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1. Principiul interesului superior al copilului. Plasament – măsură de protecție 

specială de care beneficiază copilul abuzat sau neglijat  

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 189/17.04.2019  

Prin sentinţa civilă nr. 14/7 ianuarie 2019, Tribunalul Iaşi, Secţia I Civilă a admis 

cererea formulată de reclamanta D.G.A.S.P.C. - Iași, în contradictoriu cu pârâta R. 

A instituit măsura plasamentului minorei X, la Centrul de Servicii Sociale „Z.” – 

Centrul Rezidenţial „Z.”. 

A dispus ca drepturile şi obligaţiile părinteşti cu privire la minora X să fie exercitate, 

respectiv îndeplinite de către directorul D.G.A.S.P.C.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel R, criticând-o pentru nelegalitate.  

Examinând actele și lucrările dosarului, în aplicarea art. 479 alin. (1) din Codul de 

procedură civilă aprobat prin Legea nr. 134/2010 republicată, cu modificări, Curtea constată că 

apelul este nefondat. 

Împrejurările de fapt, reținute corect de judecătorul fondului, relevă că minora X este 

fiica apelantei R, tatăl acesteia nefiind cunoscut.  

În cauza pendinte, intimata-reclamantă D.G.A.S.P.C. a solicitat, în temeiul Legii nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, instituirea măsurii de protecţie 

specială a plasamentului la Centrul de Servicii Sociale Z. - Centrul Rezidenţial Z., cu privire la 

minoră. S-a solicitat ca drepturile şi obligaţiile părinteşti cu privire la minoră să fie exercitate, 

respectiv îndeplinite, de către directorul D.G.A.S.P.C.  

Reprezentanții Direcţiei au fost sesizați de Spitalul „Sf. Maria”, care a semnalat că 

minora a avut 88 prezentări la UPU și Camera de Gardă Ortopedie, în perioada ianuarie 2017-

septembrie 2018, ocazii cu care au fost efectuate mai multe investigaţii radiologice, medicii 

atenționând că acest tip de investigații poate să pună în pericol viața minorei, existând riscul de 

leucemie.  

În urma propriilor investigaţii, Direcţia a constatat că situaţia şcolară a minorei era 

deficitară, aceasta având foarte multe absenţe, cu motivaţia că a fost internată în spital.  

Curtea reține, cu caracter de principiu, că interesul superior al copilului se circumscrie 

dreptului oricărui copil la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socio-afectiv şi la 

viaţa de familie. 

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

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

persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal. 
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Potrivit dispoziţiilor art. 60 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 272/2004: ,,De măsurile de 

protecție specială, instituite de prezenta lege, beneficiază ... copilul abuzat sau neglijat”. 

La rândul său, art. 94 prevede că: ,,(1) Prin abuz asupra copilului se înţelege orice 

acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de 

autoritate faţă de acesta, prin care sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, 

morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, şi se clasifică 

drept abuz fizic, emoţional, psihologic, sexual şi economic. 

(2) Prin neglijarea copilului se înţelege omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei 

persoane care are responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice 

măsură pe care o presupune îndeplinirea acestei responsabilităţi, care pune în pericol viaţa, 

dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea 

fizică sau psihică a copilului şi poate îmbrăca mai multe forme: alimentară, vestimentară, 

neglijarea igienei, neglijarea medicală, neglijarea educaţională, neglijarea emoţională sau 

părăsirea copilului/abandonul de familie, care reprezintă cea mai gravă formă de neglijare.” 

Raportat la cele expuse, Curtea constată că, în speţa dedusă prezentei judecăţi, 

tribunalul a dispus instituirea măsurii plasamentului în Centrul de Servicii Sociale Z. cu privire 

la minoră printr-o aplicare corectă a prevederilor legale mai sus menţionate. 

Prima instanţă a administrat un probatoriul complet şi complex, stabilind corect situaţia 

de fapt sub aspectul raporturilor dintre apelantă şi copil. 

În același timp, este de notat că probatoriul testimonial administrat în apel, la solicitarea 

apelantei, nu este de natură a contura o situație de fapt diferită de cea deja reținută. 

Fiind învestită cu sesizarea reclamantei-intimate privind instituirea măsurii de protecţie 

specială a plasamentului minorei X la Centrul de Servicii Sociale Z. - Centrul Rezidenţial Z., 

prima instanţă a realizat o apreciere temeinică a probatoriului administrat, concluzionând că 

minora se află în dificultate, fiind în situația copilului supus unor diferite forme de neglijare și 

abuz în familia sa, ceea ce impune luarea măsurii de protecţie specială a plasamentului.  

Prima instanţă a avut în vedere, într-o apreciere globală, ansamblul factorilor şi întregul 

context situaţional care au format convingerea că se impune instituirea măsurii de protecţie a 

plasamentului. 

Astfel, atât din cuprinsul raportului de evaluare iniţială nr. 30543/23.10.2018, cât și din 

Raportul nr. 1325 din 3 august 2018, întocmit de Centrul pentru dezvoltare personală şi 

psihoterapie Y, care a realizat consilierea cuplului mamă-copil în perioada 21 aprilie 2018 – 21 

iunie 2018, rezultă că, în pofida faptului că relaţia dintre mamă şi copil este una deschisă, 

comunicarea dintre cele două se face la nivel superficial; mama nu asigură copilului un sprijin 

afectiv adecvat; mama foloseşte des diferite metode subtile de manipulare a copilului privind 
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unele aspecte din viaţa sa, dar şi în a determina copilul să adopte punctul ei de vedere; luarea 

finală a deciziei aparţine mamei, uneori fără a ţine cont de dorinţele copilului, chiar dacă în 

prealabil a discutat cu acesta anumite aspecte privind decizia; minora a identificat mai multe 

metode prin care poate evita conflictul cu alţi copii, care de obicei porneau de la discuţii în 

contradictoriu pe care copilul le alimenta cu atitudinea ei şi cu tonul inadecvat, copiat de la 

mamă; pârâta are un model de comunicare inadecvat în situaţii de criză şi/sau conflictuale, 

preluat din familia de origine, acest mod de comunicare fiind un mod de a se proteja psihic şi 

emoţional mai ales în situaţii de stres, cărora nu le poate face faţă; mama a precizat de mai 

multe ori că se simte singură şi neajutorată; mama prezintă numeroase defense şi reticenţe de a 

lucra anumite aspecte emoţionale şi afective, ceea ce a condus la o atingere superficială a 

aspectelor profunde, aspecte manifestate simptomatic de X: nevoia de atenţie şi afecţiune din 

partea mamei, respectiv a adulţilor cu care relaţionează, de validare şi încurajări constante. 

În final, se apreciază că este posibil ca mama să fi fost agresată de către bunică, copilul 

preluând modelul de comportament al mamei, acceptând să fie agresată sau provocând ea 

abuzul, comportament motivat de dorinţa de a fi salvat sau de a se apăra împotriva 

sentimentelor de furie sau vinovăţie. 

În deplin acord cu interesul superior al minorei X, prima instanţă a realizat o analiză 

riguroasă a cadrului şi condiţiilor impuse de legiuitor prin norme de ordine publică, cu caracter 

special, în privinţa mecanismelor de protecţie instituite de Legea nr. 272/2004. 

Tribunalul a făcut o prezentare detaliată a tuturor probatoriilor administrate în cauză și a 

rezultatelor investigațiilor derulate de autoritățile cu atribuții în domeniu pentru a se identifica 

condițiile oferite de apelantă, sens în care a pornit de la prezentarea tuturor internărilor minorei 

la spital, a raportului de evaluare iniţială nr. 30543/23.10.2018, a raportul nr. 1325/3 august 

2018 întocmit de Centrul pentru dezvoltare personală şi psihoterapie Y, a fişei de evaluare 

psihologică a minorei întocmită de D.G.A.S.P.C. - Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă, a fișelor 

psiho-pedagogice ale minorei întocmite de către Şcoala Gimnazială „Q.” - Iaşi, respectiv de 

Colegiul „T.” - Iaşi (unitate şcolară la care minora a fost transferată din 12 septembrie 2018). 

Curtea constată că în mod judicios a reținut instanța de fond că probatoriile administrate 

atestă că neglijarea minorei se realizează prin omisiunea voluntară a mamei minorei de a lua 

măsurile necesare care să asigure prezenţa minorei la unitatea de învăţământ la care este 

înscrisă, integrarea minorei în colectivitatea şcolară şi progresul şcolar al acesteia, prin refuzul 

mamei de a coopera cu persoanele fizice şi persoanele juridice care exercită atribuţii în 

domeniul educării minorei, prin neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiei de a solicita 

asistenţă medicală pentru a asigura minorei cea mai bună stare de sănătate pe care o poate 

atinge şi pentru a preveni situaţiile care pun în pericol viaţa, creşterea şi dezvoltarea copilului. 
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În acord cu cele reținute de tribunal, Curtea constată că probele administrate în cauză 

susţin teza inadaptării minorei la exigenţele vieţii şcolare din pricina absenteismului şcolar 

masiv şi a relaţiilor conflictuale generate de atitudinea minorei în colectivitate, atitudine prin 

care minora imită comportamentul mamei sale în situaţii similare. 

Curtea notează că probatoriile administrate atestă că apelanta nu asigură copilei sale nici 

condiţii de trai decente, în condițiile în care, cu ocazia vizitei efectuate de reprezentanţii 

DGASPC Iaşi la domiciliul familiei, în data de 14 august 2018, s-a constatat că apelanta locuia 

singură cu copilul, în apartamentul proprietate a bunicii materne, decedate în luna martie 2018; 

nu s-au putut evalua condiţiile de locuit, întrucât mama nu se afla acasă; de pe scara blocului se 

putea percepe un miros greu venind din apartament; din declaraţiile administratorului blocului, 

cele două locuiesc într-un mediu insalubru (au gândaci, şobolani), nu au permis accesul în 

locuinţă unei echipe pentru deratizare şi dezinsecţie, deşi există numeroase plângeri ale 

vecinilor; există reclamaţii ale vecinilor cu privire la comportamentul agresiv al mamei faţă de 

vecini, precum şi cu privire la existenţa a numeroase certuri între membrii familiei, deseori 

noaptea; mama ar pleca de acasă împreună cu fiica sa la ore târzii şi s-ar întoarce dimineaţa. 

Martorul V., audiat în calea de atac a apelului la solicitarea apelantei, a declarat că nu 

cunoaște condițiile de locuit pe care le oferă mama minorei, întrucât nu a fost în apartamentul 

părților și că nu a observat probleme majore în relaționarea mamă-fiică, ci doar chestiuni 

obișnuite, care se întâmplă într-o familie. 

Curtea are în vedere că cele declarate de martor se axează mai mult pe chestiuni care s-

au petrecut în Centrul Rezidenţial Z., aspecte care nu constituie obiect de învestire al instanței 

în cauza pendinte, astfel încât nu vor fi luate în analiză. În ceea ce privește relaționarea dintre 

mamă și copil, martorul a declarat că a perceput-o doar când au mers împreună la cumpărături 

sau la film ori când se întâlneau pe esplanadă.  

Curtea reține că, din cele declarate de martor, acesta a observat doar ocazional 

relaționarea dintre mamă și copil, nefiind de natură a combate toate celelalte probatorii ale 

cauzei la care s-a făcut trimitere anterior. 

Instanța de control judiciar evidențiază că apelanta a criticat în termeni extrem de 

generali soluţia instanţei de fond şi susținut că nu se impune măsura plasamentului, fără însă a 

arăta concret, modul în care s-ar fi îmbunătăţit climatul familial sub aspectul garanţiilor 

materiale şi morale necesare unei dezvoltări normale a copilului, fiind de notat și faptul că, în 

ansamblul lor, normele legale urmăresc, primordial, protecţia adecvată a copilului.  

Este de amintit, în context, şi principiul jurisprudenţial consacrat constant în 

jurisprudenţa CEDO, în sensul că măsura plasamentului unui copil nu pune capăt nicidecum 

relaţiilor familiale naturale, ci, dimpotrivă, alături de obligaţiile negative consacrate de art. 8, 
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normele convenţionale impun statului, în plus, obligaţii pozitive pentru asigurarea unui respect 

efectiv al vieţii de familie. 

Critica apelantei potrivit cu care instanţa de fond nu a luat în considerare poziţia 

copilului, este nefondată. 

Instanța de apel constată că, tribunalul a avut în vedere atât concluziile psihologilor care 

au evaluat minora și au confirmat că aceasta se află sub autoritatea mamei, care doar mimează 

dialogul cu minora, cât și faptul că minora a negat insistent existenţa de conflicte – fie ele şi 

minore cu mama sa – atât în faţa psihologilor cu care a interacţionat, cât şi în faţa instanţei de 

judecată, cu prilejul audierii sale; toate acestea fiind de natură a naşte semne reale de întrebare 

cu privire la veridicitatea declaraţiilor minorei. 

În fața instanței de apel, apelanta nu au produs probe care să ateste că ar fi intervenit 

vreo modificare a condițiilor de trai pe care le-ar putea oferi și să înlăture concluzia tribunalului 

că lăsarea minorei în grija sa ar putea avea repercusiuni grave asupra evoluţiei minorei. 

În aceste circumstanțe, curtea notează că este pe deplin dovedită incidența art. 60 lit. c), 

având în vedere situația în care se găsește minora. 

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea art. 480 alin. (1) teza I C.proc.civ., 

Curtea respinge apelul declarat de apelanta R. împotriva sentinţei Tribunalului Iaşi și păstrează 

sentința atacată. 

2. Conflict de competenţă. Acţiune formulată de o societate comercială prin care 

solicită obligarea unei alte societăţi comerciale la interzicerea achiziţionării şi 

comercializării de produse aparţinând unui anumit brand, daune materiale, obligarea 

pârâtei să raporteze stocul actual de mărfuri aparţinând acestui brand şi a preţului de 

comercializare. Acţiunea nu se încadrează în definiţia de la art. 94 lit. h) C.proc.civ., ci în 

noţiunea de acţiune specială reglementată de art. 36 din Legea nr. 84/1998. Competenţa 

tribunalului 

 

Art. 94 lit. h) C.proc.civ., care conferă competenţă judecătoriilor de a soluţiona cererile 

având ca obiect obligaţiile de a face sau a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul 

lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor 

instanţe, impune o interpretare restrictivă, în sensul că nu orice cerere cu privire la aceste 

obligaţii intră în competenţa judecătoriei, ci numai acele cereri a căror natură juridică relevă 

un litigiu de drept privat sau de „drept comun”. În caz contrar, s-ar fragmenta competenţa 

materială a tribunalului, atribuită de lege în considerarea naturii speciale a unor cereri, iar 

judecătoria ar fi transformată, contrar voinţei legiuitorului, în instanţă de drept comun pentru 

toate cererile neevaluabile în bani.  

Pe de altă parte, prin alegerea formulei sintetice din art. 95 C.proc.civ. privind 

plenitudinea de competenţă a tribunalului, în locul celei descriptive şi enumerative a art. 2 din 

Codul de procedură civilă anterior (care prevedea expres la lit. e că procesele în materie de 

creaţie şi proprietate intelectuală se judecă în primă instanţă de tribunale), legiuitorul nu a 



7 

urmărit diminuarea competenţei tribunalului, ci cuprinderea tuturor vechilor enumerări într-o 

formulare de sinteză.  

În concluzie, în interpretarea art. 95 şi 94 lit. h) C.proc.civ., articolul care 

reglementează competenţa tribunalului este norma care reglementează plenitudinea de 

competenţă, iar art. 94 lit. h) o normă de excepţie, de strictă interpretare. Acţiunea nu se 

încadrează în definiţia de la art. 94 lit. h) C.proc.civ., ci în noţiunea de acţiune specială 

reglementată de art. 36 din Legea nr. 84/1998, iar competenţa revine Tribunalului. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Sentința civilă nr. 20/5.04.2019, Şedinţă Camera de 

Consiliu 

Prin cererea înregistrată la judecătorie, la data de 27.04.2018, reclamantul SC „G.” a 

chemat în judecată pe pârâta SC „E.”, solicitând obligarea acesteia la interzicerea achiziţionării 

şi comercializării de produse aparţinând brandului C, la plata sumei de „n” lei daune materiale, 

obligarea pârâtei să raporteze stocul actual de mărfuri aparţinând acestui brand şi a preţului de 

comercializare. 

În drept, se invocă Legea nr. 84/1998, HG nr. 1134/2010, art. 1357 C.civ., art. 978 

C.proc.civ., Regulamentul CE nr. 207/2009. 

Judecătoria a admis excepţia necompetenţei materiale, ridicate din oficiu şi a declinat 

competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea tribunalului. 

Pentru a se pronunţa astfel, judecătoria a reţinut că, potrivit art. 94 C.proc.civ., 

judecătoriile judecă doar litigiile evaluabile în bani până la valoarea de 200.000 lei şi orice 

cereri date de lege în competenţa lor. Potrivit art. 95 C.proc.civ., Tribunalele judecă în primă 

instanţă toate cererile care nu sunt date în competenţa altor instanţe. Cum Legea nr. 84/1998 nu 

prevede o instanţă competentă, rezultă că operează regula plenitudinii de competenţă a 

tribunalului. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul tribunalului, la data de 10.10.2018. 

Prin sentinţă, tribunalul a admis excepţia necompetenţei sale materiale, ridicată din 

oficiu. A declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei I. şi a constatat 

conflictul negativ de competenţă între Tribunalul I. şi Judecătoria I., a dispus înaintarea 

dosarului la Curtea de Apel I. pentru pronunţarea regulatorului de competenţă şi a suspendat 

judecarea cauzei până la soluţionarea conflictului de competenţă. 

Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul a reţinut aplicabil cauzei art. 94 lit. h) 

C.proc.civ., potrivit cu care judecătoriile sunt competente a judeca cererile privind obligaţiile 

de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul lor contractual sau 

extracontractual, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe. 

Curtea, sesizată fiind cu soluţionarea conflictului de competenţă dintre cele două 

instanţe potrivit art. 134 C.pr.civ., analizând obiectul şi natura juridică a cauzei deduse 

judecăţii, în raport de actele şi lucrările dosarului, considerentele celor două hotărâri de 

declinare a competenţei şi dispoziţiile legale în materie, reţine următoarele: 
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Ceea ce a determinat ivirea prezentului conflict de competență este reprezentat de 

opinia divergentă a instanțelor de judecată cu privire la natura litigiului dedus judecății și a 

normelor legale care îi reglementează competența materială de soluționare. 

Judecătoria I a considerat că prezenta acţiune este o acţiune între profesionişti 

neevaluabilă în bani, care intră în competenţa de soluţionare a Tribunalului în virtutea regulii 

plenitudinii de competenţă conferite acestei instanţe de art. 95 C.proc.civ. („Tribunalele judecă 

în primă instanţă toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe”). 

Tribunalul I. a apreciat că este vorba de o acţiune având ca obiect obligaţii de a face şi de a nu 

face neevaluabile în bani, care nu este dată prin lege în competenţa specială a altei instanţe, 

ceea ce atrage aplicabilitatea art. 94 lit. h) C.proc.civ. şi, pe cale de consecinţă, competenţa 

Judecătoriei I. 

Prin urmare, Curtea de Apel este chemată a tranșa natura litigiului dedus judecății și de 

a stabili instanța competentă material în soluționarea cauzei. 

Reclamanta pretinde prin prezenta acţiune a i se asigura protejarea unui brand şi se 

prezintă ca fiind autorizată de titularul mărcii respective de a obiecta împotriva oricărei 

persoane care utilizează brandul pe piaţă.  

În drept, reclamantul a indicat Legea 84/1998, dar şi dispoziţiile art. 978 

C.proc.civ.(Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală). 

Potrivit art. 36 din Legea 84/1998, „(1) Înregistrarea mărcii conferă titularului său un 

drept exclusiv asupra mărcii. (2) Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente 

să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său: 

a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a 

fost înregistrată; 

b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi 

din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există 

un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă; 

c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite 

de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în 

România şi dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al 

mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia. 

(3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special, 

următoarele acte: 

a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje; 

b) oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, 

oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn; 
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c) punerea în liberă circulaţie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal 

suspensiv sau economic, precum şi acordarea oricărei alte destinaţii vamale, aşa cum acestea 

sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn; 

d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.” 

Curtea de apel observă că art. 94 lit. h) C.proc.civ., care conferă competenţă 

judecătoriilor de a soluţiona cererile având ca obiect obligaţiile de a face sau a nu face 

neevaluabile în bani, indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor 

date de lege în competenţa altor instanţe, impune o interpretare restrictivă, în sensul că nu orice 

cerere cu privire la aceste obligaţii intră în competenţa judecătoriei, ci numai acele cereri a 

căror natură juridică relevă un litigiu de drept privat sau de „drept comun”. În caz contrar, s-ar 

fragmenta competenţa materială a tribunalului, atribuită de lege în considerarea naturii speciale 

a unor cereri, iar judecătoria ar fi transformată, contrar voinţei legiuitorului, în instanţă de drept 

comun pentru toate cererile neevaluabile în bani.  

Pe de altă parte, prin alegerea formulei sintetice din art. 95 C.proc.civ. privind 

plenitudinea de competenţă a tribunalului, în locul celei descriptive şi enumerative a art. 2 din 

Codul de procedură civilă anterior (care prevedea expres la lit. e că procesele în materie de 

creaţie şi proprietate intelectuală se judecă în primă instanţă de tribunale), legiuitorul nu a 

urmărit diminuarea competenţei tribunalului, ci cuprinderea tuturor vechilor enumerări într-o 

formulare de sinteză.  

În concluzie, în interpretarea art. 95 şi 94 lit. h) C.proc.civ., articolul care reglementează 

competenţa tribunalului este norma care reglementează plenitudinea de competenţă, iar art. 94 

lit. h) o normă de excepţie, de strictă interpretare. 

Curtea notează în acest context că reclamantul și-a întemeiat în drept acțiunea pe 

prevederile Legii speciale nr. 84/1998 şi pe dispoziţiile art. 978 C.proc.civ., cuprinse în 

Capitolul IV – Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Or, aceste 

prevederi legale reglementează dispoziţii speciale, privind dreptul titularului unei mărci de a se 

adresa pentru protejarea brandului său instanţei de judecată și nu se poate reține că acest tip de 

cereri ar putea fi încadrate în sfera largă și generală a obligațiilor de a face sau a nu face, în 

sensul art. 94 C.proc.civ. lit. h), așa cum a conchis Tribunalul I., Curtea consideră că, odată ce 

este reglementată o procedură specială, ea dobândește o natură juridică specifică, cu reguli 

proprii, derogatorii prin definiție de la dreptul comun. 

Faţă de această interpretare, tipicul acţiunii de faţă se încadrează nu în definiţia de la art. 

94 lit. h) C.proc.civ., ci în noţiunea de acţiune specială reglementată de Legea nr. 84/1998. 

Având în vedere istoricul reglementării competenţei celor două instanţe aflate în 

conflict, voinţa legiuitorului atunci când a modificat forma art. 95 C.proc.civ., dispoziţiile 
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speciale ale art. 36 din Legea nr. 84/1994, care reglementează tipul acţiunilor formulate de cei 

ce se pretind îndreptăţiţi a li se proteja marca, Curtea consideră că prezenta cerere este de 

competenţa tribunalului. 

În sensul acestei interpretări, este şi practica ICCJ (decizia Secţiei civile nr. 1203/2017), 

precum şi opinia exprimată în Minuta Întâlnirii reprezentanţilor Consiliului Superior al 

Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de 

apel, 11-12 mai 2017, Curtea de Apel București, pct. 8 din Capitolul C. 

În concluzie, Curtea consideră aplicabil cauzei art. 95 pct. 1 C.proc.civ., iar competenţa 

aparţine tribunalului. 

3. Legea nr. 77/2016 privind darea în plată. Aplicarea procedurii notificării şi în 

situaţia în care imobilul ipotecat a fost vândut. Efectele Deciziei nr. 95/28 februarie 2017 a 

Curţii Constituţionale cu referire la art. 5 alin. 1 din Legea nr. 77/2016 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 502/9.05.2019 

 

Prin decizia civilă nr. 2534/18.12.2017 Tribunalului Iaşi a respins apelurile formulate de 

X., Y. şi Banca „Z.” SA împotriva sentinţei civile nr. 14991/22.12.2016 a Judecătoriei Iaşi, 

sentinţă pe care a păstrat-o. 

Împotriva acestei decizii au formulat recurs X. și Y., pentru următoarele motive: 

Consideră decizia Tribunalului Iași nelegală, nelegalitate ce îmbracă forma motivelor de 

casare prevăzute de art. 488 alin. 1 pct. 5, 6 și 8 C.proc.civ. 

Examinând motivele de recurs, decizia recurată, raportat la dispoziţiile legale aplicabile, 

Curtea a reţinut în ce priveşte primul motiv de recurs că se invocă lipsa motivării hotărârii, 

acesta circumscriindu-se dispoziţiilor art. 488 alin. 1 pct. 6 şi nu 5 cum s-a arătat în cererea de 

recurs.  

Potrivit art. 488 alin. 1 pct. 6 din Codul de procedură civilă poate fi cerută casarea unei 

hotărâri, dacă aceasta nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive 

contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei. Recurenţii au invocat atât lipsa 

motivării deciziei instanţei de apel, cât şi motivarea lacunară, insuficientă şi a motivelor străine 

de natura cauzei. În primul rând, motivarea insuficientă sau reţinerea unei situaţii de fapt 

diferite de cea prezentată de recurent nu se circumscrie acestui motiv de nelegalitate. De 

asemenea, deşi se invocă motive străine, aceste critici se referă la aplicarea dispoziţiilor legale, 

critici ce vor fi analizate în cadrul motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 

C.proc.civ.  
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Se mai susţine lipsa motivării deciziei instanţei de apel, dar instanţa de recurs constată 

că filele 11-12 din decizia examinată cuprind considerentele avute în vedere care au stat la baza 

adoptării soluţiei în cauză. Faptul că raţionamentul instanţei de apel nu este identic cu al 

recurenţilor sau că nu sunt luate în considerare anumite susţineri ale acestora, nu poate atrage 

casarea hotărârii, motivul de nelegalitate invocat nefiind incident în cauză.  

În ce priveşte motivul de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., 

acesta se referă la situaţia în care hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a 

normelor de drept material. Recurenţii au indicat dispoziţiile legale interpretate sau aplicate 

greşit de instanţă, art. 5 şi art. 8 alin. 5 din Legea nr. 77/2016, arătând, în special, că instanţa de 

apel a ignorat considerentele Deciziilor nr. 623/2016 şi nr. 95/28.02.2017 ale Curţii 

Constituţionale, cu referire la împrejurarea că în procedura notificării negocierea directă are loc 

şi în situaţia în care bunul imobil ipotecat a fost vândut. 

Astfel, în paragrafele 44, 45 ale Deciziei cu nr. 95/28 februarie 2017, Curtea 

Constituţională a reţinut cu privire la criticile de neconstituţionalitate, formulate din perspectiva 

art. 44 din Constituţie, a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 8 alin. (5) 

din Legea nr. 77/2016, că mecanismul procedural reglementat de legiuitorul ordinar în vederea 

aplicării art. 8 alin. (5) din lege are în vedere, ca şi în cazul art. 8 alin. (1) din aceeaşi lege, două 

etape cu o semnificaţie deosebită în economia acesteia. Astfel, o primă etapă, obligatorie, se 

subsumează unei negocieri directe între părţi şi priveşte procedura notificării reglementate de 

art. 5 alin. (1) din lege, părţile putând, ele însele, să constate stingerea datoriilor izvorâte din 

contractul de credit, prin darea în plată a imobilului. Această etapă se aplică şi trebuie parcursă 

indiferent că bunul imobil ipotecat a fost sau nu vândut în cadrul unei proceduri execuţionale la 

data intrării în vigoare a legii. Cea de-a doua etapă, judiciară, facultativă prin natura sa, vizează 

intervenţia instanţelor judecătoreşti la cererea debitorilor, în vederea aplicării Legii nr. 77/2016, 

respectiv constatarea stingerii datoriei izvorâte din contractul de credit. Astfel, debitorul 

obligaţiilor de plată a sumelor de bani în cadrul unui contract de credit trebuie să parcurgă, în 

mod obligatoriu, prima etapă procedurală, în sensul ajungerii la un consens cu creditorul şi al 

evitării, pe cât posibil, a intervenţiei în cadrul raporturilor contractuale a instanţei judecătoreşti. 

Legiuitorul a reglementat acest mecanism procedural în două etape pentru a da posibilitatea 

încetării contractului, ca rezultat al acordului de voinţă al părţilor, fără intervenţia instanţelor 

judecătoreşti, apelarea la forţa de constrângere a statului realizându-se, în mod evident, numai 

atunci când părţile nu ajung la un consens. 

Prin urmare, a apela direct la instanţa judecătorească, cu nesocotirea primei etape, cea a 

notificării, echivalează cu caracterul inadmisibil al unei asemenea acţiuni promovate în temeiul 

art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, instanţele judecătoreşti fiind în drept, în această ipoteză, 
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să respingă ca atare acţiunea debitorului. Acesta a fost şi este sensul Deciziei nr. 639 din 27 

octombrie 2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 12 ianuarie 

2017, în care Curtea Constituţională a respins, ca inadmisibilă, excepţia de 

neconstituţionalitate, pe motiv că însăşi acţiunea principală era inadmisibilă (a se vedea, de 

exemplu Decizia nr. 171 din 8 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 242 din 7 aprilie 2011, Decizia nr. 203 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 14 mai 2012, Decizia nr. 94 din 27 februarie 2014, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 aprilie 2014, Decizia nr. 

254 din 5 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iulie 

2016, paragraful 18, Decizia nr. 433 din 21 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 671 din 31 august 2016, paragraful 22, sau Decizia nr. 101 din 7 martie 

2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 26 aprilie 2017, 

paragraful 16). De altfel, în cauza antereferită, cererea de chemare în judecată, având ca obiect 

constatarea stingerii datoriilor rezultate din contractul de credit, întemeiată pe art. 8 alin. (5) din 

Legea nr. 77/2016, a fost formulată în mod direct de către debitor, fără a urma procedura 

obligatorie a notificării. 

Prin urmare, indiferent dacă bunul imobil constituit drept garanţie pentru executarea 

contractului de credit a fost vândut anterior sau ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 77/2016, 

debitorul este obligat, din punct de vedere procedural, să parcurgă mai întâi etapa notificării şi 

de-abia după aceea să solicite concursul instanţelor judecătoreşti pentru constatarea stingerii 

datoriei. 

Într-o primă etapă, instanţa de apel a reţinut inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 5 din 

Legea nr. 77/2016, având în vedere că în cauză imobilul ar fi fost executat silit, dar şi faptul că 

nu a fost formulată o cerere reconvenţională pentru aplicarea dispoziţiilor art. 8 al. 5 din Legea 

nr. 77/2016.  

Concluzia instanţei de apel în ce priveşte inaplicabilitatea art. 5 în situaţia dată este însă 

contrară interpretării dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată, astfel cum rezultă 

din considerentele deciziilor de neconstituţionalitate redate anterior.  

Totodată, trimiterea la dispoziţiile art. 8 alin. 5 din Legea nr. 77/2016 nu este necesară, 

nefiind finalizată prima etapă, cea a notificării, întrucât doar în situaţia în care creditorul nu se 

conformează dispozițiilor prevăzute de lege, debitorul poate cere instanței să pronunțe o 

hotărâre prin care să se constate stingerea obligațiilor născute din contractul de credit ipotecar 

și să se transmită dreptul de proprietate către creditor. 

Ca atare, având în vedere modul eronat de aplicare a dispoziţiilor legale, procedura 

notificării aplicându-se indubitabil şi în situaţia în care imobilul ipotecat a fost vândut, Curtea 
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apreciază că motivul de nelegalitate invocat este incident, astfel încât urmează a admite 

recursul şi a casa decizia instanţei de apel în tot, în temeiul art. 496 alin. 2 din Codul de 

procedură civilă. 

În rejudecare, Curtea are în vedere analiza anterioară, fără a mai relua aspectele privind 

lipsa calităţii de proprietari a recurenţilor. Totodată, în cauză sunt îndeplinite condiţiile de 

admisibilitate prevăzute de art. 4 din lege, menţionate şi în cuprinsul notificării din 10.08.2016, 

nefiind solicitate condiţii suplimentare, astfel cum invocă intimata recurentă.  

În consecinţă, Curtea a admis apelul formulat împotriva sentinţei civile cu nr. 

14991/22.12.2016 a Judecătoriei Iaşi, fiind respinsă contestaţia împotriva notificării de dare în 

plată formulată de creditoarea Banca „X.”, prin reprezentant convenţional, formulată în 

contradictoriu cu debitorii-recurenţi. 

 

4. Obligaţie solidară în partea debitorilor. Întreruperea prescripţiei în contra tuturor 

debitorilor ca urmare a acţiunii intentate în contra unuia dintre debitori. Aplicarea art. 1597 

alin. 2 din Codul civil  

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 270/22.05.2019  

Prin sentinţa civilă nr. 662/12 aprilie 2018, Tribunalul Iaşi a respins excepţia 

prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâţii S și C prin întâmpinări. 

A fost admisă cererea formulată de reclamanta A în contradictoriu cu pârâţii S şi C. 

Au fost obligaţi pârâţii, în solidar, să plătească reclamantei suma de 201.377,76 lei, cu 

titlu de sumă suportată de reclamantă, în calitate de garant ipotecar, în dosarul execuţional nr. X 

biroului executorului judecătoresc. 

Au fost obligaţi pârâţii, în solidar, să plătească reclamantei suma de 6132 lei cu titlu de 

cheltuieli de judecată. 

Împotriva sentinţei civile nr. 662/12 aprilie 2018 a Tribunalului Iaşi, a declarat apel C., 

criticându-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

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

lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale aplicabile, Curtea apreciază că apelul este nefondat, 

tribunalul stabilind corect situaţia de fapt şi aplicând judicios dispoziţiile legale relevante, 

potrivit considerentelor ce urmează:  

Criticile apelantei C vizează modul în care s-au aplicat de instanţa de fond dispoziţiile 

prevăzute de art. 1596 C.civ., susţinând că noul creditor are împotriva debitorilor doar acele 

drepturi pe care le avea creditorul în drepturile căruia s-a subrogat. A relevat apelanta că 

împotriva sa nu a fost iniţiată nicio executare silită, astfel că dreptul creditorului iniţial s-a 
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prescris, obligaţia devenind imperfectă şi prin urmare creditorul ulterior nu putea prelua decât 

un astfel de drept.  

Apelanta pretinde că anterior intervenirii subrogaţiei s-ar împlinit doar cu privire la 

persoana sa prescripţia dreptului de a cere executarea silită, astfel că reclamanta a dobândit 

drepturile creditorului plătit, fără însă dreptul de a cere restituirea sumelor plătite de la pârâta 

C, ci numai de la ceilalţi doi pârâţi, S.N. și S.L. Curtea constată la fel ca şi prima instanţă că 

apelanta este debitoare într-o obligaţie solidară în partea debitorilor, astfel cum rezultă din 

cuprinsul titlului executoriu, iar potrivit art. 1045 C.civ., aplicabil în raport de data încheierii 

contractului, coroborat cu art. 711 C.proc.civ., aplicabil în raport de data executării silite, 

acţiunea intentată în contra unuia dintre debitori întrerupe prescripţia în contra tuturor 

debitorilor. Totodată, la art. 1597 alin. 2 din Codul civil, aplicabil în raport de data intervenirii 

subrogaţiei, efectele acesteia se produc atât împotriva debitorului principal, cât şi împotriva 

celor care au garantat obligaţia.  

În cuprinsul criticilor formulate, apelanta nu face referire la natura solidară a obligaţiei. 

Curtea apreciază că nu este posibil ca această obligaţie să dobândească caracter imperfect prin 

împlinirea termenului de prescripţie doar în raport cu apelanta şi să subziste în forma iniţială în 

raport de ceilalţi debitori, tocmai datorită solidarităţii debitorilor. Or, atât timp cât un debitor 

poate fi constrâns pentru totalitate este deplin firesc ca subrogaţia să aibă efect contra celorlalţi 

debitori. Dacă, de exemplu, executarea silită este iniţiată împotriva unuia din debitorii solidari, 

se întrerupe prescripţia şi faţă de ceilalţi, întrucât, în caz contrar, subrogaţia nu ar mai produce 

efecte. 

Ca atare, criticile apelantei în sensul că anterior subrogaţiei ar fi intervenit prescripţia 

dreptului de a cere executarea silită în ceea ce o priveşte, nu pot fi primite întrucât actele 

executare care au vizat un alt debitor al obligaţiei solidare (în partea debitorilor) au întrerupt 

prescripţia şi cu privire la pârâta C.  

Aspectele relevate în cuprinsul cererii de apel care fac trimitere la modificarea 

contractului iniţial prin actul adiţional nr. 3, act adiţional la care nu a luat parte apelanta, nu 

modifică situaţia de fapt întrucât actul adiţional priveşte reeşalonarea şi rambursarea creditului, 

neafectând calitatea părţilor, natura obligaţiei şi nici întinderea acesteia, din contractul de credit 

cu nr. XXX6/27.02.2009. 

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 C.proc.civ., 

respinge apelul şi păstrează sentinţa apelată. 

 

5. Interpretarea şi aplicarea art. 128 din Legea nr. 85/2014  
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Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 188/17.04.2019  

Prin sentinţa civilă nr. 1869 pronunţată în şedinţa din camera de consiliu de la 12 

decembrie 2018, de către Tribunalul Iaşi, a fost respinsă excepţia invocată de administratorii 

judiciari A. şi C., privitoare la lipsa de obiect a acţiunii promovată de reclamantă. 

A fost admisă excepţia invocată de reclamanta A.U. referitoare la prescripţia dreptului 

de denunţare a contractului. 

În consecinţă, a fost anulată măsura administratorilor judiciari ai debitorului SC „K.” 

SRL privitoare la denunţarea unilaterală a contractului de închiriere nr. 01/12.04.2010 încheiat 

între reclamantă şi debitoare, măsură inclusă în raportul de activitate nr. 11144/18.06.2018 

publicat în BPI nr. 12445/20.06.2018. 

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

considerente: 

Dispoziţiile legale de care se prevalează administratorul judiciar prevăd că atunci când 

un proprietar al unui imobil închiriat este debitor în procedura insolvenţei nu va desfiinţa 

contractul de închiriere, în afară de cazul în care chiria este inferioară chiriei practicate de piaţă 

(art. 128 din Legea nr. 85/2014). 

În schimb, aceste dispoziţii legale se coroborează cu dispoziţiile art. 123 din acelaşi act 

normativ, cu care se completează şi care presupun o acţiune din partea 

administratorului/lichidatorului judiciar în sensul denunţării unilaterale a oricărui contract. 

Denunţarea de drept intervine doar în cazurile expres prevăzute de art. 123 alin. 1 lit. a 

şi b din Legea nr. 85/2014, situaţie în care, în caz de contestare, instanţa de judecată este cea 

chemată să verifice îndeplinirea condiţiilor descrise în mod expres şi limitativ de către legiuitor. 

De altfel, notificarea pe care administratorii judiciari au comunicat-o chiriaşului-

contestator a fost emisă în conformitate art. 123 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2014, dar datorită 

faptului că a fost emisă tardiv, aşa cum se va arăta în continuare, în apărare au fost invocate 

doar dispoziţiilor art. 128 din Legea nr. 85/2014, cu disocierea acestora de dispoziţiile generale 

ale art. 123. 

Relativ la excepţia prescripţiei invocată de contestator în cuprinsul cererii introductive, 

se constată că aceasta este întemeiată întrucât: 

Potrivit art. 123 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în vederea creşterii la maximum a valorii 

averii debitorului, într-un termen de prescripţie de 3 luni de la data deschiderii procedurii, 

administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate să denunţe orice contract, închirierile 

neexpirate, alte contracte pe termen lung, atât timp cât aceste contracte nu au fost executate în 

totalitate ori substanţial de către toate părţile implicate. 
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În speţă, deschiderea procedurii faţă de societatea debitoare s-a făcut la data de 

17.11.2017, conform sentinţei civile nr. 1701 din aceeaşi dată.  

Notificarea denunţării contractului de închiriere s-a realizat la data de 04.06.2018, deci 

cu depăşirea substanţială a termenului de 3 luni la care s-a făcut trimitere anterior.  

Raportat celor prezentate, excepţia invocată de contestator a fost admisă şi pe cale de 

consecinţă a fost anulată măsura privitoare la denunţarea unilaterală a contractului de închiriere 

în discuţie. 

Împotriva sentinţei civile nr. 1869/2018, pronunţată în şedinţa din camera de consiliu de 

la 12 decembrie 2018, de către Tribunalul Iaşi, în dosarul nr. XXX1/99/2017/a6, a formulat 

apel consorţiul format din A. şi C. desemnat lichidator judiciar al debitoarei SC „K” SRL, 

criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

Curtea, analizând cererea de apel prin prisma motivelor invocate și a prevederilor legale 

incidente, reține următoarele: 

Prin raportul de activitate nr. 11144/18.06.2018 întocmit de administratorii judiciari ai 

debitoarei SC „K” SRL s-a menționat, în considerarea dispozițiilor art. 128 din Legea nr. 

85/2014, aducerea la cunoștință către SC „AU” SRL a desființării contractului de închiriere nr. 

1/2010, precum și termenul de preaviz de 30 de zile.  

Împotriva acestei măsuri SC „AU” SRL a formulat contestație. 

Prin sentința atacată a fost admisă excepţia prescripţiei dreptului de denunţare a 

contractului și în consecință a fost anulată măsura privitoare la denunţarea unilaterală a 

contractului de închiriere nr. 01/12.04.2010 măsură inclusă în raportul de activitate nr. 

11144/18.06.2018 publicat în BPI nr. 12445/20.06.2018. 

În ceea ce privește motivele de apel referitoare la faptul că în mod greșit a fost admisă 

excepția prescripției, Curtea reține că nu sunt întemeiate, judecătorul sindic interpretând și 

aplicând în mod corect dispozițiile art. 128 și art. 123 din Legea nr. 85/2014.  

Potrivit art. 128 din Legea nr. 85/2014, „faptul că un proprietar al unui imobil închiriat 

este debitor în prezenta procedură nu va desfiinţa contractul de închiriere, în afară de cazul în 

care chiria este inferioară chiriei practicate de piaţă”. 

Curtea reține că dispoziția legală citată anterior reglementează soarta juridică a 

contractelor de închiriere în care debitorul insolvent este proprietarul clădirii închiriate.  

Această dispoziție legală nu reglementează o situație de desființare de drept a 

contractului de închiriere, ci reprezintă o măsură de protecție a chiriașilor și împiedică 

denunțarea acestor contracte de către administratorul judiciar, dacă nu sunt îndeplinite 

condițiile prevăzute de lege. Cu alte, cuvinte administratorul judiciar, în cazul contractului de 

închiriere în care debitorul insolvent are calitatea de locator, nu are posibilitatea de a alege 
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menținerea, renegocierea sau desființarea contractului, prevederea fiind imperativă, folosindu-

se sintagma ,,nu va desființa contractul de închiriere în afară de …”. De la această regulă există 

și o condiție excepție, astfel că un asemenea contract de închiriere va putea fi desființat în 

situația în care chiria este inferioară chiriei practicate pe piață.  

Nu pot fi reținute susținerile apelanților potrivit cărora dispoziția art. 128 din Legea nr. 

85/2014 trebuie interpretată per a contrario în sensul că, dacă chiria este inferioară chiriei 

practicate pe piață, contractul de închiriere va fi desființat de drept. Așa cum s-a arătat anterior, 

această dispoziție legală este prevăzută în interesul chiriașului în cazul în care proprietarul 

imobilului închiriat a intrat în insolvență și nu în favoarea proprietarului. Dacă legiuitorul ar fi 

dorit să prevadă această dispoziție în favoarea proprietarului intrat în insolvență, formularea ar 

fi fost imperativă în sensul că intrarea proprietarului unui imobil închiriat în insolvență va 

desființa contractul de închiriere, dacă chiria este inferioară chiriei practicate pe piață și nu 

formularea actuală.  

În aceste condiții, Curtea reține că nu sunt întemeiate susținerile apelantului referitoare 

la faptul că a fost desființat de drept contractul de închiriere, ca urmare a intrării debitorului în 

insolvență și nici cele referitoare la distincția între denunțarea contractului și desființarea de 

drept a acestuia.  

În mod corect a reținut judecătorul sindic că prevederile art. 128 din Legea nr. 85/2014 

se completează cu prevederile art. 123 din aceeași lege.  

Curtea reține că prevederile art. 123 din Legea nr. 85/2014 reprezintă regula generală 

aplicabilă tuturor contractelor încheiate de către debitorul intrat în insolvență, contracte aflate 

în executare, iar art. 128 reprezintă regula specială aplicabilă doar contractelor de închiriere 

încheiate de către proprietarul care a intrat în insolvență și, din acest motiv, regula specială se 

completează cu regula generală.  

Interpretarea corectă, coroborată a dispozițiilor art. 123 și art. 128 din Legea nr. 

85/2014 este în sensul că în termen de 3 luni de la data deschiderii procedurii insolvenței, 

administratorul judiciar poate să aprecieze asupra oportunității menținerii sau denunțării 

oricărui contract aflat în derulare, în afara contractului de închiriere în care debitorul insolvent 

are calitatea de locator, când administratorul în același termen are posibilitatea denunțării 

contractului doar în situația în care chiria este inferioară celei practicate pe piață. 

Pentru motivele expuse anterior, Curtea reține că, în termen de 3 luni de la data 

deschiderii procedurii, administratorul judiciar avea obligația de a verifica dacă chiria stabilită 

prin contractul de închiriere nr. 1/2010 era inferioară chiriei practicate pe piață și, în caz 

afirmativ, constatând că este îndeplinită condiția prevăzută de art. 128 din Legea nr. 85/2014, 

să denunțe contractul. 
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În condițiile în care deschiderea procedurii faţă de societatea debitoare s-a făcut la data 

de 17.11.2017, conform sentinţei civile nr. 1701 din aceeaşi dată, iar notificarea denunţării 

contractului de închiriere s-a realizat la data de 04.06.2018, deci cu depăşirea termenului de 3 

luni, Curtea reține că în mod corect prima instanța a admis excepția prescripției și a dispus 

anularea măsurii privitoare la denunţarea unilaterală a contractului de închiriere nr. 

01/12.04.2010 măsură inclusă în raportul de activitate nr. 11144/18.06.2018 publicat în BPI nr. 

12445/20.06.2018. 

Pentru aceste motive, în baza art. 480 C.proc.civ., Curtea respinge apelul și păstrează 

sentința atacată ca legală și temeinică. 

6. Procedura insolvenței. Plata remunerației lichidatorului din valorificarea 

bunurilor asupra cărora sunt constituite garanții. Condiții și efecte 

Cuprins pe materii: Drept comercial/Procedura insolventei 

Index alfabetic:- onorariu lichidator judiciar 

- valorificare bunuri asupra cărora sunt constituite garanții  

Temei de drept : art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23 si 24, art. 121 din Legea nr. 85/2014 

 

Plata remunerațiilor persoanelor angajate în condițiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23 

și 24 din Legea nr. 85/2006 trebuie făcută numai pentru acoperirea cheltuielilor eferente 

vânzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și 

administrarea acestor bunuri, ceea ce înseamnă că doar aceste cheltuieli vor fi achitate din 

preţul obţinut în urma valorificării acestor bunuri, iar nu și altele care privesc averea 

debitorului în general. În condițiile în care practicianul în insolvenţă nu a făcut dovada 

faptului că onorariul solicitat vizează exclusiv valorificarea bunurilor asupra cărora erau 

constituite garanţii, probatoriul certificând faptul că acestea reprezintă sume solicitate pentru 

activitatea normală desfășurată pe parcursul perioadei de observație și al reorganizării, s-a 

constatat că nu se poate face o distribuie către acesta în condițiile art. 121 din Legea nr. 

85/2006. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 285/30.05.2019 

Prin sentinţa civilă nr. 57/22.01.2019, Tribunalul Iaşi a respins contestaţia formulată de 

contestatorul „BB” IPURL, împotriva Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidarea 

averii debitoarei SC „IA” SRL nr. 3979/19.10.2018 şi a planului de distribuire întocmit în baza 

acestui raport, publicate în BPI nr. 20249/26.10.2018. 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut că, în cadrul procedurii de faliment ce se 

derulează împotriva debitorului SC „IA” SRL, la data de 26.10.2018, în BPI nr. 20249 a fost 

publicat raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea averii debitoarei SC „IA” SRL nr. 

3979/19.10.2018 şi planul de distribuire întocmit în baza acestui raport. 
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Practicianul în insolvență care a administrat procedura până la confirmarea 

lichidatorului judiciar desemnat de creditori (12.10.2016), a contestat cest raport sub aspectul 

neincluderii în planul de distribuire a sumei solicitate de acesta cu titlul de onorariu și cheltuieli 

de procedură avansate. 

Instanţa a reţinut ca nefiind întemeiate criticile formulate. 

În raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea averii debitorului SC „IA” SRL, 

publicat în BPI nr. 20249/26.10.2018, lichidatorul judiciar a menţionat că fondurile sunt în 

sumă de 239.780 lei şi au fost obţinute în perioada mai 2016 – iulie 2018 din vânzarea activelor 

reprezentând sediu administrativ cu destinaţie birouri, în suprafaţa de 254,82 mp, teren 

intravilan în suprafaţă de 155,83 mp şi sediu administrativ cu destinaţie birouri, în suprafaţă de 

105,82 mp. 

În planul de distribuire întocmit in baza acestui raport, care face parte integrantă din 

raport, s-a reţinut că: sediul administrativ cu destinaţie birouri, în suprafaţă de 254,82 mp, este 

ipotecat în favoarea băncii X, iar suma obţinuta din vânzarea acestui bun, după deducerea 

cheltuielilor, a fost distribuita, potrivit art. 159 din Legea nr. 85/2014, către creditorul cu 

garanţie instituita asupra acestui bun, respectiv banca X; sediul administrativ cu destinaţie 

birouri, în suprafaţa de 105,82 mp este ipotecat în favoarea băncii Y, iar suma obţinuta din 

vânzarea acestui bun , după deducerea cheltuielilor, a fost distribuita, potrivit art. 159 din Legea 

nr. 85/2014, către creditorul cu garanţie instituita asupra acestui bun, respectiv băncii Y; terenul 

intravilan în suprafaţă de 155,83 mp, activ liber de sarcini, asupra căruia creditorul AJFP Iaşi a 

instituit sechestru, motiv pentru care suma obţinuta din vânzarea acestui bun a fost distribuită, 

după deducerea cheltuielilor, potrivit prevederilor art. 159, 160 şi 161 din Legea nr. 85/2014, 

către creditorul bugetar. 

Potrivit art. 159 din Legea nr. 85/2014: „Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor și 

drepturilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de cauze de preferinţă, vor 

fi distribuite în următoarea ordine: 

1. taxe, timbre și orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv 

cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea acestor bunuri, precum și cheltuielile 

avansate de creditor în cadrul procedurii de executare silită, creanţele furnizorilor de utilităţi 

născute ulterior deschiderii procedurii, în condiţiile art. 77, remuneraţiile datorate la data 

distribuirii persoanelor angajate în interesul comun al tuturor creditorilor, în condiţiile art. 57 

alin. (2), art. 61 și 63, care se vor suporta pro rata, în raport cu valoarea tuturor bunurilor din 

averea debitorului. 
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Prin urmare, din sumele obţinute prin valorificarea unui bun ce constituie garanţia unui 

creditor nu pot fi plătite decât cheltuielile de procedură, taxe, timbre şi doar acele cheltuieli în 

legătură cu administrarea/conservarea acestui bun. 

Or, plata unui onorariu către administratorul/lichidatorul judiciar, care nu a avut nici o 

legătură cu acest bun este nelegală. 

Din acest punct de vedere, instanţa a reţinut că lichidatorul judiciar a procedat în mod 

corect la întocmirea celor două acte contestate, prin evidenţierea sumelor obţinute din 

valorificarea fiecărui bun în parte şi a cheltuielilor purtate în legătură cu aceste bunuri, fiind 

respectate, de asemenea, prevederile art. 159, respectiv ale art. 161 din Legea nr. 85/2014 în 

ceea ce priveşte ordinea plăţii creanţelor, excluzând, în mod corect, de la plată, sumele 

solicitate de practicianul în insolvență care a administrat procedura anterior demarării 

procedurii de valorificarea a acestor bunuri. 

În consecinţă, constatând că au fost respectate prevederile art. 159-161 din Legea nr. 

85/2014, atât cu privire la raportul asupra fondurilor întocmit în cauza, cât şi cu privire la 

ordinea plăţii creanţelor, în sensul anterior menţionat, instanţa a respins ca neîntemeiată 

contestaţia formulată.  

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel „BB&AI” IPURL, criticând-o pentru 

netemeinicie şi nelegalitate. 

În motivarea cererii de apel se arată că, în fapt, contestaţia a vizat Raportul asupra 

fondurilor obţinute din lichidare nr. 3979/19.10.2018 (publicat în BPI nr. 20249/26.10.2018) şi 

Planul de distribuire între creditorii SC „IA” SRL (publicat în BPI nr. 20249/26.10.2018), acte 

de procedură întocmite de către lichidatorul judiciar al SC „IA” SRL cu încălcarea normelor 

imperative ale Legii nr. 85/2006, precum şi a hotărârii Adunării Creditorilor SC „IA” SRL, 

respectiv a Hotărârii judecătorului sindic din 03.05.2015 de confirmare a planului de 

reorganizare al aceleaşi debitoare. 

În concret, a solicitat judecătorului sindic să dispună anularea raportului asupra 

fondurilor, precum şi planul de distribuire întocmite în cauză de lichidatorul judiciar şi, în 

consecinţă, să dispună obligarea lichidatorului judiciar la refacerea acestor acte și distribuirea 

către „BB&AI” IPURL a sumei de 84.000 lei cu titlu de onorariu administrator judiciar şi a 

sumei de 292,20 lei cu titlu de cheltuieli de procedură. 

Prin sentinţa pronunţată, prima instanţă a respins contestaţia motivând, în esenţă, că 

fondurile distribuite au fost obţinute din valorificarea sediului administrativ al debitoarei, bun 

ipotecat în favoarea băncii X, sumele fiind distribuite conform dispozițiilor art. 159 din Legea 

nr. 85/2014 al cărui text, în accepţiunea judecătorului sindic, nu permite ca din sumele obţinute 

din valorificarea unui bun ce constituie garanţia unui creditor, să fie plătite decât taxele, 
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timbrele şi acele cheltuieli de procedură în legătură cu administrarea/conservarea bunului. Plata 

onorariului administratorului judiciar/lichidatorului judiciar care nu a avut legătură cu acest bun 

este nelegală. 

Apelantul consideră că sentinţa este nelegală şi netemeinică pentru motivele pe care le 

expune în continuare: 

1. Judecătorul sindic a făcut o aplicare greşită a legii; prin sentinţa apelată, judecătorul 

de primă instanţă a apreciat ca actele întocmite de lichidatorul judiciar sunt legale şi respectă 

prevederile dispozițiilor art. 159-161 din Legea nr. 85/2014. De altfel, întregul silogism juridic 

este fundamentat pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014. 

Însă, faţă de debitoarea SC „IA” SRL, procedura insolvenţei a fost deschisă la data de 

29.04.2014, dată la care era în vigoare Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei („legea 

veche”). Legea nr. 85/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 466 din 

25/06/2014 şi intrat în vigoare la data de 01/07/2014. 

Or, în mod greşit judecătorul sindic şi-a argumentat soluţia prin prisma prevederilor 

Legii procedurilor de insolvenţă din 2014 întrucât, în speţa de faţă, legea aplicabilă este Legea 

nr. 85/2006 privind procedura de insolvenţă. Acest lucru este prevăzut în mod expres de art. 

343 din Legea nr. 85/2014: „Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi 

rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date.” 

Pe cale de consecinţă, devreme ce procesul privind pe debitoarea SC „IA” SRL a 

început sub imperiul legii vechi, în mod greşit prima instanţă a făcut aplicaţiunea dispozițiilor 

art. 159 şi art. 161 din Legea nr. 85/2014 întrucât aceasta nu era aplicabilă. 

2. Instanţa de fond a reţinut prin considerentele sentinţei apelate că din sumele obţinute 

din valorificarea bunurilor asupra cărora sunt constituite garanţii în favoarea unuia sau a mai 

multor creditori nu pot fi achitate remuneraţiile administratorului judiciar sau ale lichidatorului 

judiciar care a administrat procedura anterior valorificării acestor bunuri si care „nu are nicio 

legătură cu acest bun”. 

Raţionamentul este fundamental greşit. 

Potrivit art. 121 din Legea insolventei, din preţul obţinut pe bunurile grevate de sarcini, 

au prioritate la plată (alături de taxe, timbre, cheltuieli pentru 

vânzarea/conservarea/administrarea bunurilor) remuneraţiile administratorului judiciar şi ale 

lichidatorului judiciar. Persoanele angajate în condiţiile art. 19 şi art. 24 din lege se referă exact 

la practicienii în insolvenţă care au fost desemnaţi să administreze procedura în funcţia de 

administrator judiciar sau de lichidator judiciar. Legea nu face nicio distincţie în privinţa 

acestora după cum au administrat procedura înainte sau după valorificarea bunurilor ori dacă au 

avut sau nu „legătură cu bunul”. De altfel, dreptul la încasarea remuneraţiei doar de către 
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lichidatorul judiciar care a avut ocazia de a vinde bunurile debitoarei în procedura falimentului, 

care se caracterizează prin lichidarea averii debitoarei falite, în detrimentul administratorului 

judiciar care nu a avut această posibilitate, creează o inechitate evidentă şi încalcă dreptul 

constituţional la proprietate privată. 

Soluţia instanţei de fond este nelegală şi din perspectiva faptului că naşte o vădită 

discriminare între cei doi practicieni în insolvenţă. Constatând că sunt legale cele două acte 

întocmite de lichidator (raportul asupra fondurilor şi planul de distribuire), instanţa de fond nu 

doar că „şters” drepturi patrimoniale câştigate şi cuvenite administratorului judiciar pentru 

munca depusă în procedura insolvenţei, pe perioada de observaţie şi, apoi, în perioada de 

reorganizare a debitoarei, dar a ridicat la rang de lege o măsură de discriminare evidentă între 

cei doi practicieni în insolvenţă, favorizând pe lichidatorul judiciar căruia îi recunoaşte dreptul 

la remunerarea muncii sale şi anulând dreptul administratorului judiciar pentru munca acestuia. 

E o discriminare pe care CEDO a sancţionat-o în cauza Stubbings ș.a. contra Marii Britanii, în 

care Curtea a decis că „există discriminare în sensul art. 14 din Convenţie atunci când persoane 

aflate în situaţii identice sau comparabile se bucură se bucură de un tratament preferenţial una 

faţa de cealaltă”. Cum noţiunea de bun înglobează orice interes al unei persoane de drept privat 

ce are valoare economică (a se vedea CEDO, cauza Buchen contra Cehia), respingerea 

contestaţiei noastre şi refuzul de a obliga lichidatorul judiciar să includă în raportul de fonduri 

şi în planul de distribuire sumele cuvenite administratorului judiciar (onorariu si cheltuieli de 

procedură avansate de practicianul în insolvenţă) echivalează cu o expropriere care nu poate fi 

acceptată. Nu poate fi acceptată cu atât mai mult cu cât legea permite (art. 121 alin. 1 pct. 1 din 

Legea nr. 85/2006) plata din fondurile obţinute din valorificarea bunurilor grevate de ipoteci a 

remuneraţiilor cuvenite atât administratorului judiciar, cât şi lichidatorului judiciar, indiferent 

de perioada în care şi-au exercitat funcţia, indiferent că funcţia a fost exercitată anterior sau 

posterior valorificării bunului ipotecat. 

Apelantul susţine că a fost desemnat administrator judiciar provizoriu al SC „IA” SRL 

prin încheierea nr. 219/29.04.2014 pronunţată de Tribunalul laşi prin care a şi fost deschisă 

procedura generală a insolvenţei faţă de debitoare. Adunarea Creditorilor debitoarei a 

confirmat, în şedinţa adunării din data de 08.07.2014, pe subscrisa în funcţia de administrator 

judiciar şi a stabilit pentru activitatea de administrare judiciară o remuneraţie lunară în valoare 

de 3.500 lei, pe perioada procedurii generale. Judecătorul sindic a luat act de procesul-verbal 

din 08.07.2014 al şedinţei adunării creditorilor şi a confirmat societatea noastră în funcţia de 

administrator judiciar prin încheierea de şedinţă din 23.09.2014. 

Perioada de observaţie a durat 9 luni, de la data deschiderii procedurii şi până la data de 

03.02.2015. 
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Apelantul a propus reorganizarea a debitoarei pe baza unui plan de reorganizare 

judiciară întocmit de către administratorul judiciar. La punctul 6.2.3. din plan este menţionat că, 

pe perioada de implementare a planului de reorganizare, onorariul administratorului judiciar 

este de 3.500 lunar. Planul de reorganizare a fost aprobat de către creditori şi confirmat de 

judecătorul sindic prin Hotărârea Intermediară nr. 209/2015 din 03.02.2015. Hotărârea 

judecătorului sindic a rămas definitivă prin nerecurare, intrând în puterea lucrului judecat. 

Perioada de reorganizare a durat 15 luni, până la data de 03.05.2016, data deschiderii procedurii 

de faliment. 

De asemenea, pe parcursul exercitării funcţiei, societatea a avansat suma de 292,20 lei 

drept cheltuieli de procedură cu poştă, anunţuri în ziar etc. 

Prin urmare, ţinând cont de valoarea onorariului aprobat (3.500 lei lunar) şi ţinând cont 

de perioada cât a fost exercitată funcţia remunerată de administratorul judiciar (24 luni), 

administratorul judiciar „BB&AI” IPURL are dreptul la o remuneraţie totală de 84.000 lei la 

care se adaugă cheltuielile de procedură avansate de acelaşi practician în insolvenţă. 

Pentru onorariul în valoare totală de 84.000 lei şi pentru cheltuielile de procedură în 

sumă de 292,20 lei, societatea a emis facturile F-BBA20150010, F-BBA20150013 şi F-

BBA20150024, remise debitoarei la momentul emiterii pentru înregistrarea în evidenţa 

contabilă. Totodată, facturile au fost comunicate lichidatorului judiciar „E.LRJ” SPRL odată cu 

toate documentele debitoarei, după cum constată procesul-verbal de predare-primire înscrisuri 

nr. 154/25.10.2016 încheiat între „BB&A.I.” IPURL şi „E LRJ” SPRL. 

Pentru motivele expuse anterior, solicită admiterea apelului, iar în rejudecarea 

contestaţiei, anularea raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare nr. 3979/19.10.2018 şi 

a planului de distribuire între creditori publicate în BPI nr. 20249/26.10.2018 cu consecinţa 

obligării lichidatorului judiciar la refacerea acestor acte si distribuirea către „BB&A.I.” IPURL 

a sumei de 84.000 lei cu titlu de onorariu administrator judiciar şi a sumei de 292,20 lei cu titlu 

de cheltuieli de procedura. 

Analizând apelul formulat de practicianul în insolvență „BB&A.I.” IPURL, prin prisma 

dispozițiilor legale incidente, Curtea a reținut că apelantul a fost desemnat administrator 

judiciar provizoriu al SC „IA” SRL prin încheierea nr. 219/29.04.2014 pronunţată de 

Tribunalul Iaşi prin care a şi fost deschisă procedura generală a insolvenţei faţă de debitoare. 

Adunarea Creditorilor debitoarei a confirmat practicianul în insolvenţă în şedinţa adunării din 

data de 08.07.2014 şi a stabilit pentru activitatea de administrare judiciară o remuneraţie lunară 

în valoare de 3.500 (dosar fond, pe perioada procedurii generale. Judecătorul sindic a luat act 

de procesul-verbal/08.07.2014 al şedinţei adunării creditorilor şi a confirmat societatea noastră 
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în funcţia de administrator judiciar prin încheierea de şedinţă din 23.09.2014. Perioada de 

observaţie a durat 9 luni, de la data deschiderii procedurii şi până la data de 03.02.2015. 

Apelantul a propus reorganizarea a debitoarei pe baza unui plan de reorganizare 

judiciară întocmit de către administratorul judiciar. La punctul 6.2.3. din plan este menţionat că, 

pe perioada de implementare a planului de reorganizare, onorariul administratorului judiciar 

este de 3.500 lunar. Planul de reorganizare a fost aprobat de către creditori şi confirmat de 

judecătorul sindic prin Hotărârea Intermediară nr. 209/.3.02.2015. Hotărârea judecătorului 

sindic a rămas definitivă prin nerecurare, intrând în puterea lucrului judecat. Perioada de 

reorganizare a durat 15 luni, până la data de 03.05.2016, data deschiderii procedurii de 

faliment. 

La data de 29.10.2015, după confirmarea în calitate de lichidator judiciar a 

practicianului în insolvență „E LRJ” SPRL, apelanta a emis trei facturi fiscale, reprezentând 

contravaloare „servicii de administrare judiciară” aferente unei perioade de 24 de luni, precum 

și cheltuieli de administrare procedura în cuantum de 292,2 lei. 

La dosar nu s-au atașat înscrisuri care să certifice caracterul cert, lichid și exigibil al 

creanței în suma de 292,2 lei, avansată de apelant, reprezentând contravaloare cheltuieli 

poștale, anunţuri în ziar etc. 

Apelanta contestă raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare nr 3979/19.10.2018 

și a planului de distribuire publicat în BPI nr 20249/26.10.2018, criticând refuzul lichidatorului 

de achitare a onorariului în cuantum de 84.000 lei. 

A reținut instanța faptul că sumele ce fac obiectul distribuirii au fost obținute în urma 

valorificării bunurilor imobile asupra cărora purtau garanții creditorii banca X, banca Y și AJFP 

Iași. 

Potrivit art. 121 din Legea nr. 85/2006, fondurile obținute din vânzarea bunurilor din 

averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanții reale 

mobiliare ori drepturi de retenție de orice fel, vor fi distribuite în următoarea ordine: 

1. taxe, timbre și orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv 

cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea acestor bunuri, precum și plata 

remunerațiilor persoanelor angajate în condițiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23 si 24; 

1 ind. 1. creanțele creditorilor garantați născute în timpul procedurii de insolvență după 

confirmarea planului de reorganizare, ca parte componentă a acestui plan. Aceste creanțe 

cuprind capitalul, dobânzile, majorările și penalitățile de orice fel; 

2. creanțele creditorilor garantați, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările și 

penalitățile de orice fel, precum și cheltuielile, pentru creanțele născute înainte de deschiderea 

procedurii. 
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Potrivit art. 123, creanțele vor fi plătite, în cazul falimentului, în următoarea ordine: 

1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta 

lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea 

debitorului, precum și plata remunerațiilor persoanelor angajate în condițiile art. 10, art. 19 alin. 

(2), art. 23, 24 și ale art. 98 alin. (3), sub rezerva celor prevăzute la art. 102 alin. (4); 

2. creanțele izvorâte din raportul de muncă; 

3. creanțele reprezentând creditele, cu dobânzile și cheltuielile aferente, acordate după 

deschiderea procedurii, precum și creanțele rezultând din continuarea activității debitorului 

după deschiderea procedurii; 

4. creanțele bugetare; 

5. creanțele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terți, în baza unor 

obligații de întreținere, alocații pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate 

asigurării mijloacelor de existență; 

6. creanțele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreținerea 

debitorului și a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică; 

7. creanțele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile și dobânzile aferente, cele 

rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, precum și din chirii; 

8. alte creanțe chirografare; 

9. creanțele subordonate, în următoarea ordine de preferință: 

a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acționar 

deținând cel puțin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea generală 

a asociaților, ori, după caz, de către un membru al grupului de interes economic; 

b) creanțele izvorând din acte cu titlu gratuit. 

Curtea a apreciat că plata remunerațiilor persoanelor angajate în condițiile art. 10, art. 

19 alin. (2), art. 23 și 24 din Legea nr. 85/2006 trebuie făcută numai pentru acoperirea 

cheltuielilor eferente vânzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru 

conservarea și administrarea acestor bunuri,ceea ce înseamnă că doar aceste cheltuieli vor fi 

achitate din preţul obţinut în urma valorificării acestor bunuri, iar nu și altele care privesc 

averea debitorului în general.  

S –a reținut că pentru sumele obţinute din vânzarea activului ce constituie garanţie, cu 

ocazia distribuirii se aplică dispozițiile art. 121 din Legea nr. 85/2006, ce sunt exclusiv 

aplicabile fondurilor obţinute din vânzarea bunurilor grevate cu garanţii reale, acest text având 

caracterul normei speciale faţă de prevederile art. 123 din aceeaşi lege, ce reprezintă norma 

generală în caz de distribuire. 
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Drept urmare, se impunea ca, în planul de distribuire, să fie incluse sumele datorate 

practicianului în insolvență BI IPURL numai în măsura în care aceste cheltuieli se raportau 

exclusiv la valorificarea bunului ce constituia garanție.  

Neacordarea onorariului cuvenit practicianului în insolvenţă nu echivalează refuzul de 

acceptare al facturilor fiscale emise de „BI” IPURL, cum în mod eronat apreciază apelanta, 

sumele datorate urmând a fi acordate, în măsura în care vor fi apreciate ca justificate, la 

distribuirile ulterioare, în condițiile art. 123 din același act normativ.  

În speţă, în condițiile în care apelanta nu a făcut dovada faptului că onorariul solicitat 

vizează exclusiv valorificarea bunurilor asupra cărora erau constituite garanţii, probatoriul 

certificând faptul că acestea reprezintă sume solicitate pentru activitatea normală desfășurată pe 

parcursul perioadei de observație și al reorganizării, în mod corect judecătorul fondului a 

constatat că nu se poate face o distribuire către practicianul în insolvenţă în condițiile art. 121 

din Legea nr. 85/2006. 

Pentru considerentele expuse, Curtea a respins ca nefondat apelul, menținând soluția 

primei instanțe. 

 

7. Recurs. Uzucapiune. Calitate procesuală pasivă 

 

Temei de drept: art. 26 alin. (1) din Legea 18/1991; art. 21 alin. (1 -2); art. 62 din Legea 

nr. 215/2001 

În situația particulară a inexistenței unei persoane care să revendice drepturi asupra 

nemișcătorului, în calitate de proprietar sau de moștenitor al proprietarului inițial al terenului, a 

respinge acțiunea în constatarea uzucapiunii pe considerentul că unitatea administrativ-

teritorială este lipsită de capacitate procesuală pasivă ar echivala cu lipsirea reclamanților din 

astfel de cauze de orice posibilitate de valorificare a drepturilor lor, în situația în care chiar 

Curtea Europeană a reținut existența unui drept protejat de Convenție, din situații de fapt, cu 

mare persistență în timp, de care legea leagă producerea unor efecte juridice. 

Curtea reţine că art. 26 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 statuează că terenurile situate în 

intravilanul localității care au aparţinut cooperatorilor sau altor persoane care au decedat, în 

ambele cazuri fără moștenitori, trec în proprietatea comunei, orașului sau municipiului, după 

caz, și în administrarea primăriilor.  

Coroborând acest text de lege cu art. 21 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată și 

actualizată, rezultă că, în cauzele în care se pune în discuție dreptul de proprietate al statului cu 

privire la un astfel de teren, calitate procesuală pasivă are unitatea administrativ-teritorială în 

raza căreia se află situat imobilul.  
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Potrivit art. 62 din acelaşi act normativ, primarul reprezintă unitatea administrativ-

teritorială în relațiile cu alte autorități, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, 

precum și în justiție, iar art. 21 alin. 2 statuează că unitățile administrativ-teritoriale sunt 

reprezentate în justiție de primar sau de președintele consiliului județean. 

Raportat la aceste considerente şi având în vedere că nu există o persoană care să 

revendice drepturi asupra imobilului, în calitate de proprietar sau de moștenitor al 

proprietarului inițial al imobilului, unitatea administrativ-teritorială este singura care ar putea 

ridica pretenţii în legătură cu acest imobil, astfel că municipiul, prin primar, îşi legitimează 

calitatea procesuală pasivă în cauză. 

În ceea ce priveşte calitatea procesuală a Consiliului Local, instanţa de recurs a constată 

că X. nu a formulat critici faţă de admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a acestei 

entităţi, astfel că decizia tribunalului a intrat în puterea lucrului judecat sub acest aspect. 

Curtea, reţinând incidenţa, în cauză, a motivului de recurs înscris în art. 488 alin. 1 pct. 

8 din Codul de procedură civilă, a admis recursul şi a casat decizia instanţei de apel, conform 

prevederilor art. 496 din acelaşi cod. A fost reformată în parte sentinţa instanţei de fond, în 

sensul respingerii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a municipiului, prin primar, 

păstrându-se dispoziţia de admitere a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a consiliului 

local. 

Având în vedere că atât instanţa de fond, cât şi cea de apel nu au procedat la cercetarea 

fondului litigiului dedus judecăţii, în temeiul art. 498 alin. 2 din Codul de procedură civilă, a 

fost trimisă cauza spre rejudecare la judecătorie. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 665/25.06.2019 

 

8. Daune morale. Răspundere civilă delictuală. Condiţii 

Temei de drept: art. 75 alin. 2, art. 1349 alin. 1 -2, art. 1353, art. 1357 din Codul civil; 

art. 21 din Constituţia României 

Potrivit dispozițiilor art. 1349 alin. 1 si 2 C.civ., orice persoană are îndatorirea să 

respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă 

atingere, prin acţiunile sau inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor 

persoane. Cel care, având discernământ, încalcă această prevedere, răspunde de toate 

prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral. 

De asemenea, art. 1357 din Codul civil stipulează: „Cel care cauzează altuia un 

prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. Autorul 

prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă”, iar art. 1353 prevede: „Cel care cauzează 
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un prejudiciu prin chiar exerciţiul drepturilor sale nu este obligat să îl repare, cu excepţia 

cazului în care dreptul este exercitat abuziv”. 

Raportat la aceste prevederi legale, instanţa de apel reţine că, pentru angajarea 

răspunderii civile delictuale a pârâtelor intimate, este necesară îndeplinirea cumulativă a 

condiţiilor acestei răspunderi, respectiv: fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate dintre 

fapta ilicită şi prejudiciu, precum şi vinovăţia acestora, împrejurare care ar justifica dreptul 

persoanei păgubite de a obţine plata despăgubirilor. 

În cauza dedusă prezentei judecăţi în calea de atac a apelului, tribunalul a reţinut în mod 

corect împrejurarea că nu s-a dovedit săvârşirea, cu vinovăţie, de către pârâtele intimate a unei 

fapte ilicite, care să cauzeze apelantului un prejudiciu nepatrimonial. 

Astfel, Curtea nu poate primi susţinerea apelantului referitoare la faptul că pârâtele 

intimate au depăşit nepermis limitele legale, sesizând organele de urmărire penală, acuzând de 

sustragere de curent electric. 

Aşa cum a constatat şi tribunalul, atât acţiunea în pretenţii, cât şi plângerea penală 

pentru comiterea infracțiunilor de furt și modificarea, fără drept, a echipamentului de măsurare 

a energiei electrice, au fost formulate de către intimate cu respectarea prevederilor art. 75 alin. 

2 C.civ. şi ale art. 21 din Constituţia României, care garantează accesul liber la justiție, 

apelantul neproducând probe din care să rezulte reaua-credinţă a intimatelor în efectuarea 

acestor demersuri judiciare. 

Curtea a înlăturat şi susţinerile apelantului ce vizează faptul că nici la data sesizării 

instanței civile, nici la data formulării plângerii penale, reprezentanţii pârâtei nu aveau probe în 

susţinerea acuzaţiei care i se aducea. 

Concluzia Curţii este determinată de împrejurarea că accesul liber la justiţie constă în 

facultatea oricărei persoane de a introduce, după libera sa apreciere, o acţiune în justiţie, fie ea 

chiar nefondată în fapt sau în drept, implicând obligaţia corelativă a statului ca, prin instanţa 

competentă, să se pronunţe asupra acestei acţiuni. 

Curtea apreciază că sunt neîntemeiate şi susţinerile apelantului referitoare la faptul că 

intimatele ştiau sau trebuiau să ştie că acuzaţiile, odată înregistrate la organele de urmărire 

penală, deveneau evenimente de presă. 

Pe de o parte, accesul liber la justiţie este un drept fundamental, ce face parte din 

ordinea publică europeană şi care nu poate fi îngrădit, limitat de posibilitatea apariţiei în presă a 

unor articole pe această temă, iar pe de altă parte, potrivit art. 6 alin. (2) din Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului: „Orice persoană acuzată de o infracțiune este prezumată 

nevinovată până ce vinovăția sa va fi legal stabilită.” 
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Astfel, tribunalul a reţinut corect împrejurarea că cele reclamate în cuprinsul plângerii 

penale formulate, respectiv a acțiunii civile, au fost aduse în mod oficial de către pârâte doar la 

cunoştinţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, respectiv a Judecătoriei Iași. 

Apariţia în presă a unor articole defăimătoare la adresa apelantului, după momentul 

sesizării autorităților cu acţiunea civilă şi plângerea penală, cu încălcarea prezumției de 

nevinovăție ce opera în favoarea sa, nu este imputabilă intimatelor, care nu au făcut decât să îşi 

exercite dreptul fundamental de acces la justiţie. 

Împrejurarea că formularea plângerii penale şi a acţiunii civile în pretenţii a creat 

anumite neplăceri apelantului – aspect ce nu poate fi negat – nu determină, în lipsa oricărei 

dovezi, concluzia că pârâtele intimate au săvârşit o faptă ilicită. 

Raportat la considerentele mai sus expuse, având în vedere că nu s-a făcut dovada că 

pârâtele-intimate şi-au exercitat dreptul de acces la justiţie pentru a-l vătăma sau păgubi pe 

reclamantul apelant sau într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei credinţe, Curtea a 

apreciat că, în cauză, nu există motive pentru reformarea sentinţei pronunţate de tribunal.  

În baza art. 480 alin. 1 teza I din Codul de procedură civilă, a fost respins apelul şi a fost 

păstrată sentinţa atacată. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 315/11.06.2019 

 

9. Cerere de revizuire fundamentată pe art. 509 pct. 5 din Codul de procedură civilă. 

Condiţii de admisibilitate. Imposibilitatea înfăţişării înscrisurilor în cauza finalizată prin 

hotărârea supusă revizuirii 

Temei de drept: art. 509 pct. 5 din Codul de procedură civilă 

Potrivit art. 509 pct. 5 din Codul de procedură civilă, revizuirea unei hotărâri definitive 

se poate cere în situaţia în care, după pronunțarea hotărârii, au fost descoperite înscrisuri 

doveditoare, reținute de partea adversă ori care nu au putut fi înfățișate dintr-o împrejurare mai 

presus de voința părților. 

În sensul art. 509 pct. 5 din Codul de procedură civilă poate fi invocat ca act nou pentru 

revizuirea unei hotărâri judecătoreşti numai un înscris care a existat la data când s-a pronunţat 

hotărârea a cărei revizuire se cere şi pe care partea nu l-a putut prezenta instanţei pentru că a 

fost reţinut de partea adversă ori datorită unor situaţii neprevăzute, neimputabile părţii. 

În cauză, revizuentul X. şi, ulterior, recurentele, în calitate de moştenitoare ale acestuia, 

au invocat faptul că revizuentul nu a putut prezenta, în procesul finalizat printr-o sentinţă civilă 

din 2015, înscrisurile noi – procesul-verbal de predare-primire din 05.04.2019 care face dovada 

predării activului şi pasivului societăţii către Y. şi bilanțul prescurtat la data de 25.03.2009 – 
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deoarece acesta nu ar fi fost citat la adresa de domiciliu decât la termenul la care a rămas cauza 

în pronunţare şi că nu ar fi locuit efectiv la adresa din str. M, imobilul de la această adresă fiind 

închiriat, începând cu data de 01.02.2014. 

Împrejurarea că revizuentul X nu ar fi cunoscut despre proces, deoarece nu a locuit la 

adresa unde îşi are domiciliul, nu poate fi considerată o împrejurare mai presus de voința 

părților, în sensul art. 509 pct. 5 din Codul de procedură civilă, care să permită retractarea 

sentinţei civile din 2015 a Tribunalului Iaşi. 

Revizuentul a menţionat în cererea de revizuire că a fost citat la adresa de domiciliu 

doar la termenul la care a rămas cauza în pronunţare. Astfel, revizuentul a avut posibilitatea să 

se prezinte în instanţă la termenul din 11.11.2015, când s-a pronunţat sentinţa a cărei revizuire a 

solicitat-o în cauza pendinte şi să prezinte înscrisurile invocate în cererea de revizuire. 

Susţinerea că X nu a locuit la adresa de domiciliu, ci la cea de reşedinţă, nu poate fi 

primită, deoarece acesta şi-a asumat riscul de a nu primi corespondenţa – inclusiv citaţiile 

înaintate de instanţele judecătoreşti – atât timp cât acesta locuia în altă parte decât la domiciliul 

legal. 

Curtea observă că susţinerile recurentelor referitoare la faptul că imobilul la care autorul 

lor îşi avea domiciliul ar fi fost închiriat de o perioadă mare de timp unor terţe persoane fizice 

sau juridice, precum şi la faptul că X a locuit foarte puţin şi la adresa de reşedinţă, deoarece, 

fiind de profesie muzician, avea concerte în toată ţara şi, de multe ori, în străinătate, nu 

conturează o imposibilitate de înfăţişare a înscrisurilor datorată unui impediment insurmontabil, 

ci subliniază doar culpa celui care avea interes să de prevaleze de înscrisuri, ceea ce exclude 

aplicarea textului pe care cererea de revizuire se întemeiază. 

În consecinţă, Curtea reţine că, în cauză, nu s-a invocat şi nu s-a probat existenţa unei 

împrejurări mai presus de voința revizuentului X. care să îl fi împiedecat pe acesta să depună la 

dosarul în care s-a pronunţat sentinţa civilă din 2015 înscrisurile invocate în cererea de 

revizuire (procesul-verbal de predare-primire din 05.04.2009 care face dovada predării 

activului şi pasivului societăţii către Y şi bilanțul prescurtat la data de 25.03.2009), astfel că 

cererea de revizuire a fost respinsă printr-o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 509 pct. 5 din 

Codul de procedură civilă. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 619/11.06.2019 

 

10. Uzucapiune. Calitate procesuală pasivă a municipiului. Justificarea calităţii 

procesuale pasive 

Cuprins pe materii: Drept civil 

Indice alfabetic: Uzucapiune 
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Temei de drept: art. 1846 şi urm C.civ. 

 

Invocând dobândirea proprietăţii prin uzucapiune, reclamantul nu are a proba 

proprietatea propriu-zisă a Municipiului asupra imobilului, publică sau privată, această probă 

impunându-se numai în situaţia în care se invocă un mod de dobândire a proprietăţii pe cale 

de transmitere prin act juridic (când are a se verifica dacă transmiţătorul a avut, în 

patrimoniul său, dreptul pe care l-a transmis), ci reclamantul are sarcina doar să probeze că 

cererea de chemare în judecată se justifică a fi formulată în contradictoriu cu pârâtul, întrucât, 

în raport de circumstanţele cauzei, acesta ar putea invoca vreun drept de proprietate asupra 

imobilului sau ar putea contesta dreptul de proprietate dobândit de reclamant prin uzucapiune. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 582/5.06.2019 

 

Prin cererea de chemare de judecată din 3.08.2016, reclamantul a chemat în judecată pe 

pârâta Unitatea Administrativ Teritorială, solicitând constatarea uzucapiunii de 30 de ani asupra 

terenului de 584 mp, situat în P. 

Prin sentinţa civilă din 2017 a Judecătoriei, s-a admis acţiunea civilă formulată de 

reclamant în contradictoriu cu UAT a municipiului. S-a constatat, urmare a intervenirii 

prescripţiei achizitive de 30 ani, dreptul de proprietate al reclamantului cu privire la suprafaţa 

de 584 mp teren situat în intravilanul municipiului. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel Unitatea Administrativ Teritorială. 

Prin decizia civilă din 2018, Tribunalul a respins excepţia lipsei calităţii procesuale 

pasive a UAT, a respins apelul formulat de UAT împotriva sentinţei civile din 2017 a 

Judecătoriei, sentinţă pe care a păstrat-o. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs, la 22.05.2018, pârâta Unitatea 

Administrativ Teritorială, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

În motivarea cererii de recurs, se susține că instanţa de apel dă o interpretare greşită 

dispoziţiilor legale în materie, materialului probator administrat în cauză, raportului juridic 

dedus judecăţii, instanţa pronunţând o hotărâre netemeinică şi nelegală pentru următoarele 

considerente: 

Dobândirea proprietăţii prin posesie îndelungată, în terminologia juridică de 

uzucapiune, reprezintă o sancţiune împotriva adevăratului proprietar, care, dând dovadă de o 

anumită neglijenţă, a delăsat bunul vreme îndelungată în mâna unei terţe persoane, nu l-a 

exploatat în mod corespunzător. Suprafaţa de teren ce face obiectul prezentului litigiu nu este în 

proprietatea Unităţii Administrativ Teritoriale. Terenul se află la dispoziţia Comisiei 

Municipale de Fond Funciar în vederea finalizării procesului de restituire a proprietăţilor 

funciare, proprietarilor îndreptăţiţi. Având în vedere că reclamantul nu a făcut dovada că 
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terenul în litigiu aparţine în proprietate Unităţii Administrativ Teritoriale, precum şi faptul că la 

dosar au fost depuse documente din care rezultă că acesta se află la dispoziţia Comisiei 

Municipale de Fond Funciar, este evident că în această cauză Unitatea Administrativ Teritorială 

nu poate avea calitate procesuală pasivă. 

Având în vedere considerentele prezentate şi în virtutea probatoriului administrat, a 

solicitat admiterea recursului, şi rejudecând cauza, să se dispună respingerea cererii ca fiind 

formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă sau ca nefondată. 

În drept, a invocat Vechiul C.civ., Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură 

civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nu a indicat motivul de recurs 

invocat. 

Intimatul a formulat întâmpinare, în cuprinsul căreia arată următoarele:  

Susţinerea recurentei, în sensul că nu ar avea calitate procesuală pasivă, motivat de 

faptul că terenul ce face obiectul cauzei nu ar fi în proprietatea UAT, ci doar la dispoziţia 

Comisiei Locale de Fond Funciar, este un non sens, cât timp textele legale ale Codului civil de 

la 1864 nu impun, nu condiționează dobândirea proprietăţii prin uzucapiune, de existenţa unui 

proprietar ce s-ar fi desistat de posesia sa, ci pur şi simplu de existenţa unei posesii a 

uzucapantului așa cum se deduce indubitabil din conţinutul art. 1.846 alt acestui act normativ, 

„Orice prescripţie este fondată pe faptul posesiunii. Posesiunea este deţinerea unui lucru sau 

folosirea de un drept, exercitată, una sau alta, de noi înşine sau de altul în numele nostru”. 

Recurenta pleacă de la premize greşite în susţinerea că uzucapiunea ar reprezenta o sancţiune 

împotriva adevăratului proprietar, cât timp niciunde îi textele legale de la 1864, ce 

reglementează uzucapiunea, nu se face vorbire de exercitarea unei posesii în detrimentul 

proprietarului sau fostului proprietar a terenului, cu atât mai mult cu cât, uzucapiunea poate fi 

exercitată şi asupra imobilelor abandonate, rămase fără stăpân. 

Problema de drept a fost tranşată prin Minuta nr. 6/17488/1154/2008 a întâlnirii dintre 

conducerea CSM şi membrii Comisiei pentru unificare; practicii judiciare – cu preşedintele 

Secţiei civile de la ÎCCJ, reprezentantul PÎCCJ şi preşedinţii secţiilor civile, conflicte de muncă 

şi asigurări sociale a curţilor de apel pentru discutarea problemelor de practică judiciară 

neunitară din 11 iunie 2008, prin care, la pct. 13, s-a concluzionat că soluţia justă este cea a 

practicii majoritare, în sensul că în acţiunea în constatarea dreptului de proprietate pot fi 

chemaţi în judecată toți cei care pot invoca un drept. Prin urmare, cât timp singura 

persoană/entitate care ar putea contesta dreptul de proprietate al reclamantului este unitatea 

administrativ - teritorială, în mod corect prezentul demers judiciar a fost iniţiat în contradictoriu 

cu pârâta UAT. În aceeaşi notă, de susţinere a acestei teze, a invocat argumentele descrise în 

paragrafele 86-90 din motivarea Deciziei ICCJ nr. 24/2017. 
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Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi dispoziţiile legale aplicabile în cauză, 

Curtea de Apel, pe fondul căii de atac, a reţinut că recurentul a invocat critici privind stabilirea 

situaţiei de fapt de către instanţa de apel, precum şi critici privind greşita aplicare şi interpretare 

a dispoziţiilor legale incidente. 

Referitor la motivul de casare reglementat de art. 488 pct. 8 C.proc.civ., privind 

soluţionarea acţiunii în contradictoriu cu Unitatea Administrativ Teritorială, deşi aceasta nu 

este adevăratul proprietar al bunului, Curtea a constatat că uzucapiunea reprezintă un mod de 

dobândire a proprietăţii, ca efect al posesiei utile, pe toată durata prescrisă de lege. Odată 

împlinit termenul uzucapiunii, proprietatea se dobândeşte automat, de la lege, cererea de 

chemare în judecată, prin care posesorul solicită să se constate aceasta, având doar efect 

declarativ, fiind o acţiune în constatare cu caracter interogativ sau provocator, prin care pârâtul 

este pus în situaţia de a-şi manifesta poziţia. Aşadar, uzucapiunea conduce la dobândirea 

proprietăţii, prin exercitarea posesiei utile, iar nu prin transmiterea dreptului de proprietate de la 

un proprietar către altul, ca în cazul actelor juridice. Ca atare, calitatea de proprietar a 

posesorului imobilului anterior posesiei exercitate de uzucapant rămâne irelevantă, atunci când 

se analizează îndeplinirea, în persoana uzucapantului, a condiţiilor legale de dobândire a 

dreptului de proprietate prin uzucapiune. Nici măcar în cazul uzucapiunii scurte de 10-20 ani, 

nu este cerută, legal, calitatea de proprietar a autorului uzucapantului, dimpotrivă, prin 

definiţie, de esenţa acestui mod de dobândire a proprietăţii, această calitate de proprietar a 

înstrăinătorului nu există, căci altfel dobândirea proprietăţii ar avea loc nu prin uzucapiune, ci 

prin transmitere, prin act juridic – contract de vânzare-cumpărare, mod distinct de dobândire a 

proprietăţii. 

Calitatea procesuală pasivă trebuie justificată şi în cazul cererii care formează obiectul 

prezentului litigiu, însă aceasta semnifică nu dovedirea dreptului de proprietate al pârâtului, ci 

dovedirea împrejurării că pârâtul este cel care ar putea invoca drepturi asupra imobilului şi ar 

putea contesta drepturile pretins dobândite de reclamantă. 

Aşadar, Curtea a constatat că, invocând dobândirea proprietăţii prin uzucapiune, 

reclamantul nu a avut a proba proprietatea propriu-zisă a municipiului asupra imobilului, 

publică sau privată, această probă impunându-se numai în situaţia în care se invocă un mod de 

dobândire a proprietăţii pe cale de transmitere prin act juridic (când are a se verifica dacă 

transmiţătorul a avut, în patrimoniul său, dreptul pe care l-a transmis), ci reclamantul a avut 

sarcina doar să probeze că cererea de chemare în judecată se justifică a fi formulată, în 

contradictoriu cu pârâtul, întrucât, în raport de circumstanţele cauzei, acesta ar putea invoca 

vreun drept de proprietate asupra imobilului sau ar putea contesta dreptul de proprietate 

dobândit de reclamant prin uzucapiune. 
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În cauză, chemarea în judecată a municipiului s-a justificat, acesta având vocaţia de a 

contesta dreptul reclamantului sau de a invoca vreun drept de proprietate asupra imobilului, 

acţiunea în constatarea uzucapiunii fiind o acţiune în constatare provocatorie, în care pârâtul 

este chemat să îşi declare poziţia faţă de pretenţiile reclamantului. 

Aşadar, nu se poate susţine că instanţa de apel a soluţionat greşit excepţia lipsei calităţii 

procesuale pasive, după cum nu se poate susţine că instanţa de apel ar fi aplicat greşit 

prevederile art. 1846 şi urm. C.civ.. 

Prin urmare, această critică subsumată art. 488 pct. 8 C.proc.civ. nu a fost primită.  

Pentru toate aceste motive, Curtea a considerat că recursul este nefondat, astfel că, în 

temeiul art. 496 C.proc.civ., l-a respins. 

 

11. Măsura popririi dispusă de organul fiscal asupra contului unic de insolvență. 

Suspendare provizorie. Ordonanță prezidențială. Admisibilitate. Condiții și efecte. 

Competența materială a judecătorului sindic 

Cuprins pe materii: Drept comercial. Procedura insolvenței/Drept procesual civil, 

Ordonanța prezidențială 

Index alfabetic: - poprire cont unic insolvență 

- ordonanță prezidențială  

- competența judecătorului sindic 

Temei de drept: - art. 163 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 

- art. 143 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 

- art. 997 alin. 1 C.proc.civ. 

- art. IX alin. 1 din O.U.G. nr. 88/2018 

- art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală 

 

Recuperarea creanţelor împotriva unui debitor în insolvenţă este guvernată de 

dispoziţiile legii speciale, care reglementează o procedură colectivă, concursuală şi egalitară 

care are în vedere recuperarea tuturor creanţelor, inclusiv recuperarea creanţelor fiscale. Atât 

Legea insolvenţei, cât şi Codul fiscal conţin dispoziţii cu caracter special, fiecare având însă 

propriul domeniu de reglementare, dar, în condiţiile în care la procedura colectivă, egalitară 

şi concursuală a insolvenţei participă toţi creditorii, inclusiv creditorii bugetari, aceştia 

trebuie să se supună prevederilor legii insolvenţei în procesul de realizare a creanţei. 

În ce priveşte inadmisibilitatea emiterii unei ordonanţe preşedinţiale, raportat la 

dispoziţiile art. 230 Cod procedură fiscală, Curtea reţine că dispoziţiile din materia insolvenţei 

au caracter special, o societate aflată în procedura de insolvenţă nefiind supusă procedurilor 

de executare silită decât în limitele şi cu respectarea dispoziţiilor din Legea nr. 85/2014. 
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În aceste condiţii se poate aprecia că în cursul acestei proceduri speciale de insolvenţă 

nu mai pot fi aplicate, în ceea ce priveşte realizarea creanţelor, dispoziţiile contrare dintr-o 

altă lege, chiar dacă aceasta reglementează o procedură de stabilire a creanţelor fiscale, aşa 

cum este Codul fiscal. Concursul dintre legea specială şi legea generală se rezolvă în favoarea 

primei, conform principiului specialia generalibus derogant. Codul fiscal reglementează 

procedura generală de stabilire a creanţelor fiscale şi de recuperare a creanţelor fiscale 

împotriva debitorilor care nu se află în situaţii speciale, cum este procedura de insolvenţă, iar 

Legea nr. 85/2006 reglementează procedura specială de realizare a tuturor creanţelor, inclusiv 

a creanţelor fiscale faţă de un debitor în insolvenţă. 

Dispoziţiile art. 143 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 permit începerea executării silite 

asupra creanţelor acumulate în timpul procedurii şi care au o vechime mai mare de 60 de zile, 

însă prin acestea nu se poate tinde la blocarea activităţii debitoarei şi lipsirea de eficienţă a 

procedurii insolvenţei, fără a da posibilitatea debitoarei de a supune analizei instanţei 

legalitatea măsurilor de executare silită. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 331/13.06.2019  

 

Prin sentinţa civilă nr. 668/15.05.2019 a Tribunalului Iaşi a fost admisă în parte cererea 

formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială de petentul X Filiala Suceava, în calitate de 

administrator judiciar al debitorului SC „Y” SRL, în contradictor cu creditoarea DGRFP Iaşi –

Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi. S-a dispus suspendarea provizorie a măsurii 

popririi instituite de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, prin adresa nr. 374733 

emisă în dosarul de executare al AJFP Iaşi, asupra contului de insolvenţă deschis la bancă 

pentru debitorul SC „Y” SRL, societate aflată în procedura de insolvenţă, până la soluţionarea 

pe fond a cererii de ridicare a popririi ce face obiectul dosarului nr. XXXX/99/2015/a11. A fost 

respinsă cererea privitoare la suspendarea popririi înfiinţată asupra contului de TVA. 

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

considerente: 

Prin sentinţa nr. 322/19.02.2016, s-a deschis procedura generală a insolvenţei faţă de 

debitorul SC „Y” SRL, cauză în care a fost desemnat ca administrator judiciar X Filiala 

Suceava. 

În cadrul acestui dosar de bază , debitoarea a propus un plan de reorganizare, care fost 

votat de creditori şi pentru care este fixat un termen de confirmare. 

Este de reţinut faptul că, potrivit art. 39 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2014, pe parcursul 

derulării procedurii de insolvenţă, toate cheltuielile aferente procedurii, inclusiv cele privind 

notificarea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul 

judiciar şi/sau de lichidatorul judiciar, vor fi suportate din averea debitorului, iar plăţile se vor 

face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, pe bază de dispoziţii emise de debitor sau, 

după caz, de administratorul judiciar, iar în cursul falimentului, de lichidatorul judiciar. 
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Acestui cont de insolvenţă, legiuitorul i-a stabilit un anumit regim juridic şi anume că el 

nu va putea fi în niciun mod indisponibilizat prin nicio măsură de natură penală, civilă sau 

administrativă dispusă de organele de cercetare penală, de organele administrative sau de 

instanţele judecătoreşti (art. 163 alin. 3 din Legea nr. 85/2014). 

Faţă de aceste dispoziţii legale, instanţa a apreciat că există o aparenţă de drept în 

favoarea reclamantului, ca una din condiţiile de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale. 

Relativ la urgenţa măsurii ce se impune a fi luată, ca cea de-a doua condiţie cumulativă 

prevăzută de art. 997 alin. 1 C.proc.civ., aceasta este dată da faptul că blocarea plăţilor ce se 

efectuează prin contul de insolvenţă are drept consecinţă nu numai că afectează şansele de 

reorganizare a activităţii societăţii, dar chiar şi blocarea procedurii ce se derulează sub controlul 

de legalitate al judecătorului sindic. 

Relativ la caracterul provizoriu al măsurii, reclamantul a făcut dovada că aceasta se 

impune a fi luată în mod provizoriu întrucât pe rolul instanţei a fost înregistrat şi dosarul nr. 

xxxx/99/2015/a11, care are ca obiect ridicarea definitivă a popririi înfiinţată la cererea 

creditorului. 

În consecinţă, constatând că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de admisibilitate ale 

ordonanţei preşedinţiale, în conformitate cu dispozițiile art. 997 şi urm. C.proc.civ., cererea a 

fost admisă, cu consecinţa suspendării măsurii dispusă de creditorul AJFP Iaşi privind 

indisponibilizarea prin poprire a sumelor din contul de insolvenţă al debitorului, până la 

soluţionarea cererii ce face obiectul dosarului asociat nr. 11. 

Cât priveşte suspendarea provizorie a popririi instituită asupra contului de TVA, sub 

acest aspect, cererea reclamantului a fost respinsă întrucât din înscrisul depus la dosar şi la care 

s-a făcut referire mai sus rezultă că s-a înfiinţat poprire doar asupra contului de insolvenţă. 

Împotriva sentinţei civile nr. 668/15.05.2019 a Tribunalului Iaşi a promovat apel 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Iaşi, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând următoarele: 

Urmarea notificării primite din partea administratorului judiciar desemnat, 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași a formulat cererea de admitere a creanţei 

asupra averii debitorului, înregistrată cu nr. 154748/04.03.2016, prin care a solicitat înscrierea 

în tabelul de creanţe cu suma de 54.000 lei, din care; debite - 17.434 lei, accesorii - 36.316 lei, 

amenzi - 250 lei, reprezentând impozite și taxe datorate bugetului de stat, existente în evidența 

fiscală la data formulării cererii. 

Ulterior, în baza prevederilor art. 102 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, A.J.F.P. Iași a 

formulat cererea de admitere a creanţei suplimentare nr. 157924/21.04.2016, pentru suma 

suplimentara de 250.321 lei, reprezentând obligaţii stabilite in urma inspecţiei fiscale prin 
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Decizia de impunere nr. F-IS 213/18.04.2016 și Decizia nr. 29940/20.04.2016 referitoare la 

obligaţiile de plată accesorii. 

În data de 02.10.2018, în Monitorul Oficial al României nr. 840/02.10.2018, a fost 

publicată O.U.G. nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenței și a altor acte normative. 

Astfel, potrivit art. I pct. 14 din această ordonanţă de urgență, art. 143 alin. 1 din Legea 

nr. 85/2014 a fost modificat, având următorul cuprins: „Dacă debitorul nu se conformează 

planului sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii de insolvenţă, 

oricare dintre creditori sau administratorul judiciar poate solicita oricând judecătorului-sindic să 

dispună intrarea în faliment a debitorului. Cererea se judecă de urgenţă şi cu precădere, în 

termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Cererea va fi respinsă de 

către judecătorul-sindic în situaţia în care creanţa nu este datorată, este achitată sau debitorul 

încheie o convenţie de plată cu acest creditor. Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii 

de insolvenţă care au vechime mai mare de 60 de zile se poate începe executarea silită.” 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. IX alin. 1 din O.U.G. nr. 88/2018, 

„Termenele prevăzute la art. 75 alin. (3) şi art. 143 alin. (1) şi (3), precum şi prevederile art. 75 

alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările 

şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se 

aplică şi pentru cererile formulate în cadrul proceselor începute înainte de data intrării în 

vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă.” 

În baza acestor noi prevederi legale și în conformitate cu dispoziţiile art. 236 din Legea 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în data 

de 12.04.2019, A.J.F.P. Iaşi a emis si comunicat către terţii popriţi (banca X și banca Y), 

adresele de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti nr. 374733/12.04.2019 pentru 

obligaţiile fiscale în sumă totală de 14.398 lei. 

Menţionează că această sumă este reprezentată de obligaţii fiscale acumulate după data 

deschiderii procedurii de insolvenţă, respectiv 19.02.2016, ca urmare depunerii declaraţiilor 

fiscale, respectiv Declaraţiile 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 

impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferente perioadei martie 

2016 - decembrie 2017 și Declaraţiile 300 - deconturile de TVA aferente perioadei octombrie 

2016 - ianuarie 2018. întrucât a expirat scadența/termenul de plată a acestor obligaţii fiscale 

declarate de debitor, organul de executare a procedat la emiterea Titlului executoriu nr. 

8412/14.02.2019 și somaţiei nr. 8413/14.02.2019. 
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Prin Sentinţa civilă nr. 668/15.05.2019. Tribunalul Iași - Secţia a II-a Civilă Faliment a 

admis cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de debitorul S.C. „Y” SRL, prin 

administrator judiciar, şi în consecinţă a dispus suspendarea provizorie a măsurii înfiinţării 

popririi instituite de A.J.F.P. Iași prin adresa de înfiinţare a popririi nr. 374733, emisă în 

dosarul de executare al A.J.F.P. Iaşi, asupra contului de insolvenţă pentru debitorul SC „Y” 

SRL, până la soluţionarea pe fond a cererii de ridicare a popririi ce face obiectul dosarului nr. 

XXXX/99/2015/a 11 al Tribunalului Iași. 

Sentinţa civilă nr. 668/15.05.2019 a fost pronunţată fără citarea A.J.F.P. Iași, astfel încât 

organului fiscal i-a fost încălcat dreptul la apărare. 

Consideră că soluţia judecătorului sindic este nelegală și netemeinică, fiind pronunţată 

cu încălcarea normelor de drept material și cu interpretarea greşită a probelor administrate în 

cauză. 

În primul rând, solicită a se constata faptul că Sentinţa civilă nr. 668/15.05.2019 a fost 

pronunţată de o instanţă necompetentă, fapt de natură a atrage casarea hotărârii instanţei de 

fond. 

În conformitate cu prevederile art. 998 C.proc.civ., „cererea de ordonanță președințială 

se va introduce la instanţa competentă să se pronunţe în prima instanţă asupra dreptului”. 

De asemenea, art. 719 alin. 1 C.proc.civ. stabileşte că „până la soluţionarea contestaţiei 

la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părții interesate și numai 

pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate 

solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată”. 

Potrivit dispoziţiilor art. 714 alin. 1 C.proc.civ. coroborate cu cele ale art. 651 alin. 1, 2, 

instanţa competentă să soluţioneze contestaţia formulată împotriva actelor de executare silită 

este judecătoria în circumscripţia căreia se va face executarea. Având în vedere faptul că actele 

de executare contestate în cauză au fost emise de Administraţia Județeană a Finanţelor Publice 

Iași, în calitate de organ fiscal teritorial în arondarea căruia se află debitorul SC „Y.” SRL Iași, 

rezultă că instanţa competentă să soluţioneze cererea de ridicare a măsurii popririi (care este un 

act de executare silită) este Judecătoria Iași. 

Potrivit dispoziţiilor art. 94 C.proc.civ., coroborat cu art. 714 și art. 651 alin. 1 și alin. 2, 

competenţa de a soluţiona acţiunile formulate împotriva actelor de executare aparţine exclusiv 

instanţelor de executare. În acelaşi sens sunt și dispoziţiile Codului de procedura fiscală, 

respectiv art. 260 alin. 4 din Legea nr. 207/2015. 

Având în vedere obiectul ordonanţei, respectiv suspendarea executării actelor de 

executare emise de Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Iași, în calitate de organ fiscal 

teritorial în arondarea căruia se află debitorul SC „Y” SRL, solicită să se constate că instanţa 
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competentă să soluţioneze ordonanţa președințială era judecătoria în circumscripţia căreia se va 

face executarea, respectiv Judecătoria Iași. 

În speţă, faptul că debitorul se află în procedura insolvenţei nu presupune judecarea 

contestaţiei la executare de tribunal, legiuitorul neprevăzând în acest sens nicio derogare de la 

competenţa exclusivă a instanţei de executare. 

În ceea ce priveşte admisibilitatea acestei ordonanţe președințiale, arată că nu sunt 

îndeplinite condiţiile cerute de lege în acest sens. 

În primul rând, solicită a se constata faptul că cererea de ordonanța președințială este 

inadmisibilă prin prisma faptului că, în cadrul cererii principale ce formează obiectul dosarului 

asociat xxxx/99/2015/a11 s-a solicitat doar ridicarea măsurii popririi, fără a se cere și 

suspendarea executării. 

În al doilea rând, fiind în prezenţa unor somaţii emise în temeiul art. 230 din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se aplică întocmai şi fără nicio excepţie 

prevederile art. 260 alin. 2, conform cărora: „Dispoziţiile privind suspendarea provizorie a 

executării silite prevăzute de Codul de procedură civilă, republicat, nu sunt aplicabile.” 

Din considerentele expuse şi întemeiate pe prevederile legale citate, rezultă fără echivoc 

că ordonanţa președințială formulată de SC „Y” SRL este inadmisibilă. 

Pe de alta parte, procedura ordonanței președințiale nu poate fi utilizată pentru a 

examina valabilitatea titlurilor invocate de părți, deoarece s-ar rezolva fondul cauzei. Pe calea 

ordonanţei președințiale, instanţa nu poate decât să stabilească, în baza probelor prezentate de 

părți, în favoarea căreia există aparența de drept. [G.C. Frențiu, D.L. Băldean, Noul Cod de 

procedură civilă comentat și adnotat, Editura Hamangiu 2013, p. 1400]. 

Pe calea ordonanţei președințiale poate fi luată numai o măsură provizorie; aceasta 

înseamnă nu numai să existe o limită formală în timp, dar mai ales ca această limită să fie 

efectivă și previzibilă. 

Caracterul provizoriu al unei măsuri presupune, pe lângă durata limitată în timp, și 

reversibilitatea măsurii adoptate, adică posibilitatea de a întoarce efectele măsurii luate sau 

reluarea situaţiei juridice din momentul și locul în care dispoziţia instanţei de judecată a 

întrerupt-o [Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a civilă, Sentinţa civilă nr. 6519/08.11.2013, 

portal.just.ro]. 

Mai mult, Codul de procedură fiscală dispune expres în conţinutul art. 260-261 că 

împotriva somaţiei se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în 

termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii. Or, atâta timp cât pe calea contestaţiei la executare 

se poate solicita şi suspendarea executării, prezenta acţiune este inadmisibilă. În acest sens sunt 

dispoziţiile art. 260 alin. 2 Cod procedură fiscală, conform cărora: „Dispoziţiile privind 
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suspendarea provizorie a executării silite prevăzute în Codul de procedură civilă, republicat, nu 

sunt aplicabile.” 

Pe fondul cauzei, solicită a se constata faptul că, în speţă, nu sunt îndeplinite cerinţele 

art. 997 C.proc.civ., astfel încât soluţia judecătorului sindic este nefondată. 

Având în vedere aspectele de fapt și de drept anterior prezentate, solicită admiterea 

recursului formulat de D.G.R.F.P. Iași - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași și 

casarea în totalitate a sentinţei civile nr. 668/15.05.2019, cu consecinţa trimiterii cererii de 

ordonanţă președințială formulată de debitorul SC „Y” SRL la instanţa competentă, în vederea 

pronunţării unei sentinţe legale, cu citarea părților. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 94, art. 466, art. 651 alin. 1, 2, art. 714 alin. 1, 

art. 719 alin. 1 C.proc.civ. și ale art. 8, 43 din Legea nr. 85/2014, art. 230, art. 236, art. 260 din 

Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art. I pct. 14 din OUG nr. 88/2018. 

Prin întâmpinarea formulată, lichidatorul judiciar X Filiala Suceava –administrator 

judiciar al SC „Y” SRL a invocat următoarele: 

Cu privire la competenta, solicită a se reţine faptul că Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, reprezintă excepţia ce derogă de la 

regula generală, în acest caz Codul de procedură civilă reprezentând regula. 

În acest sens, invocă prevederile art. 41 din legea amintită, respectiv: „Toate procedurile 

prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia apelului, sunt de competenţa tribunalului sau, dacă 

este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul 

social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei.” 

Având în vedere faptul că disponibilul existent în contul de lichidare este un bun ce 

aparţine unei societăţi aflate în insolvenţă, apreciem ca fiind evident faptul că verificarea 

legalităţii instituirii măsurii popririi, cât şi a dreptului de dispoziţie asupra contului de lichidare 

nu poate fi făcută decât de către judecătorul sindic. 

Astfel, solicită a se reţine faptul că chestiunea supusă judecăţii intră sub incidenţa Legii 

nr. 85/2014, aplicându-se dispoziţiile referitoare la competenţă ce fac obiectul art. 41 din 

această lege şi nu regula instituită prin art. 651 alin 1 C.proc.civ. 

Pe de altă parte, prevederile art. 651 alin. 1 C.proc.civ., conform cărora instanţa de 

executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de 

executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, nu sunt imperative, ci suportă derogări. 

Apelanta invocă, de asemenea, faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege 

pentru admisibilitatea ordonanţei preşedinţiale, în continuare, susţine faptul că cererea este 

inadmisibilă deoarece, în cadrul cererii principale ce formează obiectul dosarului asociat 

xxxx/99/2015/A11, s-a solicitat doar ridicarea măsurii, fără a se cere şi suspendarea executării. 
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Faţă de această critică, precizează că ridicarea măsurii popririi presupune şi încetarea 

executării. Făcând o paralelă între efectele celor două noţiuni, încetare şi suspendare, încetarea 

popririi produce, în mod evident, efecte definitive, pe când suspendarea presupune efecte 

temporare. 

Mai invocă apelanta dispoziţiile art. 260 alin. 2 din Codul de procedură fiscală, conform 

cărora „dispoziţiile privind suspendarea provizorie a executării silite prevăzute de Codul de 

procedură civilă nu sunt aplicabile”; în motivarea acestei susţineri, se arată faptul că ne aflăm în 

prezenţa unor somaţii emise în temeiul art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală. 

Sub un prim aspect, pentru a respecta caracterul colectiv şi concursual al procedurii 

insolvenţei şi a împiedica urmăririle şi executările silite individuale, legiuitorul a instituit în 

cadrul art. 163 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 interdicţia expresa a indisponibilizării contului 

unic de lichidare, prin intermediul căruia societatea debitoare efectuează plăţi şi încasează 

debite: 

„(3) Contul de insolvenţă deschis în condiţiile art. 39 alin. (2) nu va putea fi în niciun 

mod indisponibilizat prin nicio măsură de natură penală, civilă sau administrativă dispusă de 

organele de cercetare penală, de organele administrative sau de instanţele judecătoreşti”. 

Potrivit art. 39 alin. 2: „Plăţile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, 

pe bază de dispoziţii emise de debitor sau, după caz, de administratorul judiciar, iar în cursul 

falimentului, de lichidatorul judiciar”. 

Din textele legale citate supra, se desprinde dincolo de orice dubiu concluzia că acest 

cont unic de lichidare prin intermediul căruia societăţii debitoare îi sunt permise operaţiunile 

încasări-plăţi nu poate fi indisponibilizat prin nicio măsură (inclusiv poprirea dispusă de către 

D.G.R.F.P. Iaşi). 

Mai mult decât atât, legiuitorul a pus la dispoziţia creditorului bugetar, garantând de 

altfel posibilitatea apărării şi fructificării dreptului său de creanţă, alte mijloace procedurale, în 

acest sens cu titlu de exemplu, face trimitere la dispoziţiile art. 75 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 

85/2014. 

Tot în critica adusă sentinţei apelate, organul fiscal invocă faptul că pe calea ordonanţei 

preşedinţiale poate fi luată numai o măsură provizorie. Asta înseamnă nu numai să existe o 

limită formală în timp, dar mai ales ca această limită să fie efectivă şi previzibilă. Mai departe, 

apelanta explică ce semnificaţie are caracterul provizoriu al unei asemenea măsuri, aspect cu 

care este acord. 

Aşadar, soluţia este provizorie, iar limita formală în timp este stabilită în mod expres. 
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Curtea examinând sentinţa atacată, prin prisma criticilor formulate, în raport de actele şi 

lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale aplicabile, apreciază că apelul este nefondat, 

tribunalul stabilind corect situaţia de fapt şi aplicând judicios dispoziţiile legale relevante, 

potrivit considerentelor ce urmează:  

Criticile vizând necompetenţa materială a primei instanţe în soluţionarea ordonanţei 

preşedinţiale nu pot primite motivat de prevederile art. 130 alin. 2 din Codul de procedură 

civilă potrivit cărora necompetenţa materială trebuie invocată de părţi ori de către judecător la 

primul termen de judecată. Cererea de ordonanţă preşedinţială a fost soluţionată cu citarea 

anterioară a părţilor la termenul din 15 mai 2019, astfel încât excepţia de necompetenţă 

materială putea fi invocată de apelantă doar până la acea dată. În aceste condiţii, criticile vizând 

necompetenţa materială a judecătorului sindic în soluţionarea cererii deduse judecăţii nu vor fi 

suspuse analizei.  

În ce priveşte inadmisibilitatea emiterii unei ordonanţe preşedinţiale în cauza de faţă 

raportat la dispoziţiile art. 230 Cod procedură fiscală, Curtea reţine că dispoziţiile din materia 

insolvenţei au caracter special, o societate aflată în procedura de insolvenţă nefiind supusă 

procedurilor de executare silită decât în limitele şi cu respectarea dispoziţiilor din Legea nr. 

85/2014.  

Astfel, Curtea reţine incidenţa în cauză a considerentelor Deciziei nr 28 din 16.04.2018 

a Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie pronunţată în Completul pentru dezlegarea unor chestiuni 

de drept și publicată în Monitorul Oficial nr 506/20.06.2018. Chestiunea de drept ce a format 

obiectul analizei în dosarul 37/1/2018, a vizat dezlegarea problemei priorităţii aplicării între 

două norme cu caracter special, pe de o parte, dispoziţiile art. 1473 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, iar, pe de altă parte, dispoziţiile art. 64 alin. (1) şi art. 76 din Legea nr. 

85/2006, în procedura de recuperare a unei creanţe fiscale împotriva unui debitor aflat în 

procedura de insolvenţă. Deși chestiunea soluţionată nu este identică cu cea care formează 

obiectul prezentei judecăți, se reține faptul că se analizează o problema de drept similară cu cea 

supusă analizei în prezenta cauză. 

Astfel, reține Curtea din considerentele deciziei menționate faptul că, faţă de problema 

de drept care formează obiectul prezentei sesizări se constată că, dintre cele două legi speciale 

aflate în concurs, este aplicabilă cu prioritate Legea nr. 85/2006 care reglementează procedura 

insolvenţei. Deschiderea procedurii insolvenţei marchează începutul unei perioade fiscale 

speciale, debitorul în procedură având obligaţia să achite datoriile născute anterior deschiderii 

procedurii, cu respectarea ordinii de prioritate şi a procedurilor prevăzute de lege. Recuperarea 

creanţelor împotriva unui debitor în insolvenţă este guvernată de dispoziţiile legii speciale, care 

reglementează o procedură colectivă, concursuală şi egalitară care are în vedere recuperarea 
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tuturor creanţelor, inclusiv recuperarea creanţelor fiscale. Atât Legea insolvenţei, cât şi Codul 

fiscal conţin dispoziţii cu caracter special, fiecare având însă propriul domeniu de reglementare, 

dar, în condiţiile în care la procedura colectivă, egalitară şi concursuală a insolvenţei participă 

toţi creditorii, inclusiv creditorii bugetari, aceştia trebuie să se supună prevederilor legii 

insolvenţei în procesul de realizare a creanţei. 

În aceste condiţii se poate aprecia că în cursul acestei proceduri speciale de insolvenţă 

nu mai pot fi aplicate, în ceea ce priveşte realizarea creanţelor, dispoziţiile contrare dintr-o altă 

lege, chiar dacă aceasta reglementează o procedură de stabilire a creanţelor fiscale, aşa cum 

este Codul fiscal. Concursul dintre legea specială şi legea generală se rezolvă în favoarea 

primei, conform principiului specialia generalibus derogant. Codul fiscal reglementează 

procedura generală de stabilire a creanţelor fiscale şi de recuperare a creanţelor fiscale 

împotriva debitorilor care nu se află în situaţii speciale, cum este procedura de insolvenţă, iar 

Legea nr. 85/2006 reglementează procedura specială de realizare a tuturor creanţelor, inclusiv a 

creanţelor fiscale faţă de un debitor în insolvenţă. 

Prin urmare, raportat la modalitatea de realizare a creanţelor faţă de un debitor aflat în 

procedura de insolvenţă, se aplică cu prioritate dispoziţiile legii insolvenţei, organul fiscal 

neputând să îşi mai valorifice propria creanţă, neînscrisă la masa pasivă în procedura colectivă, 

prin respingerea cererii de rambursare TVA în procedura reglementată de art. 1473 din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal. În procedura de recuperare a creanţelor, dispoziţiile Legii nr. 

85/2006 au caracter de normă specială în raport cu dispoziţiile Codului fiscal, aplicându-se cu 

prioritate dispoziţiile legii insolvenţei. O creanţă fiscală născută anterior deschiderii procedurii 

insolvenţei nu poate fi valorificată separat de organul fiscal, într-o procedură administrativă 

demarată de o societate aflată în procedura în insolvenţă. 

Reține, aşadar, instanța faptul că, în cauză, nu își găsesc aplicabilitatea prevederile art. 

230 din Codul de procedură fiscală, invocate de apelantă în susținerea excepţiei 

inadmisibilităţii, motiv pentru care această apărare este nefondată.  

De altfel, prin procedura ordonanţei preşedinţiale nu a fost examinată valabilitatea 

titlurilor, ci au fost analizate condiţiile de admisibilitate: urgenţa măsurii, neprejudecarea 

fondului, aparenţa de drept. Prima instanţă a constatat îndeplinirea acestor condiţii, nefăcând 

aprecieri asupra valabilităţii titlurilor în baza cărora s-a procedat la înfiinţarea popririi.  

În ce priveşte criticile referitoare la aprecierea asupra legalităţii executării silite, Curtea 

constată că această chestiune nu poate fi supusă analizei, în caz contrar încălcându-se 

dispoziţiile referitoare la neprejudecarea fondului. Prima instanţă nu a tranşat chestiunea 

aplicării dispoziţiilor art. 143 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, astfel cum au fost acestea 

modificate prin OUG nr. 88/2018. Este de precizat că dispoziţiile art. IX din OUG nr. 88/2018 
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fac referire doar la termenele prev. de art. 143 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Apelanta îşi 

susţine apărările pe modificările aduse art. 143 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, considerând că 

acestea s-ar aplica tuturor procedurilor începute anterior, fără a face însă distincţia conform art. 

XI din OUG nr. 88/2018.  

Prima instanţă a scos în evidenţă că societatea debitoare este o societate aflată în 

procedura insolvenţei, debitorul manifestându-şi intenția de reorganizare prin propunerea unui 

plan, votat de creditori la 27.04.2018. Executarea silită iniţiată de creditorul bugetar anulează 

orice şansă de redresare a debitoarei, punând societatea în imposibilitatea de a continua 

procedura reorganizării judiciare, aspect de natură să afecteze iremediabil procedura în sine. 

Dispoziţiile art. 143 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 permit începerea executării silite asupra 

creanţelor acumulate în timpul procedurii şi care au o vechime mai mare de 60 de zile, însă prin 

acestea nu se poate tinde la blocarea activităţii debitoarei şi lipsirea de eficienţă a procedurii 

insolvenţei, fără a da posibilitatea debitoarei de a supune analizei instanţei legalitatea măsurilor 

de executare silită. Or, debitoarea a solicitat separat anularea actelor de executare în cadrul 

dosarului nr. 3696/99/2016/a20, părţile urmând a îşi face apărările pe care le consideră 

necesare.  

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 C.proc.civ., 

a respins apelul şi a păstrat sentinţa apelată. 

 

12. Daune morale solicitate instanței civile pentru acoperirea prejudiciului 

nepatrimonial produs prin pretinse fapte penale. Principiul nemijlocirii administrării 

probelor de către instanţa care judecă procesul 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. 

Indice alfabetic: Principiul nemijlocirii administrării probelor 

Temei de drept: art. 16, art. 261 C.proc.civ.. 

 

Principiul nemijlocirii presupune ca probele să fie cercetate de către instanța care 

pronunță soluția finală în cauză, pentru ca aceasta să le perceapă în mod direct, formându-și 

convingerea în acest mod. Dispozițiile art. 27 alin. 2 C.pr.pen, teza finală, potrivit cu care 

probele administrate în cursul procesului penal (în speță, declarațiile de martori) pot fi folosite 

în faţa instanţei civile, nu sunt aplicabile în situația în care nu există o hotărâre definitivă a 

instanţei penale, ci doar o ordonanță de clasare, respectiv o rezoluție de neîncepere a 

urmăririi penale. 
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Curtea de Apel Iași, Secția Civilă, Decizia civilă nr. 688/26.06.2019  

 

Prin sentinţa civila nr. 3713/25.03.2016 pronunţată de Judecătoria Iași, s-a respins 

excepţia inadmisibilităţii acţiunii şi excepţia lipsei calităţii procesuale active, invocate prin 

întâmpinare. 

A fost admisă în parte cererea formulată de reclamantul X în contradictoriu cu pârâţii I 

şi P. 

Au fost obligaţi pârâţii în solidar să plătească reclamantului suma de 5.000 lei cu titlu de 

daune morale. 

Au fost obligaţi pârâţii să plătească reclamantului suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli 

de judecată (taxa de timbru). 

A fost respinsă cererea pârâţilor de acordare a cheltuielilor de judecată. 

Împotriva acestei sentinţe au formulat apel pârâţii I şi P. 

Prin decizia civilă nr. 1591/5.10.2017, Tribunalul Iaşi - Secţia I Civilă a admis apelul 

declarat de pârâți împotriva sentinței civile nr. 3713/25.03.2016 pronunţată de Judecătoria Iași, 

sentință pe care a schimbat-o în parte. 

A respins excepțiile lipsei calității procesuale active și inadmisibilității acțiunii 

formulate de pârâți. 

A obligat pârâtul I să plătească reclamantului suma de 2500 lei cu titlu de daune morale. 

A respins acțiunea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtul P. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs pârâtul I, criticând-o pentru nelegalitate şi 

netemeinicie. 

În motivarea cererii de recurs se susține că soluţiile pronunţate în cauză, pe excepții și 

pe fond, sunt nelegale, instanţele rezumându-se a retine doar aspecte teoretice cu caracter 

general referitoare la aspectele de drept invocate, fără a le particulariza şi a le raporta la 

persoana reclamantului şi la acţiunea dedusă judecăţii. 

A solicitat casarea hotărârilor şi rejudecarea cauzei, cu admiterea celor două excepţii, 

motivat de faptul că noul Cod de procedură civilă reglementează condiţiile cererii de chemare 

în judecată prin dispoziţiile art. 194, art. 112 C.proc.civ. invocate de reclamant prin cererea 

iniţială (reprezentând textul vechi de lege este abrogat în prezent), iar acţiunea în obligaţia de a 

face a fost reglementată sub imperiul vechiului C.civ. prin dispoziţiile art. 1073 și urm.). 

Reclamantul a învestit instanţa cu cerere de chemare în judecată conform art. 112 

C.proc.civ. având ca obiect obligaţia de a face, respectiv a obliga pârâţii să achite suma de 

20.000 lei cu titlu de daune morale, invocând în drept dispoziţiile art. 998 si 1073 C.civ. 
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Pentru admisibilitatea unei acţiuni în obligaţia de a face în sensul obligării pârâtului la 

plata unei sume de bani, reclamantul trebuie să aibă calitatea de creditor al pârâtului, care 

trebuie să fie debitor, raport obligațional care să rezulte dintr-un înscris cu putere executorie 

emis de o autoritate competentă, art. 1073 C.civ. arătând că, creditorul are dreptul de a dobândi 

îndeplinirea exactă a obligaţiei în caz contrar are dreptul la dezdăunare. 

Invocarea dispoziţiilor art. 998 C.civ. ca temei de drept al cererii nu poate avea niciun 

efect faţă de obiectul acţiunii stabilit de către reclamant prin petitul acesteia, pentru 

admisibilitatea unei acţiuni întemeiate pe art. 998 C.civ. nefiind suficientă indicarea textului de 

lege, impunându-se invocarea şi argumentarea şi a celorlalte condiţii strict prevăzute de 

instituţia răspunderii civile delictuale. 

La termenul de judecată din data de 19.02.2016 reclamantul a prezentat instanţei o 

completare a acţiunii, ca efect al excepţiilor invocate prin întâmpinare, dar, așa cum rezultă din 

menţiunile încheierii de şedinţă din data de 19.02.2016, pârâţii s-au opus ca instanţa să ia act de 

precizările reclamantului, acţiunea urmând a fi analizată doar prin prisma aspectelor invocate 

prin cererea iniţială. 

Instanţa de apel reţine că invocarea unui text de lege greşit nu impietează asupra 

dreptului judecătorului de a stabili şi aplica textul corect, fără însă a pune în discuţia părţilor şi 

a stabili în concret care este obiectul acţiunii şi temeiul de drept al acesteia. Această apreciere 

este în contradicţie cu dispoziţiile art. 9 C.proc.civ., ce arată în mod expres că obiectul şi 

limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările părților, instanţa neputându-se 

substitui voinţei acestora. 

Totodată, apreciază că la termenul de judecată din data de 19.02.2016 nu a avut loc o 

completare a acţiunii, solicitarea fiind aceeaşi sub aspectul cuantumul daunelor pretinse, 

omițând însă să constate că prin cererea nou formulată, la care pârâţii s-au opus spre a fi primită 

la dosarul cauzei, dat fiind momentul procesual al depunerii, reclamantul a înțeles să modifice 

considerentele pretenţiilor sale şi implicit să recalifice acţiunea promovată. 

Consideră că excepţia inadmisibilității acţiunii este întemeiată, acţiunea promovată de 

reclamant fiind o acţiune în obligaţia de a face, care nu îndeplineşte condiţiile premisă pentru 

admiterea acesteia. 

Cu privire la excepţia lipsei de calitate procesuală activă a reclamantului, a arătat că 

acesta a promovat acţiunea în calitate de persoană fizică (pentru ocrotirea interesului său 

privat), deși susţine că solicită, prin hotărârea ce se va pronunţa, repararea prejudiciului suferit 

în timpul atribuţiilor de serviciu, ca reprezentant al autorităţii publice.  

Apreciază că în mod greşit prima instanţă a reţinut că există identitate între persoana 

reclamantului şi cel care este titularul dreptului ce se solicită a fi apărat prin acţiune. 
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A solicitat admiterea recursului şi a excepţiilor invocate şi respingerea acţiunii pe cale 

de excepţie. 

Pe fond, consideră că decizia Tribunalului Iași este nelegală, fiind dată cu încălcarea 

principiului nemijlocirii administrării probelor de către instanţa care judecă procesul - art. 16 

C.proc.civ. 

Principiile fundamentale ale dreptului civil – dreptul la un proces echitabil, legalitatea 

procesului civil, dreptul la apărare care include şi dreptul de a pune întrebări martorilor, 

contradictorialitatea, oralitatea, nemijlocirea administrării probelor – consacrate prin 

dispoziţiile art. 6,7,13,14,15,16 C.proc.civ. împiedică un judecător să judece cauza exclusiv 

prin reţinerea unor mijloace de probă care nu au fost administrate nemijlocit în faţa instanţei. 

Art. 174 şi urm. C.proc.civ. sancţionează cu nulitatea actele de procedură întocmite cu 

încălcarea normelor de drept 

Raport la aceste temeiuri de drept, hotărârile pronunţate anterior sunt nule, judecătorii 

pronunțându-se asupra fondului litigiului, prin reţinerea exclusivă ca şi probe a declaraţiilor 

numiţilor S şi Ș, persoane care nu au fost audiate de către instanţă, pârâtul-recurent fiind lipsit 

astfel de posibilitatea de a le pune întrebări şi de a-şi construi apărarea împotriva depoziţiilor 

acestora. 

Instanţa de control judiciar a aplicat greşit dispoziţiile art. 27 C.proc.pen. 

Totodată, instanţa de apel a apreciat în mod greşit ca depoziţiile martorilor, date în cele 

2 dosare penale, au fost date în timpul procesului penal. Examinând rezoluţia din data de 

08.10.2012 și ordonanţa de clasare din data de 02.04.2014, rezultă că ambele au fost date de 

procuror în faza prealabilă începerii urmăririi penale, deci anterior începerii procesului penal. 

Aşadar, nu a existat un proces penal, în care subiecţii procesuali să îşi poată exercita 

drepturile, ci doar cercetări prealabile. 

Prin urmare, declaraţiile olografe nu sunt opozabile recurentului, cercetările penale nu 

se bucură de autoritate în condiţiile în care s-a dispus soluţia de clasare a cauzei, în temeiul 

dispoziţiilor art. 22 C.proc.pen. anterior, doar hotărârea definitivă a instanţei penale are 

autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile care judecă acţiunea civilă.  

Cu privire la existenţa faptei şi a persoanei care a săvârșit-o, per a contrario, actele 

procurorului – rezoluţiile, ordonanţele de clasare, probele administrate în faza prealabilă 

urmăririi penale – fără respectarea principiului contradictorialității, nu pot sta la baza unei 

hotărâri civile, în lipsa altor probe. 

Instanţa, deși redă corect conţinutul textului art. 27 alin. 1 si 2 N.C.proc.pen., omite să 

constate că în cauză nu există o hotărâre definitivă de condamnare a instanţei penale şi că 

probele nu au fost administrate în timpul procesului penal. 
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Conform dispoziţiilor art. 264 C.proc.civ. instanţa va examina probele administrate, pe 

fiecare în parte şi pe toate în ansamblul lor, fiind inadmisibil a se pronunţa o hotărâre doar pe 

baza unor declaraţii scrise, neadministrate nemijlocit de către instanţa de judecată, sau prin 

reţinerea doar a unor dintre înscrisurile depuse la dosarul cauzei. 

Declaraţiile ar fi putut sta la baza stabilirii situaţiei de fapt dedusă judecăţii, doar în 

condiţiile în care s-ar fi coroborat cu alte probe sau mijloace de probă ce ar fi fost administrate 

conform procedurii de către prima instanţă. 

Reclamantul-intimat putea solicita audierea acestor martori şi de către instanţa civilă, 

dar a solicitat judecarea cauzei doar pe baza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, înscrisurile 

existente nefăcând dovada întrunirii condiţiilor răspunderii civile delictuale. 

În condiţiile în care, însă, la dosarul cauzei nu au fost depuse alte probe, consideră că 

acţiunea nu a fost dovedită. 

Prin întâmpinare a contestat opozabilitatea acestor înscrisuri sub aspectul menţiunilor 

privind declaraţiile olografe date de martori în cursul cercetării penale, recurentul neasistând la 

audieri şi neavând posibilitatea să pună întrebări martorilor şi să administreze probe în 

contradovadă. 

Modul de soluţionare a fondului cauzei de către cele 2 instanţe, neadministrarea 

nemijlocită a probatoriului, încalcă principiile procesului civil şi vătămarea produsă – 

încălcarea dreptului la un proces echitabil şi pronunţarea unei hotărâri nelegale cu obligarea 

pârâtului la plata sumei de 2500 lei – nu poate fi înlăturată decât prin anularea hotărârilor, 

cauza fiind soluţionată cu încălcarea principiilor fundamentale ale procesului civil. 

Suma acordată cu titlu de daune morale este nejustificată şi exagerată, în virtutea 

atribuţiilor de serviciu reclamantul fiind obligat nu doar a pretinde respect, ci şi de a respecta 

normele deontologiei profesionale. 

Prin încheierea de şedinţă din data de 22.05.2019 s-a constatat că, faţă de dispoziţiile 

deciziilor Curţii Constituţionale nr. 454/2018 şi nr. 874/2018 şi de dispoziţiile Deciziei nr. 

2/2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recursul promovat în prezenta cauză este admisibil. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi dispoziţiile legale aplicabile în cauză, 

Curtea de Apel constată întemeiat recursul, în limitele și pentru considerentele ce urmează: 

Motivul de casare prevăzut de disp. art. 488 alin. 1 pct. 8 C.pr.civ. potrivit cu care 

instanța a încălcat dispozițiile art. 9 C.proc.civ. atunci când a respins excepția inadmisibilității 

acțiunii nu este întemeiat. 

Potrivit acestei prevederi legale, obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin 

cererile şi apărările părţilor. 
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Așa cum rezultă din cererea de chemare în judecată și din precizările depuse la data de 

19.02.2016, reclamantul a solicitat obligarea pârâților la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de 

daune morale pentru acoperirea prejudiciului nepatrimonial produs prin faptele săvârșite de 

pârâți la data de 24.07.2011, precum și la plata cheltuielilor de judecată. 

Raportat la obiectul acțiunii, astfel cum a fost stabilit de reclamant, și la situația de fapt 

invocată, în mod corect instanța de apel a interpretat dispozițiile legale invocate de recurent, și 

a reținut că excepţia inadmisibilității acţiunii este nefondată, acţiunea promovată de către 

reclamant fiind o acţiune în pretenții, și nu o acțiune în obligația de face. 

Curtea notează că, deși recurentul a susținut că acțiunea nu îndeplineşte condiţiile 

premisă pentru admisibilitatea acesteia, nu a făcut referire la nici un text de lege care să 

prevadă aceste condiții, respectiv inadmisibilitatea acțiunii în cazul neîndeplinirii lor, text care 

să fi fost interpretat greșit de instanță, pentru a putea fi analizată susținerea sa.  

Motivul de recurs înscris în art. 488 pct. 8 C.proc.civ. priveşte fie ipoteza în care soluţia 

pronunţată prin hotărârea atacată nu este juridică, deoarece din modul de redactare nu se poate 

determina dacă legea s-a aplicat corect, fie situaţia în care instanţa recurge la texte de lege 

aplicabile speţei, pe care le încalcă în litera sau spiritul lor, ori le aplică greşit. 

Pentru invocarea acestui motiv nu este suficientă indicarea textului, fiind necesar ca 

recurentul să precizeze care anume text a fost denaturat şi în ce constă denaturarea. 

Cum, în prezenta cauză, recurentul nu a formulat alte critici concrete cu privire la 

încălcarea unei anume prevederi legale, criticile sale referitoare la greșita soluționare a 

excepției inadmisibilității acțiunii sunt neîntemeiate, Curtea de Apel respingându-le. 

Curtea constată nefondată și critica referitoare la modul de soluționare a excepţiei lipsei 

de calitate procesuală activă a reclamantului.  

Potrivit disp. art. 36 C.pr.civ.: „Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi 

subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Existenţa sau 

inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond.” 

Având în vedere că prin acțiune reclamantul a invocat prejudicierea sa prin faptele 

imputate pârâților, Curtea notează că tribunalul a interpretat corect dispozițiile art. 36 C.pr.civ, 

atunci când a reținut că există identitate între persoana reclamantului şi cel care este titularul 

dreptului ce se solicită a fi apărat prin acţiune, motiv pentru care critica recurentului a fost 

respinsă. 

Curtea constată, însă, că motivul de casare prevăzut de disp. art. 488 alin. 1 pct. 8 

C.pr.civ, potrivit cu care instanța a interpretat greșit dispozițiile art. 27 alin. 2 C.proc.pen., 

precum și principiul nemijlocirii administrării probelor de către instanţa care judecă procesul, 

prevăzut de art. 16 C.proc.civ., este întemeiat. 
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Potrivit disp. art. 27 alin. 2 C.proc.pen., persoana vătămată sau succesorii acesteia, care 

s-au constituit parte civilă în procesul penal, pot introduce acţiune la instanţa civilă dacă, prin 

hotărâre definitivă, instanţa penală a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă. Probele administrate în 

cursul procesului penal pot fi folosite în faţa instanţei civile. 

Curtea notează, însă, că, în speță, nu există o hotărâre definitivă a instanţei penale, ci 

doar o ordonanță de clasare, respectiv o rezoluție de neîncepere a urmăririi penale, astfel că 

ipoteza prevăzută de textul de lege arătat mai sus nu se regăsește în cauza de față. 

Prin urmare, Curtea constată că probele pe care tribunalul și-a întemeiat soluția 

(declarațiile martorilor S şi Ș) nu au fost administrate în timpul unui proces penal, nefiind 

astfel, incidente dispozițiile art. 27 alin. 2 C.proc.pen., care permit folosirea probelor respective 

în faţa instanţei civile. 

Potrivit disp. art. 16 C.proc.civ., probele se administrează de către instanţa care judecă 

procesul, cu excepţia cazurilor în care legea stabileşte altfel. 

Verificând hotărârea tribunalului, Curtea notează că martorii nu au fost audiați 

nemijlocit de către de către instanţă, fiind, astfel, încălcat principiul nemijlocirii administrării 

probelor de către instanţa care judecă procesul, prevăzut de art. 16 C.proc.civ., precum și 

principiul contradictorialității în procesul civil, Tribunalul neoferind nici o garanție că 

susținerile și apărările părților legate de valoarea probatorie a probelor administrate au fost 

examinate de către instanță. 

Cele reținute mai sus conduc în mod evident spre concluzia necercetării fondului cauzei 

de către instanța de apel. 

În consecință, reținând că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 498 alin. 2 C.proc.civ., 

Curtea admite recursul declarat, casează hotărârea recurată și trimite cauza spre rejudecare 

aceleiași instanțe, urmând ca, în rejudecare, instanța să procedeze la administrarea nemijlocită a 

probelor și să analizeze susținerile și apărările părților vizând fondul cererii, cu respectarea 

principiului contradictorialității. 

 


