemare în judecată ce constituie obiect de învestire în cauza pendinte, 

respectiv în dosarul nr. X/245/2008 al Judecătoriei Iași. 

În aceeaşi ordine de idei, Curtea de apel notează că, în cauza Amurăriței c. 

României din septembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reamintit că 

dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 § 1 trebuie interpretat prin prisma 

principiului preeminentei dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor 

semnatare ale Convenției, principiu enunțat în preambulul Convenției.  

Unul dintre elementele fundamentale ale principiului preeminenței dreptului este 

principiul securității raporturilor juridice, care presupune, printre altele, ca soluțiile 

definitive date de instanțele judecătorești să nu mai poată fi contestate (Brumărescu c. 

României, § 61).  

Pentru respectarea acestui principiu, statele trebuie sa depună diligențe pentru a 

putea fi identificate procedurile judiciare conexe și să interzică redeschiderea unor noi 
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proceduri judiciare referitoare la aceeași problemă (a se vedea mutatis mutandis, 

Gjonbocari și alții c. Albaniei § 66).  

În cauza Amurăriței, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a apreciat că 

instanțele ar fi trebuit să țină cont de constatările de fapt din procedurile judiciare 

anterioare, cu privire la situația terenului din locul numit „B”. Repunerea în discuție a 

situației soluționate prin hotărâri judecătorești definitive nu poate fi justificată prin 

prisma art. 6 § 1 din Convenție (a se vedea mutatis mutandis, Riabykh c. Rusiei, § 52).  

În concluzie, Curtea Europeană, reținând, în esență, că instanțele nu au respectat 

dreptul părții la un proces echitabil, a constatat încălcarea art. 6 § 1 din Convenție în 

acea cauză.  

În aceste condiții, față de dispozițiile art. 6 din Convenție, aplicabile și în 

prezenta cauză, în baza art. 20 din Constituție, în mod judicios tribunalul a reţinut 

excepția autorității de lucru judecat a sentinţei civile nr. 12249/02.12.2009 a 

Judecătoriei Iaşi, pronunțată în dosarul nr. X/245/2008 din moment ce obiectul 

acțiunilor este identic. 

Simpla împrejurare că în dosarul nr. X/245/2008 întinderea suprafeţei de teren 

asupra căreia s-a solicitat constatarea uzucapiunii este distinctă de întinderea indicată în 

cauza pendinte nu constituie un obiect diferit al celor două judecăţi, din moment ce, din 

motivarea ambelor cereri de chemare în judecată a rezultat că solicitarea de constatare a 

uzucapiunii priveşte, în ambele situaţii, întreaga suprafaţă de teren pe care reclamanta o 

deţine la adresa din Iași, şoseaua S. nr. 72. 

Instanța de prim control judiciar notează că nu poate fi scindat obiectul cauzei, 

care se referă la suprafaţa de teren pe care apelanta o deţine în Iași, şoseaua S. nr. 72. 

Pentru a vorbi de un obiect diferit era imperios necesar ca acesta să se refere la o 

altă suprafață de teren, ceea ce nu este cazul în pricina pendinte. 

Din cele anterior expuse, rezultă cu evidență că, prin demersul dedus judecății în 

cauza pendinte, apelanta urmărește să se procedeze la reluarea judecăţii ce a făcut 

obiectul primului dosar, în condițiile în care ea însăși nu a avut o conduită procesuală 

activă în acea pricină, din moment ce recursul pe care l-a declarat împotriva sentinţei 

civile nr. 12249/02.12.2009 a Judecătoriei Iaşi, a fost constatat perimat prin decizia 

civilă nr. 972/2012 a Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă. 

Suplimentar, instanța de apel reține și că, în ceea ce privește întinderea 

suprafeței de teren uzucapate, chiar apelanta-reclamantă a formulat cerere de îndreptare 

erorii materiale în dosarul nr. X/245/2008, solicitând instanţei să constate că, deși a 

învestit instanța cu constatarea uzucapiunii pentru suprafaţa de 881,57 mp, prin sentinţa 

civilă nr. 12249 din 2.12.2009 a Judecătoriei Iaşi s-a făcut vorbire doar de 400 mp. Prin 

încheierea din 10.06.2015 Judecătoria Iași a dispus rectificarea erorilor materiale din 

sentinţa civilă nr. 12249 din 2.12.2009 a Judecătoriei Iaşi în sensul că suprafaţa de teren 

uzucapată este de 400 mp, soluție rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 1138 din 

2.12.2015 pronunţată de Tribunalul Iași în dosarul nr. X/245/2008*.  

La termenul de judecată din 12 decembrie 2018, apelanta a fost interpelată dacă 

a uzat de procedura lămuririi titlului, respectiv a sentinţei civile nr. 12249 din 2.12.2009 

pronunțată de Judecătoria Iaşi. Reprezentantul apelantei a precizat că lămurirea hotărârii 

este dificilă, deoarece raportul de expertiză din dosar nu identifică tarlaua sau parcela, ci 
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doar o suprafaţă de teren şi o cale de acces, care e deţinută în coproprietate de către 

reclamantă şi intervenienta din acel dosar, calea de acces fiind intabulată.  

În fine, Curtea evidențiază că dreptul de acces la justiţie nu este unul absolut, el 

poate cunoaşte limitări, decurgând din aplicarea altor principii. 

În speţă, principiul autorităţii de lucru judecat căruia i s-a dat eficienţă 

corespunde necesităţii de stabilitate juridică şi ordine socială, fiind interzisă readucerea 

în faţa instanţelor a chestiunii litigioase deja rezolvate. 

În consecinţă, în baza art. 480 alin. 1 teza I din Codul de procedură civilă, 

Curtea de apel respinge apelul formulat de reclamanta X. împotriva sentinţei civile nr. 

985/2018 din 7 iunie 2018, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă - faliment, 

hotărâre pe care o păstrează. 

9. Excepție supusă în discuția contradictorie a părților. Pronunțarea soluției 

în temeiul acestei excepții. Încălcarea principiului contradictorialității 

– dreptul la apărare. Consecințe 

Temei de drept: art. 224 C.proc.civ.  

Contradictorialitatea este unul dintre principiile specifice procedurii 

civile, fiind o componentă a dreptului la apărare, constând în dreptul 

părţilor aflate pe poziţii cu interese contrare de a propune şi administra 

probe şi de a pune concluzii în legătură cu problemele de fapt şi de drept 

care interesează dezlegarea pricinii, indiferent dacă elementele puse în 

discuţie reprezintă rezultatul iniţiativei părţilor ori al judecătorului. 

Corelativ acestui drept, pentru asigurarea respectării sale, instanţa 

de judecată are obligaţia de a pune în discuţia părţilor toate chestiunile de 

fapt şi de drept apărute în cursul procesului, în baza cărora va soluţiona 

litigiul. Vor fi puse în discuţia părţilor excepţiile, cererile, împrejurările de 

drept şi de fapt invocate, instanţa urmând a-şi întemeia hotărârea numai 

asupra aspectelor supuse dezbaterii contradictorii a părţilor.  

Tribunalul s-a pronunțat pe excepția prescripţiei dreptului material 

la acţiune, pe care a admis-o și, în consecință, a respins acțiunea 

apelanților reclamanți. Prin simplul fapt al neacordării posibilităţii părţii 

de a pune concluzii asupra unei excepţii se încalcă principiul 

contradictorialităţii, dreptul la apărare şi la un proces echitabil. 

Curtea de Apel Iași, Decizia civilă nr. 752/17 octombrie 2018 

Prin sentinţa civilă nr. 675 din 16 aprilie 2018, Tribunalul Iaşi, Secţia I Civilă a 

respins excepţia autorităţii de lucru judecat. A admis excepţia prescripţiei dreptului 

material la acţiune. A respins, ca fiind prescris dreptul la acţiune, cererea de chemare în 

judecată formulată de reclamanţii X. şi Y. în contradictoriu cu pârâţii Primarul 

Municipiului Iaşi şi Municipiul Iaşi prin Primar. 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1637/27.03.2007 de 

Biroul Notarului Public, reclamanţii X. şi Y. au dobândit dreptul real de proprietate 

asupra suprafeţei de 2716 mp, situată în intravilanul Municipiului Iaşi, str. Z. (fostă 
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Dealul G.), parcela 1 PD. La data de 16.09.2007 a fost eliberat de Primăria Municipiului 

Iaşi certificatul de urbanism nr. 2966, în cuprinsul căruia se reţine că pentru a deveni 

construibil, terenul va fi studiat printr-o documentaţie PUZ, precedată de o temă PUZ cu 

prezentarea intenţiei de construire, ce se va supune avizării în Comisia de Urbanism. 

Valabilitatea certificatului de urbanism a fost de 24 luni de la data emiterii sale. Prin 

adresa nr. 34489/04.05.2009 a Municipiului Iaşi a fost respinsă solicitarea reclamantului 

X. de prelungire a certificatului de urbanism pentru lucrările de întocmire PUZ – 

construire locuinţă şi împrejmuire teren proprietate. 

Legalitatea adresei nr. 34489/04.05.2009 a fost supusă controlului instanţei de 

contencios administrativ în dosarul nr. X/99/2009 al Tribunalului Iaşi, dosar în cadrul 

căruia s-a solicitat de către reclamanţii X. şi Y. revocarea adresei nr. 34489/04.05.2009 

şi obligarea Primarului Municipiului Iaşi la prelungirea certificatului de urbanism nr. 

2966 din data de 16.09.2007. Prin sentinţa nr. 47/CA/26.01.2010 cererea reclamanţilor a 

fost respinsă, sentinţa devenind irevocabilă ca urmare a respingerii, prin decizia nr. 

329/CA/21.06.2010 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, cererii de recurs formulată de 

reclamanţi. 

La data de 08.07.2013, reclamanţii X. şi Y. au învestit Tribunalul Iaşi cu 

soluţionarea cererii având ca obiect obligarea pârâţilor Primarul Municipiului Iaşi, 

Municipiul Iaşi prin Primarul Municipiului Iaşi şi Municipiul Iaşi prin Consiliul Local 

al Municipiului Iaşi la plata de despăgubiri aferente perioadei 01.07.2010 – 01.07.2013 

şi în continuare până la momentul pronunţării hotărârii, despăgubiri reprezentând lipsa 

de folosinţă a terenului situat în Iaşi, str. Z. (fostă Dealul G.), parcela 1 PD. Prin sentinţa 

civilă nr. 3558/05.11.2014 Tribunalul Iaşi a respins acţiunea reclamanţilor, pentru lipsa 

calităţii de reprezentant a Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru Municipiul Iaşi, 

iar în contradictoriu cu pârâţii Primarul Municipiului Iaşi, Municipiul Iaşi prin Primarul 

Municipiului Iaşi acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. Sentinţa a rămas definitivă ca 

urmare a respingerii de către Curtea de Apel Iaşi, prin decizia nr. 278/13.07.2015, a 

cererii de recurs formulată de reclamanţi. 

Excepţia autorităţii de lucru judecat invocată în cauză este neîntemeiată.  

Potrivit art. 431 alin. 1 Cod procedură civilă, nimeni nu poate fi chemat în 

judecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleaşi cauze şi pentru acelaşi 

obiect. Pentru a exista autoritate de lucru judecat trebuie să existe triplă identitate de 

elemente: părţi, obiect şi cauză. 

Condiţia identităţii de obiect nu este îndeplinită în prezentul litigiu nici raportat 

la cauza înregistrată sub nr. X/99/2009 şi nici raportat la cauza înregistrată sub nr. 

Y/99/2013. 

În cadrul celui dintâi litigiu, reclamanţii X. şi Y. au solicitat obligarea pârâtului 

Primarul Municipiului Iaşi la revocarea adresei nr. 34489/2009 şi la prelungirea 

certificatului de urbanism nr. 2966/2007, solicitări diferite de cele deduse judecăţii în 

prezenta cauză. 

În cadrul celui de-al doilea litigiu, reclamanţii X. şi Y., deşi au solicitat obligarea 

pârâţilor chemaţi în judecată la plata de despăgubiri reprezentând lipsa de folosinţă a 

terenului în suprafaţă de 2716 mp, asemenea celui de-al doilea capăt de cerere din 

prezenta cauză, a notat Tribunalul că despăgubirile solicitate vizează perioade de timp 

diferite. În dosarul nr. Y/99/2013 despăgubirile solicitate vizează perioada cuprinsă între 
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01.07.2010 şi data soluţionării litigiului, iar în cauza de faţă despăgubirile solicitate sub 

formă de prestaţii periodice vizează intervalul cuprins între data introducerii acţiunii şi 

până la preluarea terenului în proprietatea municipiului. Celelalte două capete de cerere, 

având ca obiect repararea prejudiciului material prin acordarea de despăgubiri băneşti în 

cuantum de 295.282,6525 lei reprezentând valoarea de circulaţie a terenului în suprafaţă 

de 2617 mp şi plata unei despăgubiri în cuantum de 50.000 lei cu titlu de prejudiciu 

moral, au fost adresate instanţei exclusiv în cadrul prezentei acţiuni civile. 

Imperativul îndeplinirii cumulative a condiţiei identităţii tuturor celor trei 

elemente face de prisos, dat fiind că nu există identitate de obiect, analiza şi a celorlalte 

două elemente: părţile şi cauza.  

Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune este întemeiată. 

Din interpretarea dispoziţiilor art. 6 alin. 4 Cod civil şi ale art. 201 din Legea nr. 

71/2011, a rezultat că legea aplicabilă prescripţiei extinctive, sub toate aspectele sale – 

început, termen, suspendare, întrerupere, repunere în termen, efecte – este legea în 

vigoare la data la care prescripţia a început să curgă. 

Pentru soluţionarea excepţiei invocate, instanţa are a verifica, raportat la situaţia 

de fapt existentă în prezentul litigiu, descrisă anterior pe scurt, dacă prescripţia 

extinctivă a început să curgă potrivit dispoziţiilor din reglementarea anterioară, 

respectiv Decretul nr. 167/1958. Doar un eventual răspuns negativ poate atrage 

incidenţa în cauză a dispoziţiilor Codului civil din anul 2009. A notat instanţa că între 

conţinutul art. 8 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 şi conţinutul art. 2528 din Codul Civil 

există o identitate, o suprapunere deplină, aplicarea Decretului nr. 167/1958 fiind 

exclusiv o chestiune de rigoare juridică fără consecinţe practice diferite asupra situaţiei 

de fapt litigioase, faţă de aplicarea art. 2528 din Codul Civil. 

Potrivit art. 1 alin. 1 şi art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, dreptul la acţiune, 

având un obiect patrimonial, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în 

termenul de prescripţie de trei ani stabilit de lege. Prescripţia dreptului la acţiune în 

repararea pagubei pricinuită prin fapta ilicită, începe să curgă, după cum dispune art. 8 

alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să 

cunoască, atât paguba cât şi pe cel care răspunde de ea. Aşadar, pentru determinarea 

momentului la care s-a născut dreptul la acţiune al reclamanţilor trebuie avute în vedere 

ambele elemente la care face referire textul citat, respectiv paguba, sub aspectul 

existenţei şi întinderii sale, precum şi autorul acesteia. 

În prezentul litigiu se reclamă de către titularii actului de învestire suprimarea 

atributelor folosinţei şi dispoziţiei asupra terenului situat în Iaşi, str. Z. (fostă Dealul G.), 

parcela 1 PD, atribute ce intră în conţinutul dreptului lor real de proprietate. Suprimarea 

acestor atribute este pusă de reclamanţi în relaţie cu modalitatea în care pârâţii au înţeles 

să facă aplicarea dispoziţiilor legale relevante în procedura de prelungire a termenului 

de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2966/16.05.2007, reţinându-se în mod 

greşit, în opinia reclamanţilor, imposibilitatea schimbării destinaţiei terenurilor 

prevăzute în documentaţiile de urbanism ca spaţii verzi, indiferent de regimul juridic al 

acestora. Prin fapta pretins ilicită a pârâţilor terenul a devenit lipsit de utilitate deoarece 

reclamanţii nu mai pot construi o locuinţă individuală, utilitatea acestuia fiind orientată 

exclusiv în interes public. 
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Raportat chiar limitelor de analiză trasate de către reclamanţi prin cererea lor de 

aplicare a normelor ce reglementează răspunderea civilă delictuală, Tribunalul a reţinut 

că ambele condiţii necesare pentru ca dreptul la acţiune al reclamanţilor să ia naştere au 

fost îndeplinite la momentul soluţionării irevocabile a litigiului înregistrat sub nr. 

X/99/2009. 

A notat Tribunalul că în cadrul acestui litigiu s-a statuat în mod irevocabil că 

anterior înregistrării cererii reclamanţilor formulată în vederea prelungirii certificatului 

de urbanism a intrat în vigoare OUG nr. 114/2007, care interzice în mod expres 

schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi indiferent de regimul juridic 

al acestora, sub sancţiunea nulităţii absolute a actelor încheiate cu încălcarea acestor 

dispoziţii. Prin limitările impuse de OUG nr. 114/2007 nu este afectată esenţa dreptului 

de proprietate al reclamanţilor, care păstrează intact dreptul de dispoziţie asupra acestui 

teren în integralitatea sa, fiind lipsiţi de folosinţa bunului lor imobil doar parţial, în ceea 

ce priveşte posibilitatea de a construi pe acesta.  

În prezenţa acestor statuări irevocabile, cuprinse în sentinţa 47/CA/26.01.2010 a 

Tribunalului Iaşi şi în decizia nr. 329/21.06.2010 a Curţii de Apel Iaşi, precum şi a 

prezumţiei absolute a autorităţii de lucru judecat, reglementată de art. 1200 pct. 4 cu 

referire la art. 1202 alin. 2 Cod civil de la 1864, în puterea căreia aspectele litigioase 

dezlegate anterior nu pot fi contrazise (texte sub imperiul cărora au fost pronunţate cele 

două hotărâri judecătoreşti), Tribunalul a reţinut că imposibilitatea afectării suprafeţei 

de teren de 2716 mp, situată în intravilanul Municipiului Iaşi, str. Z. (fostă Dealul G.), 

parcela 1 PD, edificării unei locuinţe a fost cunoscută de către reclamanţi de la data 

pronunţării de către Curtea de Apel Iaşi a deciziei irevocabile nr. 329, respectiv data de 

21.06.2010. 

Nu au putut fi primite susţinerile reclamanţilor, făcute în cuprinsul notelor scrise 

depuse la dosarul judecătoriei, în conformitate cu care caracterul cert al prejudiciului le-

a fost cunoscut la data de 23.04.2014, data întocmirii raportului de expertiză în dosarul 

nr. Y/99/2013 al Tribunalului Iaşi, prin care se demonstrează imposibilitatea de vânzare 

a terenului în condiţii de piaţă liberă, ca rezultat al imposibilităţii de construire. 

În primul rând, a reţinut Tribunalul că reclamanţii au afirmat, încă de la 

momentul formulării cererii de chemare în judecată înregistrată sub nr. Y/99/2013, că 

modificările legislative aduse OUG nr. 195/2005 prin OUG nr. 114/2007, aplicate 

solicitării lor de prelungire a valabilităţii certificatului de urbanism, le-a adus atingere în 

mod grav exercitării prerogativelor dreptului lor de proprietate, atât folosinţa cât şi 

dispoziţia. 

Pe de altă parte, momentul efectuării raportului de expertiză în cadrul 

soluţionării dosarului nr. Y/99/2013 este unul subiectiv, determinat de demersul 

reclamanţilor în vederea obţinerii de către aceştia a despăgubirilor solicitate pentru 

pretinsa lipsă de folosinţă a terenului în litigiu. Prescripţia dreptului material la acţiune 

sancţionează pasivitatea creditorului raportului juridic civil, având pe lângă funcţiile 

mobilizatoare şi sancţionatoare şi pe cea de consolidare a raporturilor juridice şi de 

înlăturare a dificultăţilor în administrarea probelor. Toate aceste funcţii şi-ar pierde 

raţiunea, dacă i s-ar lăsa creditorului libertatea determinării momentului de la care 

începe să curgă termenul de prescripţie. 
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Nu în ultimul rând, a notat instanţa că cele reţinute de expert în concluziile 

lucrării de specialitate efectuate nu au fost validate prin mijlocirea vreunei hotărâri 

judecătoreşti pentru a se putea susţine că cele acolo arătate pot marca obiectiv 

momentul la care reclamanţii au cunoscut paguba ce le-a fost produsă. 

Concluzia ce se impune este cea potrivit căreia paguba produsă reclamanţilor 

prin fapta pretins ilicită a pârâţilor, constând în aplicarea defectuoasă a reglementărilor 

legale cu consecinţe în ce priveşte exerciţiului atributelor folosinţei şi dispoziţiei asupra 

terenului în litigiu, a fost cunoscută de aceştia la momentul la care s-a finalizat 

irevocabil controlul de legalitate declanşat împotriva refuzului pârâţilor de prelungire a 

termenului de valabilitate a certificatului de urbanism. Raportat statuărilor instanţelor 

judecătoreşti cuprinse în cele două hotărâri anterior menţionate, reclamanţii aveau 

cunoştinţă atât de faptul că terenul în suprafaţă de 2716 mp nu va putea fi afectat 

edificării unei locuinţe, cât şi de consecinţele pe care această pretinsă limitare a 

exerciţiului dreptului lor real de proprietate le au nu doar asupra atributului folosinţei, ci 

şi asupra atributului dispoziţiei. Aceasta în contextul în care întregul demers al 

reclamanţilor se circumscrie unui unic scop al dobândirii în proprietate a suprafeţei de 

teren în litigiu, respectiv cel al edificării unei locuinţe. 

În considerarea celor anterior expuse, Tribunalul a dispus conform celor 

cuprinse în prezenta hotărâre. 

Împotriva acestei sentinţe au formulat apel X. şi Y., criticând-o pentru 

netemeinicie şi nelegalitate. 

În cuprinsul cererii de apel, X. şi Y. arată că prin acţiunea înregistrata pe rolul 

Judecătoriei Iaşi sub nr. Z/245/2017 au solicitat instanţei de judecată că, în 

contradictoriu cu pârâţii Primarul Municipiului Iaşi și Municipiul Iaşi să dispună 

obligarea acestora din urmă la: repararea prejudiciului material prin acordarea de 

despăgubiri băneşti în cuantum de 295282,65 lei respectiv echivalentul sumei de 65.425 

euro; plata unei prestaţii periodice lunare constând într-o compensaţie pecuniară fixă cu 

titlu de despăgubiri materiale; plata unei despăgubiri în suma de 50.000 lei cu titlu de 

prejudiciu moral; plata cheltuielilor de judecată. 

Prin întâmpinare, pârâţii au invocat excepţia autorităţii de lucru judecat şi 

excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, fără a formula şi apărări pe fondul 

cauzei. 

Reclamanţii-apelanţi nu au formulat răspuns la întâmpinare. 

Având în vedere valoarea obiectului cererii, prin sentinţa civilă nr. 15107 din 

06.12.2017 pronunţată în dosar nr. Z/245/2017 al Judecătoriei Iaşi s-a admis excepţia 

necompetenţei materiale a Judecătoriei Iaşi şi s-a declinat competenţa de soluţionare a 

cererii introductive de instanţă în favoarea Tribunalului Iaşi. 

Cauza s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. W/99/2018. 

La termenul de judecata din data de 26 martie 2018, instanţa de judecată a 

acordat cuvântul numai pe excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de către pârâţi 

prin întâmpinare. Aceasta situaţie a fost consemnată expres în încheierea de amânare a 

pronunţării din data de 26.03.2018. 

Prin sentinţa civilă nr. 675 din 16.04.2018 a Tribunalului Iaşi în mod corect s-a 

respins excepţia autorităţii de lucru judecat, însă în mod nelegal instanţa s-a pronunţat 

asupra excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune şi, pe fond, a respins acţiunea. 
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În acest mod, instanţa de fond s-a pronunţat asupra unei excepţii asupra căreia 

reclamanţii-apelanţi nu şi-au spus opinia, încălcându-se astfel dispoziţiile legale 

procedurale imperative. 

Concret, chiar dacă reclamanţii nu au formulat răspuns la întâmpinare prin care 

să îşi exprime poziţia raportat la excepţia prescripţiei (reclamanţii formulând doar 

concluzii scrise în fața Judecătoriei Iaşi cu privire la excepţia autorităţii de lucru 

judecat), instanţa de fond era obligată să pună în discuţia părţilor ambele excepţii şi într-

o atare situaţie s-ar fi justificat soluţia pronunţată. Or, în speţă, soluţia pronunţată în 

sensul admiterii excepţiei prescripţiei cu consecinţa respingerii pe fond a acţiunii 

încalcă regulile imperative prevăzute de dispoziţiile art. 224 din Codul de procedură 

civilă, reguli potrivit cărora: „Instanţa este obligată, în orice proces să pună în discuţia 

părţilor toate cererile, excepţiile, împrejurările de fapt sau temeiurile de drept prezentate 

de ele, potrivit legii, sau invocate din oficiu”. 

Apelanţii susțin că părţile au dreptul sa-si expună părerea cu privire la excepţiile 

invocate şi pot solicita probe. Concret, aveau dreptul sa susţină în fata instanţei de fond 

ca nu se poate vorbi despre excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune având în 

vedere caracterul continuu al afectării dreptului de proprietate. 

În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, arată apelanţii, a 

pronunţat numeroase soluţii în care a reţinut că imposibilitatea de a beneficia timp de 

mai mulţi ani de dreptul de proprietate se analizează ca o situaţie continuă. 

Astfel, termenul de 6 luni în care o persoană poate sesiza Curtea Europeană 

începe sa curgă de la momentul când această situaţie continuă și până la sfârşit. În 

considerarea acestei susţineri, apelanţii înţeleg să invoce hotărârile Curții Europene în 

speţele: Andreescu Murăreț și alţii contra României, Todicescu împotriva României, 

Ciobotea împotriva României, Episcopia Română Unită cu Roma - Oradea contra 

României, Katz împotriva României. În aceste situaţii, Curtea a apreciat că nu se poate 

vorbi despre depăşirea unui termen de 6 luni în situaţia în care imposibilitatea părţilor 

de a se bucura mai mulţi ani de dreptul lor de proprietate reprezintă o situaţie continuă. 

Corelativ şi prin raportare strictă la deciziile Curții Europene invocate, nici în 

speţa de faţă nu se poate vorbi despre o prescripţie a dreptului reclamanţilor de a solicita 

repararea unei situaţii ce a generat privarea lor de atributele totale şi complete /depline 

ale dreptului de proprietate, întrucât afectarea acestui drept este continuă, ea existând şi 

ieri, şi astăzi, etc.(mai exact de la momentul reconstituirii dreptului de proprietate 

asupra terenului şi până la momentul în care aceasta încălcare încetează în orice manieră 

legală (prin lege, prin hotărâre Consiliul Local, voinţa părţilor, etc.). 

Pe cale de consecinţă, apelanţii X. şi Y. solicită admiterea apelului, casarea în 

parte a sentinţei Tribunalului Iaşi şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe 

în vederea soluţionării în cadrul legal a excepţiei prescripţiei dreptului material la 

acţiune în sensul de a se acorda părţilor cuvântul asupra acestei excepţii şi/sau de a se 

formula şi/sau administra şi probe pe aceasta excepţie (dacă este cazul). 

Intimaţii Primarul Municipiului Iaşi şi Municipiul Iaşi, prin Primar, nu au format 

întâmpinare.  

Examinând sentinţa atacată, prin prisma criticilor formulate, în aplicarea 

articolului 479 alineat (1) din Codul de procedură civilă, Curtea apreciază că apelul este 

fondat, potrivit considerentelor ce urmează:  
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Prin apelul formulat, reclamanţii X. şi Y. critică sentinţa civilă nr. 675 din 

16.04.2018 a Tribunalului Iaşi pentru nelegalitate, sens în care susțin că instanța a 

pronunţat soluția pe baza unei excepţii care nu a fost pusă în discuția contradictorie a 

părților, încălcându-se astfel dispoziţiile legale procedurale imperative. 

Instanța de apel reține că, potrivit dispozițiilor art. 224 din Codul de procedură 

civilă: „Instanţa este obligată, în orice proces, să pună în discuţia părţilor toate cererile, 

excepţiile, împrejurările de fapt sau temeiurile de drept prezentate de ele, potrivit legii, 

sau invocate din oficiu”. 

Prin întâmpinarea depusă la prima instanță, intimații-pârâţi au invocat excepţia 

autorităţii de lucru judecat şi excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, fără a 

formula şi apărări pe fondul cauzei. 

Cauza a rămas în pronunțare la data de 26.03.2018. 

Curtea evidențiază că, potrivit consemnărilor din cuprinsul încheierii de amânare 

a pronunţării din data de 26.03.2018, instanţa de fond a pus în discuția părţilor o singură 

excepție, cea referitoare la autoritatea de lucru judecat și asupra căreia reclamanții, prin 

avocat, au pus concluzii. 

Nu rezultă din încheierea de ședință că s-ar fi acordat părţilor şi cuvântul pe 

excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. 

Contradictorialitatea este unul dintre principiile specifice procedurii civile, fiind 

o componentă a dreptului la apărare, constând în dreptul părţilor aflate pe poziţii cu 

interese contrare de a propune şi administra probe şi de a pune concluzii în legătură cu 

problemele de fapt şi de drept care interesează dezlegarea pricinii, indiferent dacă 

elementele puse în discuţie reprezintă rezultatul iniţiativei părţilor ori al judecătorului. 

Corelativ acestui drept, pentru asigurarea respectării sale, instanţa de judecată 

are obligaţia de a pune în discuţia părţilor toate chestiunile de fapt şi de drept apărute în 

cursul procesului, în baza cărora va soluţiona litigiul. Vor fi puse în discuţia părţilor 

excepţiile, cererile, împrejurările de drept şi de fapt invocate, instanţa urmând a-şi 

întemeia hotărârea numai asupra aspectelor supuse dezbaterii contradictorii a părţilor.  

Instanța de control judiciar notează că tribunalul s-a pronunțat pe excepția 

prescripţiei dreptului material la acţiune, pe care a admis-o și, în consecință, a respins 

acțiunea apelanților reclamanți. 

Prin simplul fapt al neacordării posibilităţii părţii de a pune concluzii asupra unei 

excepţii se încalcă principiul contradictorialităţii, dreptul la apărare şi la un proces 

echitabil. 

Cu privire la excepţia autorităţii de lucru judecat, Curtea reține că apelanții 

susțin că aceasta a fost corect respinsă, sub acest aspect hotărârea rămânând definitivă. 

Raportat considerentelor expuse, curtea constată că în cauză sunt incidente 

prevederile art. 480 alineatele (2) și (3) Cod procedură civilă, urmând a fi admis apelul 

și anulată – în parte – sentința Tribunalul Iaşi, cu trimitere spre rejudecarea cauzei 

aceleiași instanțe, astfel cum a solicitat în mod expres reclamanţii X. şi Y. 

10. Apel. Critici care nu vizează soluția pronunțată de judecătorul fondului. 

Cereri noi formulate direct în apel 

Temei de drept: art. 479 C.proc.civ.  
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Potrivit dispoziţiilor art. 479 din Codul de procedură civilă, instanţa 

de apel va verifica – în limitele cererii de apel – stabilirea situaţiei de fapt 

şi aplicarea legii de către prima instanţă. 

Or, plecând de la aceste limite ale efectului devolutiv al apelului, în 

cauză, prin cererea de apel reclamantul-apelant invocă doar aspecte ce nu 

au legătură cu hotărârea judecătorului ce a soluționat în primă instanță 

cauza, context în care Curtea nu poate proceda la examinarea cererii de 

chemare în judecată, care nu a fost realizată la fond. 

Mai mult, prin cererea de apel se introduc noi temeiuri pentru 

antrenarea răspunderii intimatului-pârât, respectiv dispozițiile art. 73 alin. 

(1) lit. c), art. 144 ind. 2 și art. 237 ind. 1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 

31/1990 privind societăţile comerciale. 

Introducerea unor temeiuri noi pentru antrenarea răspunderii 

intimatului-pârât, direct în calea de atac a apelului, este prohibită de alin. 

(3) al art. 478 din Codul de procedură civilă, care prevede, expres, că, în 

apel nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de 

chemare în judecată şi nici nu se pot formula pretenţii noi. 

Curtea de Apel Iași, Decizia civilă nr. 838/ 14 noiembrie 2018 

Prin sentinţa civilă nr. 504/14 mai 2018, Tribunalul Vaslui - Secţia civilă a 

respins, ca nefondată, cererea formulată de Cabinet Individual de Insolvenţă X. în 

contradictoriu cu pârâtul Y.  Considerentele de fapt şi de drept pe care s-a întemeiat 

hotărârea instanţei de fond au fost următoarele: 

În fapt, în timpul derulării procedurii de lichidare a SC „Z.” SRL au fost 

notificați în vederea punerii la dispoziție a lichidatorului a documentelor și înscrisurilor 

din care să rezulte situația patrimoniului societății și a creanțelor acesteia, DGRFP Iași - 

Serviciul Fiscal Municipal Bârlad, Primăria S., Serviciul public comunitar regim 

permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Vaslui precum și debitorul. 

Notificarea privind lichidarea a fost trimisă la sediul social al debitorului cu mențiunea 

„destinatar plecat din localitate mai mult de 10 zile”. De asemenea, asociatul unic și 

administrator nu a predat nici un document contabil către lichidator și nu a depus la 

dosarul cauzei documentele prevăzute de articolul 67 alineatul 1 din Legea privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. S-a încercat luarea legăturii cu 

asociatul unic însă acesta nu a răspuns notificării primite. 

Din adresa numărul 1150/03.04.2017 primită de la Primăria S. reiese faptul că 

societatea debitoare deține în proprietate un autoturism marca Dacia 1310 fabricat în 

anul 2000, dobândit la data de 01.04.2007, conform contractului de vânzare-cumpărare. 

Conform extrasului din registrul comerțului, administratorul societății debitoare 

este numitorul Y., domiciliat în sat S., comuna S., județul Vaslui. 

În drept, potrivit art. 169 alin. 1 lit. a) din Legea 85/2014, la cererea 

administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune 

ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de 

insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta 

respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din 
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cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la starea de 

insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte: 

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel 

al unei alte persoane; 

Reclamantul susține că, din demersurile făcute de lichidator, reiese faptul că 

societatea are datorii și deține bunuri pe care administratorul le utilizează în folosul 

propriu sau în cel al unei alte persoane aspect ce constituie motiv de atragere a 

răspunderii persoanei ce se face vinovată de această stare. 

Deși lichidatorul judiciar susține că în urma demersurilor întreprinse reiese că 

administratorul utilizează bunurile societății în interesul propriu sau al altor persoane, 

acesta nu indică și care sunt aceste demersuri. Singurele demersuri făcute de lichidator 

constau în adresele înaintate Primăriei S., DGRFP Iași – Serviciul fiscal municipal 

Bârlad și către Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a 

vehiculelor Vaslui, însă din acestea rezultă doar că societatea SC „Z.” SRL deține în 

proprietate un autoturism marca Dacia 1310, fabricat în anul 2000, dobândit la data de 

01.04.2007, conform contractului de vânzare-cumpărare. Aceste înscrisuri nu probează 

faptul că numitul Y. folosește acest bun în interesul propriu sau al altor persoane, ci 

atestă faptul că în evidențele fiscale bunul în discuție figurează în patrimoniul SC „Z.” 

SRL. 

Așadar, în condițiile în care lichidatorul nu a făcut dovada susținerilor sale 

instanța a respins ca nefondată, cererea acestuia de antrenare a răspunderii 

administratorului. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen şi motivat, apelantul Cabinet 

de insolvenţă X., în calitate de lichidator al societăţii debitoare „Z.” SRL, criticând-o 

pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

Apelantul susţine că prin Rezoluţia nr. 759 din data de 17.02.2017, pronunţată 

de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui, 

Cabinet de Insolvenţă X. a fost numit în calitate de lichidator al societăţii debitoare „Z.” 

SRL, în conformitate cu prevederile art. 237 din Legea nr. 31/1990 şi potrivit 

dispoziţiilor art. 2.1. din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 81/2010. 

Menţionează apelantul că, în perioada derulării procedurii de lichidare a 

societăţii debitoare „Z.” SRL, şi-a îndeplinit obligaţiile legale, respectiv a procedat la 

notificarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi - Serviciul Fiscal 

Municipal Bârlad prin adresele înregistrate sub nr. 942 şi nr. 943 din 03.03.2017, 

respectiv la notificarea Primăriei S., prin adresa înregistrată sub nr. 944/03.03.2017, 

precum şi la notificarea Serviciului Public Comunitar - Regim Permise de Conducere şi 

Înmatricularea Vehiculelor Vaslui - prin adresa înregistrată sub nr. 945/03.03.2017. 

Arată apelantul că prin adresa înregistrată sub nr. 946/ 03.03.2017, a transmis o 

notificare la sediul social al societăţii „Z.” SRL, în care se menţiona şi obligaţia 

administratorului statutar al societăţii de predare a documentelor contabile prevăzute de 

art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura de insolvenţă, notificare care a 

fost returnată, cu menţiunea „destinatar plecat din localitate mai mult de 10 zile". 

Administratorul statutar al societăţii debitoare nu a fost găsit la domiciliu, fapt 

pentru care nu se poate stabili dacă acesta se află în posesia bunurilor aparţinând 
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societăţii debitoare „Z.” SRL, motiv pentru care nu se poate da curs solicitărilor 

apelantului. 

Apelantul învederează că, prin adresa nr. 1150/03.04.2017 primită de la Primăria 

S. şi comunicată către acesta, reiese că societatea debitoare „Z.” SRL deţine în 

proprietate un autoturism, marca DACIA 1310, fabricat în anul 2000, dobândit la data 

de 01.04.2007 conform contractului de vânzare-cumpărare. 

În ceea ce priveşte susţinerile instanţei de fond, potrivit cărora lichidatorul 

judiciar nu a indicat demersurile efectuate, în vederea dovedirii faptului că 

administratorul societăţii foloseşte bunurile societăţii în interes propriu, apelantul 

apreciază că acestea sunt, în mod cert, neîntemeiate. 

Cu privire la culpa administratorului societăţii debitoare, apelantul arată faptul 

că în doctrină s-a reţinut că, în cazul societăţilor cu răspundere limitată, culpa se 

apreciază potrivit dreptului comun, respectiv după criteriul obiectiv, sens în care autorul 

răspunde şi pentru cea mai uşoară culpă, pentru neîndeplinirea obligaţiilor legale. 

Sub acest context, administratorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a pune la 

dispoziţia lichidatorului bunurile aflate în patrimoniul societăţii, în vederea procedării la 

valorificarea acestora, motiv pentru care este evidentă reaua-credinţă a acestuia, precum 

şi intenţia de tergiversare a soluţionării prezentei proceduri. 

În plus, având în vedere faptul că toate actele efectuate de către lichidator sunt 

supuse formalităţilor de publicitate cerute de lege, administratorul societăţii nu se poate 

prevala de necunoaşterea stadiului procedurii de lichidare a societăţii. 

Conform fişei fiscale din data de 24.03.2017 emisă de D.G.R.F.P. IAŞI - 

Serviciul Fiscal Bârlad, reiese că societatea debitoare „Z.” SRL figurează în evidenţa 

fiscală cu datorii în sumă totală de 3.418 lei. 

De asemenea, prin adresa nr. 70458/01.08.2017 a Serviciului Public Comunitar 

Regim Permise de Conducere şi înmatricularea Vehiculelor Vaslui şi comunicată 

reclamantului, societatea debitoare „Z.” SRL figurează în evidenţă cu un autoturism, 

marca DACIA R117, an fabricaţie 2000, înmatriculat la data de 03.05.2007. 

Având în vedere diligențele rezonabile efectuate de către lichidator în vederea 

obţinerii documentelor justificative privind situaţia financiară a societăţii debitoare „Z.” 

SRL, precum şi raportat la omisiunea administratorului statutar al societăţii debitoare de 

îndeplinire a obligaţiilor prevăzute de lege, apreciază apelantul că, în prezenta cauză 

sunt incidente dispoziţiile art. 73 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, potrivit cărora 

„Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru existenţa registrelor 

cerute de lege şi corecta lor ţinere". 

În plus, apreciază apelantul că în prezenta cauză sunt pe deplin aplicabile 

condiţiile răspunderii civile delictuale, prevăzută de dispoziţiile art. 1349 din Codul 

Civil, conform cărora „Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe 

care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori 

inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane." 

Se observă faptul că, în vederea antrenării răspunderii civile delictuale este 

necesară întrunirea cumulativă a mai multor condiţii, respectiv: existenţa unei fapte 

ilicite; existenţa unui prejudiciu; existenta unul raport de cauzalitate între fapta ilicită şi 

prejudiciu; existenţa vinovăţiei. 
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Referitor la prima condiţie, apelantul arată că fapta ilicită a pârâtului constă în 

omisiunea acestuia de a efectua demersurile necesare în vederea prezentării 

documentelor solicitate potrivi legii, prin notificarea expediată şi punerii la dispoziţie a 

situaţiei financiare a societăţii, precum şi a bunurilor identificate de către lichidatorul în 

patrimoniul societăţii. 

În continuare, neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege de către 

administratorul statutar al societăţii, a condus la prejudicierea creditorilor societăţii prin 

imposibilitatea îndestulării creanţelor pe care le deţin împotriva societăţii, precum şi 

prin nepredarea bunurilor în vederea evaluării şi valorificării acestora. 

În ceea ce priveşte raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, 

existenţa acestuia este incontestabilă, în contextul în care omisiunea administratorului 

societăţii de nerespectare a obligaţiilor prevăzute de lege a cauzat prejudicierea atât a 

societăţii, cât şi a creditorilor acesteia, astfel cum rezultă din înscrisurile anexate 

prezentei cereri. 

Cu privire la existenţa cerinţei vinovăţiei, apelantul învederează instanţei faptul 

că, potrivit dispoziţiilor art. 1357 alin, (2) din Codul Civil „Autorul prejudiciului 

răspunde pentru cea mai uşoară culpă", motiv pentru care apreciază că administratorul 

societăţii este răspunzător pentru prejudiciul cauzat în detrimentul creditorilor societăţii. 

Mai mult, în conformitate cu prevederile art. 144 ind. 2 din Legea 31/1991 

privind societăţile comerciale, „Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor 

obligaţiilor, potrivit prevederilor art. 72 şi 73", iar potrivit prevederilor art. 73 alin. (1) 

lit. c) „Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru existenţa 

registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere". 

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 237 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, 

„Atunci când un asociat răspunde nelimitat pentru obligaţiile societăţii pe durata 

funcţionării acesteia, răspunderea sa pentru aceste obligaţii va fi nelimitată şi în faza 

dizolvării, şi, dacă este cazul, a lichidării societăţii", iar potrivit alin. (2), „Atunci când, 

pe durata funcţionării societăţii, un asociat răspunde pentru obligaţiile acesteia în 

limitele aportului la capitalul social, răspunderea sa va fi limitată la acest raport şi în 

situaţia dizolvării şi, dacă este cazul, a lichidării societăţii". 

Totodată, conform prevederilor art. 237 ind. 1 alin. (3) din acelaşi act normativ, 

„Asociatul care, în frauda creditorilor, abuzează de caracterul limitat al răspunderii sale 

şi de personalitatea juridică distinctă a societăţii răspunde nelimitat pentru obligaţiile 

neachitate ale societăţii dizolvate, respectiv lichidate", iar potrivit alin. (4), 

„Răspunderea asociatului devine nelimitată în condiţiile alin. (3), în special atunci când 

acesta dispune de bunurile societăţii ca şi cum ar fi bunurile sale proprii sau dacă 

diminuează activul societăţii în beneficiul personal ori al unor terţi, cunoscând sau 

trebuind să cunoască faptul că în acest mod societatea nu va mai fi în măsură să îşi 

execute obligaţiile". 

Având în vedere că, în patrimoniul societăţii debitoare există un autoturism, 

marca DACIA R117, an fabricaţie 2000, înmatriculat la data de 03.05.2007, în cauză 

devin incidente dispoziţiile art. 237 ind. 1 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 31/1990. 

Prin urmare, apreciază apelantul faptul că administratorul societăţii debitoare 

„Z.” SRL este ţinut răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, respectiv pentru 



29 

 

furnizarea documentelor contabile prevăzute de lege către lichidatorul numit în cauză și 

predarea bunurilor din patrimoniul societăţii debitoare. 

Apelantul subliniază că pârâtul nu s-a conformat obligaţiilor legale, continuând 

să se folosească în scop personal de bunul aflat în patrimoniul societăţii, fapt care a 

condus la îngreunarea activităţii lichidatorului prin imposibilitatea de a evalua, respectiv 

de a valorifica bunul societăţii în vederea acoperirii pasivului societăţii. 

Totodată, apelantul arată că legiuitorul a prevăzut obligaţia de colaborare a 

administratorilor/asociaţilor societăţii cu lichidatorii pentru definitivarea situaţiei 

financiare a societăţii, iar în prezenta cauză administratorul societăţii a rămas în 

pasivitate, fapt demonstrat de omisiunea furnizării documentelor contabile solicitata şi a 

predării bunului societăţii către lichidator. 

Solicită admiterea apelului, precum şi anularea în tot a hotărârii atacate, cu 

consecinţa rejudecării prezentei cauze în fond. 

În cauză nu s-a depus întâmpinare și nu s-au administrat probe noi. 

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

din Codul de procedură civilă, curtea constată că apelul este nefondat, pentru 

considerentele expuse în cele ce urmează. 

Curtea notează că obiectul apelului îl constituie hotărârea primei instanţei pe 

care apelantul o poate critica, prin cererea de apel, în întregime sau numai cu privire la 

unele aspecte, art. 478 din Codul de Procedură civilă stabilind limitele efectului 

devolutiv, determinat de ceea ce s-a judecat la prima instanţă. 

Căile de atac devolutive sunt acelea care pot reedita judecata în fond, aceasta, 

realizându-se, numai în limita a ceea ce s-a solicitat prin acţiune şi, în limita a ceea ce 

formează obiectul căii de atac.  

Calea de atac devolutivă, tipică, fiind apelul, prin intermediul lui se permite o 

nouă judecată a cauzei atât sub aspectul problemelor de fapt stabilite de prima instanţă, 

cât şi asupra dezlegării date problemelor de drept. 

Prin sentinţa civilă nr. 504/2018 din 14 mai 2018, pronunţată de Tribunalul 

Vaslui - Secţia civilă s-a respins, ca nefondată, cererea formulată de Cabinet Individual 

de Insolvenţă X. în contradictoriu cu pârâtul Y.  

În considerentele hotărârii – însă – instanța a reținut că a fost învestită cu o 

acțiune întemeiată pe dispozițiile art. 169, alin. 1, lit. a) din Legea 85/2014, potrivit cu 

care, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic 

poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în 

stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu 

fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere 

din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la starea de 

insolvenţă a debitorului, prin aceea că ar fi folosit bunurile sau creditele persoanei 

juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane. 

A reținut instanța că, deși lichidatorul judiciar invocă efectuarea unor demersuri 

din care ar reieși că administratorul utilizează bunurile societății în interesul propriu sau 

al altor persoane, acesta nu indică și care sunt respectivele demersuri. S-a mai reținut că 

singurele demersuri făcute de lichidator, respectiv adresele înaintate Primăriei S., 

DGRFP Iași – Serviciul fiscal municipal Bârlad și Serviciului public comunitar regim 

permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Vaslui, din care rezultă doar că 
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societatea SC „Z.” SRL deține în proprietate un autoturism marca Dacia 1310, fabricat 

în anul 2000, dobândit la data de 01.04.2007, nu probează și împrejurarea că intimatul-

pârât Y. folosește acest bun în interesul propriu sau al altor persoane, ci doar atestă că 

bunul în discuție figurează, potrivit evidențelor fiscale, în patrimoniul SC „Z.” SRL. 

Este de principiu că obiectul apelului îl formează hotărârea pronunțată în prima 

instanță, potrivit art. 466 alineat (1) Cod procedură civilă. Instanța de apel este ținută a 

se pronunța în limitele stabilite de apelant, reglementarea din articolul 477 alineat (1) 

Cod procedură civilă, cu denumirea marginală „limitele efectului devolutiv determinate 

de ceea ce s-a apelat” fiind, în acest sens, fără echivoc. 

Prin cererea de chemare în judecată ce a format obiect de învestire al primei 

instanțe, Cabinetul de insolvenţă X., în calitate de lichidator al societăţii debitoare „Z.” 

SRL, a solicitat obligarea pârâtului Y., în calitate de administrator statutar al societăţii 

debitoare „Z.” SRL, să suporte pasivul acesteia, în cuantum de 3,418 lei, reprezentând 

creanțe fiscale. 

Temeiul de drept al acțiunii a fost art. 260 alin. (11) din Legea nr. 31/1990, 

potrivit cu care, bunurile rămase din patrimoniul societăţii radiate din registrul 

comerţului, în condiţiile prezentului articol, revin acţionarilor/asociaţilor, în condiţiile 

legii. 

Acest temei nu a fost analizat de prima instanță. 

Instanța de control judiciar notează că, în dezvoltarea motivelor de apel, 

Cabinetul de insolvenţă X., în calitate de lichidator al societăţii debitoare „Z.” SRL, nu 

formulează critici concrete referitoare la soluția judecătorului fondului, ci se rezumă la a 

relua argumentele din cererea de chemare în judecată, fără a face vreo trimitere la 

împrejurarea că instanța a soluționat acțiunea pe un alt temei decât cel cu care a fost 

învestită.  

Departe de a cuprinde critici axate pe nelegalitatea și netemeinicia hotărârii 

instanţei de fond, cererea de apel conţine, în cvasitotalitatea sa, o reproducere a stării de 

fapt a cauzei, a demersurilor făcute de apelant către diferite autorități.  

Potrivit dispoziţiilor art. 479 din Codul de procedură civilă, instanţa de apel va 

verifica – în limitele cererii de apel – stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către 

prima instanţă. 

Or, plecând de la aceste limite ale efectului devolutiv al apelului se constată că, 

prin cererea de apel se invocă doar aspecte ce nu au legătură cu hotărârea judecătorului 

ce a soluționat în primă instanță cauza, context în care, Curtea nu poate proceda la 

examinarea cererii de chemare în judecată, care nu a fost realizată la fond. 

Mai mult, prin cererea de apel se introduc noi temeiuri pentru antrenarea 

răspunderii intimatului-pârât, respectiv dispozițiile art. 73 alin. (1) lit. c), art. 144 ind. 2 

și art. 237 ind. 1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. 

Introducerea unor temeiuri noi pentru antrenarea răspunderii intimatului-pârât, 

direct în calea de atac a apelului, este prohibită de alin. (3) al art. 478 din Codul de 

procedură civilă, care prevede, expres, că, în apel nu se poate schimba calitatea părţilor, 

cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot formula pretenţii noi. 

În consecinţă, în baza art. 480 alin. 1 teza I din Codul de procedură civilă, 

Curtea respinge apelul formulat de Cabinet de insolvenţă X., în calitate de lichidator al 
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societăţii debitoare „Z.” SRL, împotriva sentinţei civile nr. 504/2018 din 14 mai 2018, 

pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia civilă şi păstrează sentinţa atacată. 

Având în vedere că apelantul Cabinet de insolvenţă X., în calitate de lichidator 

al societăţii debitoare „Z.” SRL, este căzut în pretenții, acesta urmează să fie obligat să 

plătească intimatei W. suma de 200 lei, reprezentând onorariul curatorului special 

desemnat de instanţă.  

11. Cerere de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. 1 pct. 5 

C.proc.civ. Act nou. Înțelesul noțiunii 

Temei de drept: art. 509 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ.  

Reprezentând o cale de retractare şi nu de „cenzură judiciară”, 

revizuirea nu poate fi exercitată pentru alte motive decât cele prevăzute de 

lege, fiind inadmisibilă repunerea în discuţie a unor probleme de fond ce au 

fost soluţionate printr-o decizie definitivă. Potrivit art. 509 alin. 1 pct. 5 din 

Codul de procedură civilă, revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra 

fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă, după darea hotărârii, 

s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau 

care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa 

părţilor. 

Instanţa de contencios european a drepturilor omului a statuat, în 

mod constant, în jurisprudenţa sa, că revizuirea, cale extraordinară de atac 

de retractare, nu se poate transforma într-un apel/recurs deghizat, prin care 

să se tindă la obţinerea unei rejudecări a cauzei, pentru că, în sens contrar, 

s-ar aduce atingere prezumţiei de validitate de care trebuie să se bucure 

hotărârile judecătoreşti irevocabile şi principiului securităţii raporturilor 

juridice.  

Curtea de Apel Iași, Decizia civilă nr. 905/12 decembrie 2018 

Prin sentinţa civilă nr. 471/2018 din 21 martie 2018, Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a 

civilă - faliment, în temeiul dispoziţiilor art. 138, alin. 1, lit. a, c, d şi e din Legea 

privind procedura insolvenţei, a admis în parte cererea privind atragerea răspunderii 

personale patrimoniale formulată de reprezentanţii reclamatei Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice a Jud. Iaşi în contradictoriu cu pârâţii X. din sat şi com. M., respectiv 

Y., în calitate de administratori ai debitorului SC „Z.” SRL şi în consecinţă: 

A stabilit răspunderea personală a pârâtului X. pentru pasivul debitorului falit 

SC „Z.” SRL în sensul că l-a obligat să acopere pasivul debitoarei rezultând din tabelul 

definitiv al creanţelor.  

A respins cererea formulată de reprezentanţii reclamatei Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Iaşi în contradictoriu cu pârâta Y. 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 

Judecătorul sindic a reţinut că situaţia economico-financiară a debitorului a avut 

de suferit ca urmare a mediului economic defavorabil. Totodată, blocajul financiar a 

survenit în mod agresiv din moment ce lichidităţile din piaţă s-au diminuat considerabil, 

iar recuperarea creanţelor de la partenerii comerciali a devenit foarte dificilă. Mai mult, 
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chiar s-a remarcat că documentele solicitate de către lichidatorul judiciar au fost 

predate, chiar dacă aceasta s-a făcut cu întârziere 

Pentru a se reţine răspunderea patrimonială personală a organelor de conducere 

ale debitorului este necesar ca reprezentanţii reclamantei să facă dovada concretă a celor 

invocate în petitul cererii.  

Astfel, nu a rezultat din nici o dovadă concretă faptul că pârâta a utilizat fonduri 

din averea debitorului pentru folosul său propriu sau că a deturnat sau a ascuns o parte 

din activul persoanei juridice ori a mărit în mod fictiv pasivul acesteia în conformitate 

cu disp. art. 138, lit. a şi e din lege, intenţionând astfel să producă prejudicii 

patrimoniale creditorului bugetar, faptul acumulării de datorii constituind un aspect care 

nu a putut fi controlat şi stopat de către pârâtă.  

S-a dedus că administratorul statutar a mizat pe redresarea situaţiei financiare a 

societăţii, dar mediul economic nu a fost propice acestui efect, datoriile generate 

crescând şi conducând la declinul acesteia. 

Această activitate este sancţionată de către disp. art. 138 lit. c din lege, în 

condiţiile în care, prin derularea ei, s-ar întruni condiţiile cauzalităţii dintre faptă şi 

prejudiciul resimţit în patrimoniul creditorilor. 

Or, reclamanta s-a limitat doar a face simple aprecieri în ceea ce priveşte culpa 

pârâtei, care chiar întemeiate fiind, nu pot forma convingerea instanţei că din acest 

motiv s-a ajuns la incapacitatea de plată şi totodată insolvenţa firmei. Prezumţia 

invocată de către reprezentanţii reclamantei nu are la bază un suport probatoriu adecvat, 

ea fiind rezultatul analizei datelor înscrise în raportările fiscale ale debitorului pe baza 

cărora aceştia au făcut deducţii de vinovăţie a pârâtei. 

Prin urmare, nu s-a putut reţine o prezumţie conform căreia, în condiţiile în care 

pârâta a continuat activitatea debitoarei în prejudiciul creditorilor, acest lucru a fost 

premeditat.  

Prezumţia de vinovăţie pe care reprezentanţii creditorului bugetar şi-au întemeiat 

cererea nu a putut fi avută în vedere decât în coroborare cu susţineri concrete care să 

sublinieze vinovăţia intenţională a pârâtei. 

Pe de altă parte, aprecierea că pârâta a făcut acte de comerţ în interes personal, 

sub acoperirea persoanei juridice, nu a putut constitui în sine o condiţie singulară pentru 

a atrage răspunderea patrimonială; aceasta întrucât reprezentanţii creditorului nu au 

arătat în concret modalitatea, respectiv care sunt acele acte de comerţ efectuate de către 

pârâtă, exemplificarea în mod generic a textului de lege nefiind susţinută în vreun fel. 

În susţinerea celor afirmate, reprezentanţii reclamantei nu au făcut decât să 

prezume fără nici un fel de dovadă concretă că pârâta a desfăşurat o activitate în urma 

căreia, în mod intenţionat şi premeditat, creditorul bugetar ar fi suferit un prejudiciu 

patrimonial. 

Fără dovada concretă a faptului vinovăţiei pârâtei, doar în baza concluziilor 

singulare că nu au fost recuperate creanţele debitorului de la alţi parteneri comerciali şi 

că nu au mai fost făcute cuvenitele raportări fiscale cererea formulată nu poate fi 

primită. 

În consecinţă, instanţa a considerat că nu poate doar în baza acestor aprecieri să 

dispună atragerea răspunderii personale patrimoniale a pârâtei, respingând cererea ca 

neîntemeiată. 
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Pe de altă parte, faţă de pârâtul X., notificat fiind de către lichidatorul judiciar, 

conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă, prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire, cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei şi obligaţiei de 

predare a actelor contabile, pârâtul nu a dat curs demersurilor acestuia pentru a-şi 

îndeplini obligaţia legală menţionată în cuprinsul notificării.  

În lipsa acestor documente, situaţia financiar-contabilă a societăţii debitoare la 

declanşarea procedurii a fost realizată pe baza documentelor transmise de către AFPM 

Iaşi.  

Astfel, în conformitate cu ultimele raportări financiare depuse s-a constatat că 

debitoarea a avut capacitate de a-şi onora obligaţiile fiscale în condiţiile în care pârâtul 

ar fi procedat la recuperarea creanţelor şi respectiv la plata debitului fiscal; aceste 

aspecte conduc la concluzia că societatea falită a desfăşurat activitate economică, a 

realizat venituri, dar acestea au servit exclusiv în folosul pârâtului.  

Răspunderea instituită de dispoziţiile art. 138 este o formă specială de 

răspundere delictuală, derogatorie de la dreptul comun (art. 998-999 din Codul civil), 

instituită în vederea acoperirii pasivului rămas neacoperit prin lichidare. Astfel, în 

reglementarea art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, răspunderea 

administratorilor nu devine automat operantă în toate cazurile când pasivul social sau o 

parte a acestuia nu poate fi acoperit, ci numai atunci când se face dovada că 

administratorii au cauzat starea de insolvenţă a societăţii prin săvârşirea culpabilă a 

vreuneia dintre faptele expres şi limitativ enumerate la lit. a – g ale alin. 1 al articolului 

menţionat, iar prejudiciul a rezultat direct din fapta culpabilă săvârşită, cu condiţia ca 

acest prejudiciu să se regăsească în pasivul rămas neacoperit sau ce va rămâne 

neacoperit la închiderea procedurii. 

Reţinând teza răspunderii civile delictuale, instanţa apreciază că, în speţă, 

trebuie dovedite toate elementele răspunderii civile delictuale. 

1. Cu privire la fapta ilicită prevăzută în art. 138 lit. a şi e din Legea nr. 85/2006:  

Faţă de situaţia de fapt descrisă anterior, Tribunalul a apreciat că activitatea 

pârâtului se încadrează în dispoziţiile art. 138 alin. 1 lit. a şi e, referitoare la folosirea 

bunurilor sau creditelor societăţii în folosul său, la deturnarea sau ascunderea unei părţi 

din activul persoanei juridice ori la mărirea în mod fictiv a pasivului acesteia în 

condiţiile în care s-a dovedit că debitoarea a derulat activitate economică generatoare de 

venituri cu care ar fi putut acoperi în mare parte creanţele înscrise în tabelul definitiv. 

2. Cu privire la fapta ilicită prevăzută în art. 138 lit. d din legea 85/2006 

constând în ţinerea unei contabilităţi fictive, ascunderea sau distrugerea unor documente 

contabile sau neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea: 

Ţinerea contabilităţii reflectă înregistrarea operaţiunilor efectuate de debitor şi 

oferă creditorilor posibilitatea verificării acestora, sub aspectul legalităţii lor, a 

solvabilităţii debitorului . 

Neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea presupune lipsa înregistrărilor, a 

întocmirii actelor contabile prevăzute de Legea nr. 82/1991 şi orice alte acţiuni legate 

strict de contabilitatea societăţii, fapte ce au determinat ajungerea debitorului în stare de 

insolvenţă.  

Sub acest aspect, nepredarea către lichidator a actelor prevăzute în art. 27 din 

Legea nr. 85/2006 echivalează cu neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea. Mai 
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mult, pentru a fi angajată răspunderea patrimonială a administratorului societăţii în 

insolvenţă, reclamantul a dovedit săvârşirea de către pârât a mai multor fapte din cele 

prevăzute de art. 138 din lege, cât şi legătura de cauzalitate dintre această faptă și 

ajungerea debitorului în stare de insolvenţă.  

3. Cu privire la fapta ilicită prevăzută în art. 138 lit. c din Legea nr. 85/2006, a 

rezultat că pârâtul a continuat, chiar şi după ce debitoarea a intrat în incapacitate de 

plăţi, să deruleze o activitate generatoare de prejudicii în patrimoniul creditorilor.  

Mai mult, reclamantul a dovedit în concret raportul de cauzalitate între 

nepredarea actelor contabile de către pârâtul-administrator (faptă pe care o transformă 

într-o prezumţie absolută a neţinerii contabilităţii) şi ajungerea societăţii în stare de 

insolvenţă. Sub acest aspect, reclamantul a arătat că atitudinea de indiferenţă şi totalul 

dezinteres manifestat de pârât față de procedura de insolvenţă, denotă și un dezinteres în 

administrarea societăţii și achitarea datoriilor, împrejurare ce a dus în final la insolvenţa 

debitorului.  

Apreciind că sunt întrunite toate cerinţele răspunderii civile speciale prevăzute 

pentru administratorul societăţii falite de textul dispoziţiilor art. 138 alin. 1 lit. a, c, d şi 

e, întrucât pârâtul nu a răsturnat proba produsă împotriva acesteia cu privire la folosirea 

sumelor identificate, Tribunalul a apreciat că se impune admiterea acţiunii formulate 

privind stabilirea răspunderii personale a pârâtului în calitate de administrator al 

debitorului SC „Z.” S.R.L., stabilind răspunderea personală a acestuia, în sensul că l-a 

obligat să acopere întreg pasivul rămas neacoperit al debitoarei, potrivit tabelului 

definitiv al creanţelor întocmit de către administratorul judiciar. 

Împotriva acestei sentinţe au formulat apel Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice a Jud. Iaşi şi SC „Lichidator W.” SPRL, criticând-o pentru nelegalitate şi 

netemeinicie. 

Prin decizia nr. 451/2018 din 08 iunie 2018, Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă a 

respins, pentru lipsa calităţii procesuale active, apelul promovat de către Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice a Jud. Iaşi în privinţa sentinţei civile nr. 471/21.03.2018 a 

Tribunalului Iaşi. 

A admis apelul promovat de către SC „Lichidator W.” SPRL împotriva sentinţei 

civile nr. 471/21.03.2018 a Tribunalului Iaşi pe care o schimbă în parte, în sensul că: 

A admis cererea privind atragerea răspunderii personale patrimoniale formulată 

de către reclamanta DGRFP Iaşi în contradictoriu cu pârâţii X. şi Y., în calitate de 

administratori ai debitorului SC „Z.” SRL şi în consecinţă: 

A stabilit răspunderea personală a pârâţilor X. şi Y. pentru pasivul debitorului 

falit SC „Z.” SRL în sensul că i-a obligat să acopere pasivul debitoarei rezultând din 

tabelul definitiv al creanţelor. 

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea a reţinut următoarele: 

Examinând apelul declarat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 

Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, prin raportare la prevederile art. 

138 alin.6 din Legea nr. 85/2006, Curtea a constatat că acesta a fost promovat de o 

entitate fără calitate procesuală activă și se impune a fi respins. 

Astfel, Curtea a reținut că, deși regula ce se desprinde din economia dispozițiilor 

art. 458 C. proc. civ., este aceea că dreptul de a exercita calea de atac a apelului aparține 
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oricăreia din părţile care s-au judecat în faţa instanţei a cărei hotărâre se atacă, prin 

dispoziţiile art. 138 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, legiuitorul a instituit o excepție.  

Astfel, conform art. 138 alin. 6 din același act normativ, „în cazul în care s-a 

pronunţat o hotărâre de respingere a acţiunii introduse în temeiul alin. (1) sau, după caz, 

alin. (3), administratorul judiciar/lichidatorul care nu intenţionează să formuleze apel 

împotriva acesteia va notifica creditorii asupra intenţiei sale. În cazul în care adunarea 

generală sau creditorul care deţine mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanţelor 

decide că se impune introducerea apelului, administratorul judiciar trebuie să formuleze 

calea de atac, potrivit legii.” 

Prin urmare, Legea nr. 85/2006 recunoaşte calitate procesuală activă – în apelul 

declarat împotriva sentinţei de respingere a acţiunii întemeiată pe dispoziţiile art. 138 – 

exclusiv practicianului în insolvenţă, indiferent dacă acesta a avut, sau nu, calitatea de 

titular al acțiunii în primă instanţă, legiuitorul derogând, în considerarea efectelor 

specifice ale acţiunii în atragerea răspunderii patrimoniale, de la principiul potrivit 

căruia, în materie civilă, hotărârile judecătoreşti îşi produc efectele numai între părţile 

care au participat la judecarea pricinii. 

Ca urmare, condiţiile de promovare a căii de atac sunt opţionale şi alternative. 

Astfel, o poate declara practicianul în insolvenţă, sau, când apreciază că nu se impune 

promovarea căii de atac, îi va notifica creditorii asupra intenţiei sale. Apoi, dacă 

adunarea generală sau creditorul majoritar decide că se impune introducerea apelului, 

doar atunci administratorul judiciar trebuie să formuleze calea de atac, potrivit legii. 

De aici rezultă expres faptul că numai practicianul în insolvenţă promovează 

calea de atac, indiferent dacă o face din propria iniţiativă sau la dispoziţia creditorilor, 

însă numai în modalitatea şi conform paşilor de urmat precizaţi în cuprinsul dispoziţiilor 

redate mai sus. 

De aceea, fără a nega interesul unui creditor participant la procedura insolvenţei 

de a declara o cale de atac împotriva hotărârii nefavorabile pronunţate pe fond, 

legiuitorul a apreciat că acest demers nu se poate realiza de orice parte care are un 

interes, ci doar de practician, tocmai pentru că, în procedura insolvenţei este vorba de un 

interes colectiv şi nu unul individual. 

În atare situație, și întrucât prevederile art. 149 din Legea nr. 85/2006 înlătură 

aplicabilitatea normelor dreptului comun, în măsura în care acestea nu sunt compatibile 

cu dispozițiile speciale instituite în materie de insolvență, se impune a concluziona că 

respingerea acţiunii creditoarei în primă instanţă impunea declanșarea procedurii 

reglementată de prevederile art. 138 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, prin declararea 

apelului de către practicianul în insolvenţă, ca unic titular al dreptului de a exercita calea 

de atac. 

În considerarea celor ce preced, instanţa a reţinut că apelul creditoarei Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, apare ca fiind exercitat de o entitate fără 

calitate procesuală activă și s-a impus a fi respins, potrivit dispozițiilor art. 480 Cod 

procedură civilă. 

Raportat la apelul formulat de SC „Lichidator W.” SPRL, în calitate de 

lichidator judiciar al debitorului SC „Z.” SRL, Curtea a constatat că răspunderea 

membrilor organelor de conducere este o răspundere individuală, cu caracter special, 

care funcţionează doar în cazul debitoarei ajunse în stare de insolvenţă din cauza uneia 
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dintre faptele expres prevăzute la art. 138 alin. 1 lit. a-g din Legea insolvenţei şi pentru 

suportarea pasivului acesteia. 

În caz de pluralitate, răspunderea persoanelor prevăzute la alin. 1 este solidară, 

cu condiţia ca apariţia stării de insolvenţă să fie contemporană sau anterioară perioadei 

de timp în care şi-au exercitat mandatul ori în care au deţinut poziţia care ar fi putut 

cauza insolvenţa. 

Astfel, potrivit Raportului asupra cauzelor ce au dus la apariţia stării de 

insolvenţă a debitoarei SC „Z.” SRL nr. 3126 din 10.06.2014, s-a reţinut că 

administratorul nu a predat documentele contabile, fiind depuse doar cele aferente anilor 

2008 – 2011. Lichidatorul judiciar a arătat că la 31.12.2011 debitoarea a înregistrat 

pierderi, deci din perioada în care intimata Y. a fost administrator. Este adevărat că în 

anul 2011 debitoarea nu a desfăşurat activitate, însă „valoarea cheltuielilor a depăşit 

valoarea veniturilor şi în anul precedent”.  

Lipsa raportărilor şi nepredarea documentelor contabile după 31.12.2011 

conduce la concluzia că în mod voit nu s-a dorit să existe o evidenţă a activului şi 

pasivului debitorului, fapte ce se încadrează în prevederile art. 138 alin. 1 lit. d şi e din 

Legea nr. 85/2006. 

S-a impus angajarea răspunderii solidare a ambilor administratori ai societăţii 

debitoare, pe considerentul că angajarea răspunderii impune a se ţine cont de caracterul 

solidar al acesteia, de întrunirea sau nu în persoana fiecărui pârât a elementelor 

răspunderii prevăzută de art. 138 din Legea nr. 85/2006. 

Pentru atragerea răspunderii solidare a acestora este imperios necesar ca 

administratorii să fi contribuit prin faptele lor, din timpul mandatului ce-l exercitau, la 

apariţia stării de insolvenţă, per a contrario, dacă apariţia stării de insolvenţă este 

ulterioară perioadei în care aceştia şi-au exercitat mandatul, acestora nu le mai poate fi 

atrasă răspunderea.  

Or, în cauză, apelanta a probat că în perioada în care administrator era Y., 

societatea a înregistrat pierderi, valoarea cheltuielilor depăşind valoarea veniturilor, 

pentru ca ulterior, noul administrator să nu depună documentele şi raportările contabile.  

Ca atare, răspunderea administratorilor este una solidară, întrucât pe perioada de 

timp în care pârâţii au funcţionat, au contribuit la intrarea în procedura de insolvenţă a 

societăţii debitoare.  

Faţă de cele ce preced, Curtea a admis apelul promovat de către SC Lichidator 

W. şi, în baza art. 480 Cod procedură civilă, a schimbat în parte sentinţa primei instanţe, 

în sensul că a admis cererea privind atragerea răspunderii personale patrimoniale 

formulată de către reclamanta DGRFP Iaşi în contradictoriu cu pârâţii X. şi Y., în 

calitate de administratori ai debitorului SC „Z.” SRL şi în consecinţă: 

S-a stabilit răspunderea personală a pârâţilor X. şi Y. pentru pasivul debitorului 

falit SC „Z.” SRL în sensul că i-a obligat să acopere pasivul debitoarei rezultând din 

tabelul definitiv al creanţelor. 

Împotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire Y., criticând-o pentru 

următoarele considerente: 

Susține că, prin decizia civilă nr. 451/2018 Curtea de Apel Iaşi a admis apelul 

formulat de SP „Lichidator W.” SRL - lichidatorul judiciar al SC „Z.” SRL, în sensul în 
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care a dispus admiterea cererii introductive de instanţă și a stabilit răspunderea pentru 

pasivul societăţii în sarcina revizuentei Y. în solidar cu numitul X. 

Potrivit dispoziţiilor art. 509 alin. 1 pct. 5 Cod de procedura civila, revizuirea 

unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evoca fondul poate fi cerută dacă: (...) 

după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică 

sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor. 

Astfel, revizuenta arată că la data de 07 august 2018 s-a prezentat, prin apărător 

ales, la arhiva Curţii de Apei Iaşi și a solicitat studierea dosarului de insolvență 

înregistrat cu nr. ZX/99/2013. 

Revizuenta susţine că, analizând înscrisurile din dosar, la care nu a avut acces 

până la acel moment, a constatat că debitele societăţii insolvente „Z.” S.R.L. au fost 

acumulate înainte ca ea să fi fost administratorul statutar al acesteia. 

În acest sens arată că a avut calitatea de administrator al societăţii debitoare doar 

în perioada 20 mai 2010 -13 august 2012, perioadă în care S.C. „Z.” S.R.L. nu a avut 

activitate, însă toate documentele contabile au fost depuse la organul fiscal. 

În legătură cu cele mai sus expuse, instanţa de apel a reţinut că administratorilor 

unei societăţi nu le mai poate fi atrasă răspunderea, dacă apariţia stării de insolvență este 

ulterioară perioadei în care aceştia și-au exercitat mandatul. Per a contrario, ar fi vrut să 

arate instanţa de control judiciar faptul că apariţia stării de insolvență a avut loc încă din 

timpul mandatului revizuentei, acesta fiind anterior celui exercitat de numitul X. 

Din înscrisurile din dosarul ZX/99/2013, despre care a luat cunoştinţă în data de 

07 august 2018, rezultă faptul că societatea debitoare a început să acumuleze debite încă 

din anul 2006 şi din anul 2009. 

În acest sens, revizuenta face trimitere la următoarele înscrisuri noi. 

a) Cererea de înscriere la masa credală a „Q.” Credit Management Services în 

calitate de mandatară a creditoarei „QZ” SRL de unde rezultă în mod clar faptul că 

debitul acumulat de societatea „Z.” S.R.L. datează încă dinainte ca revizuenta să preia 

mandatul de administrator, mai exact debitul fiind scadent încă din cursul anului 2009. 

b) Cererea de înscriere la masa credală a Primăriei comunei T., de unde rezultă 

faptul că debitele datau încă din 2003, 2006, 2007 și 2009. 

c) Cererea de înscriere la masa credală a D.G.R.F.P. Iaşi, de unde rezultă că o 

mare parte a debitului datează încă de la începutul anului 2010 (deci pentru creanţe 

anterioare acestei date – aşa cum s-a arătat în dosarul de atragere a răspunderii, soldul 

de TVA a apărut în urma vânzării unui utilaj de către fostul administrator, acesta 

nemaiachitând TVA-ul și impozitul pe profit), atunci când revizuenta nu era 

administrator al SC „Z.” SRL. 

Concluzionând, revizuenta apreciază ca apariţia stării de insolvență a avut loc cu 

mult înainte de a deveni administratorul societăţii debitoare, debitele începând a se 

acumula încă din 2003-2009. 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 85/2006, angajarea răspunderii în temeiul art. 138 

poate avea loc numai împotriva persoanelor care au produs insolvența debitorului, nu şi 

împotriva persoanelor care au continuat activitatea ulterior apariţiei acestei stări de 

insolvență. 

Or, potrivit înscrisurilor noi în posesia cărora a intrat abia la data de 07 august 

2018, acte ce se regăseau în dosarul de insolvență al societăţii debitoare (în care 
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revizuenta nu a avut nicio calitate), se poate lesne observa că nu Y. este cea care, prin 

pretinsele sale fapte, a produs apariţia stării de insolvență, din moment ce – la data 

intrării sale în societate – marea majoritate a debitelor deja existau. 

Revizuenta arată că a preluat administrarea societăţii debitoare pentru o perioadă 

de aproximativ doi ani – timp în care, deşi societatea nu a avut activitate, a încercat să o 

redreseze, însă faptul că nu a reuşit sa reducă debitele la un nivel la care aceasta să 

funcţioneze normal nu echivalează cu faptul că acţiunile sale ar fi fost de natură a-i 

angaja răspunderea în baza dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006.  

Aşa cum a statuat și practica judiciară în materie față de acest din urmă aspect, 

„managementul defectuos al unei societăţi nu este motiv de antrenare a răspunderii 

administratorului, răspunderea acestuia fiind limitată la situaţiile expres și limitativ 

prevăzute în art. 169 din Legea nr. 85/2014, în cazul de față simpla indicare a faptei 

nefiind suficientă, în lipsa unor probe din care să rezulte cum au fost folosite bunurile 

sau creditele societăţii în fapt, pentru a se determina scopul utilizării lor”.  

În drept se invocă dispoziţiile art. 509 alin. 1 pct. 5 Cod de procedură civilă. 

În dovedirea celor mai sus expuse, revizuenta înţelege să se folosească de proba 

cu înscrisuri. 

Intimata Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a formulat 

întâmpinare, prin care solicită respingerea cererii de revizuire ca inadmisibilă. 

Intimata arată că se invocă ca motiv al revizuirii dispoziţiile art. 509 alin. 1 pct. 

5 Cod procedură civilă, care prevede ca după darea hotărârii s-au descoperit înscrisuri 

doveditoare reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o 

împrejurare mai presus de voinţa pârtilor. 

Susține că, în speţă, este inadmisibil un astfel de motiv al revizuirii și nu pot fi 

considerate înscrisuri noi doveditoare, în condiţiile în care toate înscrisurile la care face 

trimitere revizuenta au existat pe toată durata procedurii insolvenței, cât și a dosarului 

de antrenare a răspunderii la dosarul cauzei. Faptul că abia la data de 07.08.2018 

revizuenta le-a studiat la dosarul cauzei ZX/99/2013 nu poate fi considerat un element 

de noutate şi, implicit, de descoperire a unor înscrisuri doveditoare.  

Abia când a fost dispusă antrenarea răspunderii solidare a administratorilor, 

conform decizie nr. 451 din 08.06.2018, revizuenta Y. și-a manifestat interesul față de 

soluţia pronunţată, însă fără ca până la acel moment să existe vreo îngrădire în dreptul 

său la apărare și de luare la cunoştinţă a înscrisurilor existente la dosarul cauzei. 

Aşa cum se poate constata din dosarul nr. ZX/99/2013, conform titlurilor depuse 

în dovedirea creanţei de 159.275 lei, din care achitate în timpul proceduri suma de 

56.600 lei, acestea provin din perioada 2009-2014 incluzând şi perioada 20.05.2010-

13.08.2012 în care revizuenta Y. a deţinut calitatea de administrator al SC „Z.” SRL, 

astfel încât susţinerile acesteia cum ca debitele au fost acumulate încă dinainte ca 

aceasta să fie administrator al debitoarei SC „Z.” SRL sunt netemeinice. 

Mai mult, chiar să fi fost cum spune revizuenta, respectiv că debitele societăţii 

debitoare au fost acumulate încă dinainte ca aceasta să fie administrator statutar al 

acesteia, denotă că aceasta avea cunoştinţă de existenţa lor, avea obligaţia, potrivit art. 

27 din Legea nr. 85/2006, să solicite deschiderea procedurii insolvenței și să predea, 

potrivit art. 35 coroborat cu art. 28 din Legea nr. 85/2006, toate documentele în vederea 

constatării cauzelor și persoanele vinovate de ajungerea debitoarei SC „Z.” SRL în stare 
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de insolvență. Or, revizuenta Y. nu a solicitat deschiderea procedurii, nu a depus nici un 

document la dosarul cauzei de insolvență cu privire la modul în care aceasta a 

administrat debitoarea în perioada 20.05.2010-13.08.2012, astfel încât, pe drept temei, 

Curtea de Apel Iaşi – prin Decizia nr. 451/08.06.2018 – a stabilit că lipsa raportărilor și 

nepredarea documentelor contabile după 31.12.2011 conduce la concluzia că, în mod 

voit, nu s-a dorit să existe o evidență a activului și pasivului debitorului, fapte ce se 

încadrează în prevederile art. 138 alin. 1 lit. d si e din Legea nr. 85/2006 și impune 

angajarea răspunderii solidare a administratorilor, implicit a revizuentei Y. 

Solicită respingerea cererii de revizuire formulate. 

Societatea profesională „Lichidator W.” SPRL, în calitate de lichidator judiciar 

al debitorului SC „Z.” SRL a formulat întâmpinare.  

Lichidatorul apreciază cererea de revizuire ca fiind inadmisibilă, în temeiul art. 

509 alin. (l) pct. 5 din Codul de procedură civilă, care prevede că, după darea hotărârii, 

s-au descoperit înscrisuri doveditoare reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut 

fi înfăţişate dintr-o împrejurarea mai presus de voinţa părţilor. 

În speţa de faţă este inadmisibil un astfel de motiv al revizuirii şi nu pot fi 

considerate înscrisuri noi doveditoare, în condiţiile în care toate înscrisurile la care face 

trimitere revizuenta, au existat pe toată durata procedurii insolvenţei, cât şi a dosarului 

de antrenare a răspunderii la dosarul cauzei. Faptul că abia la data de 07.08.2018, 

revizuenta le-a studiat la dosarul cauzei ZX/99/2013, nu poate fi considerat un element 

de noutate şi, implicit, de descoperire a unor înscrisuri doveditoare. 

Aşa cum a avut acces la dosarul ZX/99/2013 în data de 07.08.2018, când a 

procedat la studierea acestuia, acest atribut a subzistat pe toată durata existenţei 

dosarului de insolvenţă nr. ZX/99/2013 şi, cu atât mai mult, a dosarului de antrenare a 

răspunderii nr. ZX/99/2013/a1, dar de care revizuenta nu a înţeles să uziteze. Abia când 

a fost dispusă antrenarea răspunderii solidare a administratorilor, conform deciziei nr. 

451/08.06.2018, Y. şi-a manifestat interesul faţă de soluţia pronunţată, însă fără ca până 

la acel moment să fi existat vreo îngrădire în dreptul său la apărare şi de luare la 

cunoştinţă a înscrisurilor existente la dosarul cauzei. 

Aşa cum se poate constata din dosarul nr. ZX/99/2013, conform titlurilor depuse 

de creditorul DGRFP Iaşi, în dovedirea creanţei de 159.275 lei, din care achitată în 

timpul procedurii, suma de 56.600 lei, acestea provin din perioada 2009 - 2014, 

incluzând şi perioada 20.05.2010 - 13.08.2012 în care revizuenta Y. a deţinut calitatea 

de administrator al SC „Z.” SRL, astfel încât susţinerile acesteia, conform cărora, 

debitele au fost acumulate încă dinainte ca aceasta să fi fost administrator al debitorului 

SC „Z.” SRL, sunt netemeinice. 

Solicită respingerea cererii de revizuire. 

În drept, invocă art. 138 alin. (l) lit. a), lit. b, lit. c), d) şi e) din Legea nr. 

85/2006, art. 509 alin.(l), pct. 5, art. 513 Noul Cod de procedură civilă. 

Examinând motivele invocate de revizuenta Y., actele şi lucrările dosarului 

precum şi dispoziţiile legale relevante în cauză, Curtea respinge ca inadmisibilă, cererea 

de revizuire a deciziei nr. 451/2018 din 08 iunie 2018 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, 

Secţia civilă, formulată de aceasta, pentru considerentele ce vor fi expuse. 

Revizuirea constituie o cale extraordinară de atac de retractare a unei hotărâri 

judecătoreşti definitive care se vădeşte a fi greşită în raport cu unele împrejurări de fapt 
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survenite după pronunţarea acesteia, motiv pentru care constituie un remediu procesual 

numai în cazurile strict determinate de lege.  

Pe această cale este posibil să se revină asupra hotărârii a cărei revizuire se cere, 

doar în raport cu împrejurări noi, invocate de revizuent. Revizuirea nu implică 

verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărârii în raport cu materialul probator existent la 

data pronunţării hotărârii.  

Reprezentând o cale de retractare şi nu de „cenzură judiciară”, revizuirea nu 

poate fi exercitată pentru alte motive decât cele prevăzute de lege, fiind inadmisibilă 

repunerea în discuţie a unor probleme de fond ce au fost soluţionate printr-o decizie 

definitivă. Potrivit art. 509 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă, revizuirea unei 

hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă, după 

darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau 

care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor. 

Astfel, pentru a se putea invoca acest motiv şi a se admite revizuirea trebuie 

îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a. partea interesată să se bazeze pe un înscris probator, un înscris nou care să nu 

fi fost folosit în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată; 

b. înscrisul invocat să fi existat la data când a fost pronunţată hotărârea ce se 

cere a fi revizuită; 

c. înscrisul să nu fi putut fi produs în procesul în care s-a pronunţat hotărârea 

atacată, fie pentru că a fost reţinut de partea potrivnică, fie dintr-o împrejurare mai 

presus de voinţa părţii; 

d. înscrisul invocat pentru revizuire să fie determinant, în sensul că dacă ar fi 

fost cunoscut de instanţă cu ocazia judecării pricinii, soluţia ar fi putut fi alta decât cea 

pronunţată. 

Fiind vorba despre condiţii cumulative de admisibilitate a revizuirii, 

neîndeplinirea chiar şi numai a uneia dintre acestea are drept consecinţă respingerea 

cererii de revizuire, ca inadmisibilă. 

În cauză, revizuenta Y. invocă cu titlu de înscrisuri noi: cererea de înscriere la 

masa credală a „Q.” Credit Management Services, în calitate de mandatara a creditoarei 

„QZ” SRL, din cuprinsul căreia rezulta ca debitul acumulat de societatea „Z.” S.R.L. 

datează încă dinainte ca revizuenta să preia mandatul de administrator, mai exact debitul 

fiind scadent încă din cursul anului 2009; cererea de înscriere la masa credală a 

Primăriei comunei T. care atestă ca debitele datau încă din 2003, 2006, 2007 si 2009 și, 

respectiv, cererea de înscriere la masa credală a D.G.R.F.P. Iaşi de unde rezultă că o 

mare parte a debitului datează încă de la începutul anului 2010, atunci când revizuenta 

nu era administrator al SC „Z.” SRL. 

Curtea constată că, în speţă, nu sunt întrunite cumulativ condiţiile de 

admisibilitate a revizuirii cerute de art. 509 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă, 

dar şi de jurisprudenţa Curții Europene a Drepturilor Omului, care impune ca 

desfiinţarea unei hotărâri judecătoreşti intrate în puterea lucrului judecat să nu poată 

interveni decât pentru „defecte fundamentale” ale hotărârii, care au devenit cunoscute 

instanţei numai după terminarea procesului.  

Dreptul la un proces echitabil în faţa unei instanţe, astfel cum este garantat la art. 

6 din Convenţie, trebuie interpretat în lumina preambulului la Convenţie, ale cărei 
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dispoziţii relevante afirmă că statul de drept face parte din patrimoniul comun al statelor 

contractante. Unul dintre aspectele fundamentale ale statului de drept este principiul 

certitudinii juridice, care impune, printre altele, ca – atunci când instanţele pronunţă o 

hotărâre irevocabilă – decizia acestora să nu fie contestată (hotărârea Brumărescu 

împotriva României, 28 octombrie 1999).  

Acest principiu subliniază faptul că niciuna din părţi nu are dreptul de a solicita 

revizuirea unei hotărâri definitive şi obligatorii doar pentru a obţine o reaudiere şi o 

nouă decizie într-o cauză. Atribuţia de revizuire a instanţelor superioare ar trebui 

exercitată pentru corectarea erorilor judiciare, neîndeplinirea justiţiei şi nu pentru 

substituirea unei revizuirii.  

În jurisprudenţa Curții Europene a Drepturilor Omului s-a reţinut în mod 

constant că revizuirea unei hotărâri irevocabile poate interveni numai pentru un „defect 

fundamental”, care a devenit cunoscut numai după terminarea procesului, în situaţia în 

care el este/devine cunoscut în cursul procesului, atunci părţile au la îndemână căile 

ordinare de atac (cauza Popescu Stanca contra României).  

Curtea reține că nu sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate ale cererii de 

revizuire. 

În acest sens instanța are în vedere că, prin cererea de învestire a instanței, 

revizuenta menționează că, la data de 07 august 2018, s-a prezentat, prin apărător ales, 

la arhiva Curţii de Apel Iaşi și a solicitat studierea dosarului de insolvență înregistrat cu 

nr. ZX/99/2013, care vizează insolvența debitoarei „Z.” SRL. 

În urma analizării înscrisurile din acel dosar, la care pretinde că nu a avut acces 

până la acel moment, a constatat că debitele societăţii debitoare „Z.” S.R.L. au fost 

acumulate anterior momentului la care ea a devenit administratorul statutar al acesteia, 

respectiv în perioada 2003-2009. 

Revizuenta Y. arată că a avut calitatea de administrator al societăţii debitoare 

doar în perioada 20 mai 2010 -13 august 2012, perioadă în care S.C. „Z.” S.R.L. nu a 

avut activitate, însă toate documentele contabile au fost depuse la organul fiscal. 

Curtea reține că nu este îndeplinită condiția ca partea interesată să se bazeze pe 

un înscris probator, un înscris nou care să nu fi fost folosit în procesul în care s-a 

pronunţat hotărârea atacată. 

În acest sens, instanța de control are în vedere că înscrisurile la care face referire 

revizuenta nu constituie înscrisuri noi doveditoare, din moment ce toate aceste înscrisuri 

au existat pe toata durata derulării procedurii insolvenței debitoarei. 

Din momentul în care a fost chemată în judecată în acțiunea în răspundere 

întemeiată pe dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006, revizuenta putea formula 

solicitare de eliberare înscrisuri din dosarul de insolvență al societății debitoare „Z.” 

S.R.L., al cărei administrator a fost.  

Nici condiția ca înscrisul să nu fi putut fi produs în procesul în care s-a pronunţat 

hotărârea atacată, fie pentru că a fost reţinut de partea potrivnică, fie dintr-o împrejurare 

mai presus de voinţa părţii, nu este îndeplinită în cauză. 

Chiar revizuenta arată, în cuprinsul actului de sesizare a instanței, că a preluat 

administrarea societăţii debitoare pentru o perioadă de aproximativ doi ani, timp în care, 

deşi societatea nu a avut activitate, a încercat să o redreseze, fără a reuşi să reducă 

debitele la un nivel la care aceasta să funcţioneze normal. 
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În consecință, aceasta avea cunoștință de situația dificilă a societății. 

În fața primei instanțe și a instanței de apel, revizuenta Y. putea să-și formuleze 

propriile apărări cu privire la instalarea insolvenței în perioada în care administrarea 

societății a aparținut celuilalt administrator, iar nu în intervalul de timp cât administrat 

ea societatea și să producă dovezi în acest sens, care să conducă la înlăturarea 

prezumției de solidaritate instituită de lege. 

Prin prezenta cale de atac de retractare, revizuenta Y. intenționează să obțină o 

readministrare a probatoriilor pe care a omis să le solicite în fața instanței învestită cu 

soluționarea acțiunii în răspundere întemeiate pe dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 

85/2006.  

Niciun moment nu s-a invocat vreo încălcare a dreptului la apărare în ceea ce o 

privește pe revizuentă, în fața instanței învestite cu acțiunea în răspundere. 

Rezultă cu evidență că, abia după pronunțarea decizie nr. 451 din 08.06.2018 a 

Curții de Apel Iași, prin care a fost dispusă antrenarea răspunderii solidare a 

administratorilor debitoarei, revizuenta Y. a început să facă demersuri pentru 

răsturnarea prezumției de solidaritate instituită de lege. 

De altfel, instanţa de contencios european a drepturilor omului a statuat, în mod 

constant, în jurisprudenţa sa, că revizuirea, cale extraordinară de atac de retractare, nu se 

poate transforma într-un apel/recurs deghizat, prin care să se tindă la obţinerea unei 

rejudecări a cauzei, pentru că, în sens contrar, s-ar aduce atingere prezumţiei de 

validitate de care trebuie să se bucure hotărârile judecătoreşti irevocabile şi principiului 

securităţii raporturilor juridice (Cauza Mitrea împotriva României, Hotărârea din 29 

iulie 2008).  

Faţă de considerentele anterior expuse, Curtea, în temeiul art. 513 Cod de 

procedură civilă, respinge ca inadmisibilă, cererea de revizuire a deciziei nr. 451/2018 

din 08 iunie 2018 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă formulată de 

revizuenta Y. 

 


