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1. Cerere de acordare avans compensaţie financiară. Condiţiile pentru admiterea 

unei atare cereri, în raport de condiţiile pentru admiterea cererii de acordare a 

compensaţiei financiare 

 

În cazul formulării unei cereri de acordare avans compensaţie financiară nu are 

relevanţă faptul că nu a fost pronunţată o hotărâre definitivă sau o soluţie de clasare în 

dosarul penal. O atare condiţie trebuie îndeplinită doar în cazul formulării unei cereri de 

acordare a compensaţiei financiară, fiind prevăzută la art. 24 din lege care reglementează 

această procedură, nu şi în cazul formulării unei cereri prin care se solicită acordare avans 

compensaţie financiară. Dimpotrivă, potrivit art. 30 alin. 2 „o atare cerere poate fi formulată 
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oricând după sesizarea organelor de urmărire penală”. Cu toate acestea, soluţia 

Tribunalului Vaslui, de respingere a cererii de acordare avans compensaţie financiară 

formulată de victimă, este justificată având în vedere neîndeplinirea condiţiei prevăzute de 

dispoziţiile art. 30 alin (3) din Legea nr. 211/2004 „Avansul se acordă dacă victima se află 

într-o situaţie financiară precară”.  

 

Cuprins pe materii: Drept civil  

Index alfabetic: Cerere de acordare avans compensaţie financiară  

Temei de drept: art. 30 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 

informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă - Decizia civilă nr. 971/4.12.2019  

 

Petentul V.P. a sesizat Comisia pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor 

infracţiunilor din cadrul Tribunalului Vaslui cu o cererea de acordare avans compensaţie 

financiară arătând că are calitatea de victimă în dosarul penal 186/P/2019 având ca obiect 

infracţiunile de omor calificat prev. de art. 189 C.pen., de ameninţare prev. de art. 206 C.pen. 

şi art. 224 C.pen. privind violarea de domiciliu presupuse a fi săvârşite de numitul plt. X. În 

susţinerea cererii sale a depus acte medicale. 

Potrivit dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru 

asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor: 

(1) Victima poate solicita Comisiei pentru acordarea de compensaţii financiare 

victimelor infracţiunilor un avans din compensaţia financiară, în limita unei sume 

echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe ţară stabilite pentru anul în care victima a 

solicitat avansul. 

(2) Avansul se poate solicita prin cererea de compensaţie financiară sau printr-o cerere 

separată, care poate fi formulată oricând după sesizarea organelor de urmărire penală sau a 

instanţei de judecată, dacă este cazul, potrivit art. 23, şi cel mai târziu în termen de 30 de zile 

de la data depunerii cererii de compensaţie. Dispoziţiile art. 29 se aplică în mod corespunzător 

în cazul în care avansul este solicitat printr-o cerere separată, în care se menţionează şi stadiul 

procedurii judiciare. 

(3) Avansul se acordă dacă victima se află într-o situaţie financiară precară. 

(4) Cererea victimei privind acordarea unui avans din compensaţia financiară se 

soluţionează în termen de 30 de zile de la data solicitării, de doi judecători din cadrul 

Comisiei pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunilor. 
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(5) În cazul respingerii cererii de compensaţie financiară, victima este obligată la 

restituirea avansului, cu excepţia cazului în care cererea de compensaţie financiară a fost 

respinsă numai pentru motivul că făptuitorul nu este insolvabil sau dispărut. 

(6) Victima care a beneficiat de un avans din compensaţia financiară este obligată la 

restituirea acestuia dacă nu a depus cererea pentru compensaţie financiară în termenele 

prevăzute, după caz, la art. 24, 25 sau 26. 

În raport de dispoziţiile legale menţionate anterior, Curtea constată că în cauză în mod 

greşit a respins Comisia pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunilor 

din cadrul Tribunalului Vaslui cererea de acordare avans reţinând că celelalte condiţii 

prevăzute de art. 24 nu sunt îndeplinite, în cauză nefiind pronunţată o hotărâre definitivă sau o 

soluţie de clasare.  

O atare condiţie trebuie îndeplinită doar în cazul formulării unei cereri de acordare a 

compensaţiei financiare fiind prevăzută la art. 24 din lege care reglementează această 

procedură, nu şi în cazul formulării unei cereri prin care se solicită acordare avans 

compensaţie financiară, o atare condiţie nefiind prevăzută de lege la art. 30. Dimpotrivă, 

potrivit art. 30 alin 2 „o atare cerere poate fi formulată oricând după sesizarea organelor de 

urmărire penală”. De altfel, dacă am fi deja în situația în care a fost pronunţată o hotărâre 

definitivă sau o soluţie de clasare, victima nu ar mai avea motive să formuleze o cerere de 

acordare avans, putând formula direct cererea de pentru acordarea de compensaţii financiare. 

Cu toate acestea, soluţia Tribunalului Vaslui de respingere a cererii de acordare avans 

compensaţie financiară formulată de victima V.P. este justificată având în vedere 

neîndeplinirea condiţiei prevăzute de dispoziţiile art. 30 alin (3) din Legea nr. 211/2004 

„Avansul se acordă dacă victima se află într-o situaţie financiară precară”. Or, cu privire la 

această condiţie, deşi petentul a susţinut că este lipsit de câştigurile băneşti pe care le obţinea 

înaintea producerii incidentului, nu a administrat nici un fel de probe din care să rezulte că s-

ar afla într-o situaţie financiară precară. 

În atare condiţii în baza art. 31 alin. 6 raportat la art. 30 alin. (3) din Legea nr. 

211/2004, Curtea a respins contestaţia formulată de V.P. împotriva hotărârii din 14.08.2019, 

pronunţate de Comisia pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunilor 

din cadrul Tribunalului Iaşi. 

 

2. Cerere de recunoaștere a unei hotărâre de divorţ pronunţată în Italia. Condiţiile 

pentru recunoaşterea pe teritoriul statului român a unei hotărârii pronunţate de alt stat 

membru al U.E. 
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Lipsa certificatului prevăzut de art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al 

Consiliului are drept consecinţă respingerea cererii privind recunoaşterea pe teritoriul 

statului român a hotărârii pronunţate de Tribunalul Ordinar din Torino - Italia. 

 

Cuprins pe materii: Drept internaţional privat. Dreptul familiei  

Index alfabetic: Lipsa certificatului prevăzut de art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 

2201/2003 al Consiliului 
Temei de drept: art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 

noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor 

judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă – Decizia civilă nr. 666/18.11.2019  

 

În fapt, Curtea a reţinut că apelanta a solicitat recunoaşterea pe teritoriul statului 

român a hotărârii sale de divorţ pronunţată în Italia, respectiv a Sentinţei nr. 5450/2015 a 

Tribunalului Ordinar din Torino, sentinţă rămasă definitivă. 

În drept, sunt incidente dispoziţiile Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului 

din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor 

judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti care se aplică 

materiilor civile privind divorţul precum şi atribuirea, exercitarea, delegarea, retragerea totală 

sau parțială a răspunderii părintești. 

Potrivit articolul 22 ce reglementează motivele de refuz al recunoașterii hotărârilor 

judecătorești pronunțate în materie de divorț, de separare de drept sau de anulare a căsătoriei: 

„O hotărâre judecătorească pronunțată în materie de divorț, de separare de drept sau de 

anulare a căsătoriei nu se recunoaște: 

(a) în cazul în care recunoașterea contravine în mod evident ordinii publice a statului 

membru în care se solicită aceasta; 

(b) în cazul în care actul de sesizare a instanței sau un act echivalent nu a fost 

notificat sau comunicat în timp util pârâtului care nu s-a prezentat și astfel încât acesta să își 

poată pregăti apărarea, cu excepția cazului în care se constată că pârâtul a acceptat 

hotărârea într-un mod neechivoc; 

(c) în cazul în care aceasta este ireconciliabilă cu o hotărâre pronunțată într-o acțiune 

între aceleași părți în statul membru în care se solicită aceasta sau 

(d) în cazul în care aceasta este ireconciliabilă cu o hotărâre pronunțată anterior într-un 

alt stat membru sau într-un stat terț într-o cauză între aceleași părți, din moment ce această 

primă hotărâre îndeplinește condițiile necesare recunoașterii sale în statul membru în care se 

solicită aceasta. 



6 

Potrivit art. 37 (1): „Partea care solicită sau contestă recunoașterea unei hotărâri 

judecătorești ori solicită încuviințarea executării trebuie să prezinte: 

(a) o copie a hotărârii care să întrunească toate condițiile necesare în vederea stabilirii 

autenticității sale; 

(b) certificatul menționat la articolul 39. 

(2) În afară de aceasta, în cazul în care este vorba despre o hotărâre în lipsă, partea 

care solicită recunoașterea sau încuviințarea executării trebuie să prezinte: 

(a) originalul sau o copie certificată pentru conformitate a documentului care stabilește 

că actul de sesizare a instanței sau un act echivalent a fost notificat sau comunicat părții care 

nu s-a prezentat sau 

(b) orice document care arată că pârâtul a acceptat hotărârea în mod neechivoc. 

Potrivit art. 39: „Instanța judecătorească sau autoritatea competentă din statul membru 

de origine eliberează, la cererea oricărei părți interesate, un certificat utilizând formularul al 

cărui model este prezentat în anexa I (hotărâri judecătorești în materie matrimonială)  

În cauză, deşi apelantei i s-a pus în vedere că trebuie să depună la dosar, certificatul 

prevăzut de art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului, aceasta nu a făcut 

dovada că deţine un atare certificat, astfel că, nefiind întrunite condiţiile prevăzute la art. 37, 

în mod corect prima instanţă a respins cererea formulată de reclamanta X. în contradictoriu cu 

pârâtul Y. privind recunoaşterea pe teritoriul statului român a hotărârii nr. 5450/2015 

pronunţată de către pronunţată în dosarul Tribunalului Ordinar din Torino-Italia. 

Faţă de considerente arătate mai sus, în baza art. 480 C.proc.civ., apreciind că soluţia 

primei instanţe este legală şi temeinică, Curtea a respins apelul formulat de petenta X. 

împotriva sentinţei civile nr. 607/16.04.2019, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia I civilă. 

 

3. Acţiune în simulaţie. Excepţia lipsei de interes. Condiţiile pentru existența unui 

interes în stabilirea naturii juridice reale a contractului de vânzare-cumpărare, ca fiind în 

fapt o donaţie în ceea ce priveşte reclamanţii, descendenţii de gradul 1 ai vânzătorului în 

situaţia în care pârâtul cumpărător este un alt descendent de gradul 1. Lipsa îndeplinirii 

condiţiei existenţei unui folos practic, în situaţia în care acţiunea în reducţiunea 

liberalităţilor excesive este prescrisă 

 

Acţiunea în constatarea simulaţiei contractului de vânzare ca fiind o donaţie 

deghizată, deşi este o acţiune de sine stătătoare, o acţiune în constatare, imprescriptibilă, 

rezultatul ei nu poate fi fructificat decât în măsura în care acţiunea care o însoţeşte sau ar 

putea fi formulată ulterior, nu s-a prescris. Reclamanţii manifestă o evidentă lipsă de interes 
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în formularea acţiunii, deoarece o cerere de reducţiune a liberalităţilor excesive este deja 

prescrisă, astfel că, în ipoteza admiterii acţiunii nu ar putea obţine ulterior un folos material. 

Acţiunea în constatarea simulaţiei este o acţiune patrimonială, urmărind în principal 

ocrotirea unui drept patrimonial, astfel că nu este suficient ca interesul invocat de reclamanţi 

să fie unul moral, ce provine din calitatea lor de descendenţi cu drepturi egale ai părinţilor 

care au gratificat doar pe unul dintre fii. 

Cuprins pe materii: Drept Procesual Civil 

Index alfabetic: excepţia lipsei de interes în cazul acţiunii în simulaţie 

Temei de drept: Art. 32 alin. 1 lit. d C.proc.civ. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă – Decizia civilă nr. 890/6.11.2019  

 

Prin cererea de chemare în judecată recurenţii-reclamanţi arată că au formulat o 

acţiune în constatarea simulaţiei, având interesul stabilirii naturii juridice reale a contractului 

de vânzare cumpărare, ca fiind în fapt o donaţie.  

Curtea reţine că reclamanţii sunt descendenţi de gradul 1 ai vânzătorilor Z. M. şi Z E 

şi au invocat caracterului simulat al contractului de vânzare-cumpărare cu drept de uzufruct şi 

abitaţie autentificat sub nr. 2654/22.08.2011 la biroul notarului public, contract ce a fost 

încheiat între părinţii recurenţilor, respectiv ZM, decedat ulterior la data de 13.02.2012 şi 

pârâta-intimată ZE, pe de o parte, în calitate de vânzători, şi pârâtul ZM, soţul intimatei CT la 

acea dată, în calitate de cumpărător, prin care s-au înstrăinat bunuri imobile - casă, anexe, beci 

şi teren. 

Potrivit contractului de vânzare cumpărare nr. 2654/2011 și susținerilor concordante 

ale părților în litigiu, construcțiile (locuința și anexele, notate cu C1, C2, C3 și C4) ce au făcut 

obiectul acordului de voințe au avut calitatea de bunuri comune ale vânzătorilor ZM și ZE, iar 

terenul, în întinderea de 1473 mp, a avut calitatea de bun propriu al vânzătorului ZM, acestuia 

fiindu-i reconstituit dreptul de proprietate în procedura de aplicare a Legii nr. 18/1991. 

În ceea ce priveşte incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct. 6, sub 

aspectul că hotărârea recurată cuprinde motive contradictorii și străine de natura cauzei; 

Curtea consideră că acesta nu poate fi primit pentru cele ce succed. 

Recurenţii susțin că, în calitate de reclamanţi, au înţeles să formuleze o acţiune în 

constatarea simulaţiei, căreia i se recunoaşte o existenţă proprie, arătând expres că nu înţeleg 

să solicite şi reducţiunea liberalităţilor excesive.  

Nu se poate considera, însă, că analiza instanţei de apel excede cadrului astfel stabilit, 

cercetând – în afara limitelor investirii – posibilitatea ca recurenţii să formuleze o acţiune în 

reducţiunea liberalităţilor excesive, întrucât, din perspectiva excepţiei analizate, a lipsei de 
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interes, instanţa de apel nu a făcut decât să analizeze posibilitatea ca recurenţii să obţină un 

folos practic ca urmare a admiterii prezentei acţiuni. 

Curtea constată că şi Tribunalul reţine de asemenea că acțiunea în declararea 

simulației are un obiect propriu, care-i este specific. Ceea ce se cere prin acțiune este 

întotdeauna constatarea caracterului simulat al actului public, prin acțiunea în declararea 

simulației realizându-se protecția drepturilor celor care o promovează.  

Acțiunea în declararea simulației are, în mod evident, un scop propriu, și anume acela 

de a stabili existența actului secret, real (implicit și a acordului simulatoriu) și, respectiv, 

caracterul mincinos al actului public (în întregul său sau în parte). Și în opinia exprimată în 

doctrină, potrivit căreia acțiunea în simulație nu are o existență proprie, se admite totuși că 

aceasta nu urmărește decât scoaterea la lumină a adevăratelor raporturi juridice existente între 

simulanți. 

În prezența acestor caracteristici, în doctrina și jurisprudența relativ unanimă, s-a 

concluzionat că acțiunea în declararea simulației este o acțiune civilă de sine stătătoare, cu 

existență autonomă, și pe cale de consecință cu o configurație și un regim juridic propriu.  

Deşi reclamanţii nu au înţeles să formuleze şi o acţiune în reducţiunea liberalităţilor 

excesive, analiza acţiunii în constatarea simulaţiei se face prin prisma interesului 

reclamanţilor, adică se ia în considerarea care este scopul pentru care reclamanţii au investit 

instanţă cu o asemenea cerere – interesul trebuie să fie numai al lor şi nu exclusiv al pârâtului 

ZM, fostul soţ al intimatei CT, aşa cum de altfel recunosc chiar şi reclamanţii în finalul cererii 

de recurs (referindu-se la ipoteza în care pârâtul ar vinde bunul sau cea a realităţii existenţei 

procesului de lichidare comunitate de bunuri și partaj dintre acesta şi CT, ca efect al 

divorţului). 

Acţiunea în constatarea simulaţiei contractului de vânzare ca fiind o donaţie deghizată, 

deşi este o acţiune de sine stătătoare, o acţiune în constatare, imprescriptibilă, rezultatul ei nu 

poate fi fructificat decât în măsura în care acţiunea care o însoţeşte sau ar putea fi formulată 

ulterior, nu s-a prescris. 

Urmare a acestei analize, instanţa de apel constată că reclamanţii manifestă o evidentă 

lipsă de interes în formularea prezentei acţiuni, deoarece o cerere de reducţiune a 

liberalităţilor excesive este deja prescrisă, astfel că, în ipoteza admiterii prezentei acţiuni nu ar 

putea obţine ulterior un folos material. 

Astfel, instanţa de apel explică admiterea excepţiei lipsei de interes a reclamanţilor-

recurenţi în promovarea prezentei acţiuni în justiţie atât în calitatea lor de descendenţi ai 

decujus-ului Z.M. (constatarea caracterului simulat al contractului de înstrăinare nu are efectul 

scontat de către reclamanţii-recurenţi, deoarece pentru ca succesorii universali să devină terţi 
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faţă de actul secret – donaţia – cu consecinţa inopozabilităţii acestuia, trebuie să se prevaleze 

de un drept propriu. Or, acest drept se poate circumscrie numai acţiunii în reducţiunea 

liberalităţii, dar care, pentru reclamanţii-recurenţi, este deja prescrisă, raportat la termenul de 

3 ani de la data deschiderii succesiunii), cât şi de descendenţi de gradul I faţă de vânzătoarea 

Z.E. (care este în viaţă). 

Făcând o atare apreciere, dintr-o astfel de perspectivă, instanţa de apel nu a pronunţat 

o hotărâre ce cuprinde motive contradictorii si străine de natura cauzei. 

În ceea ce priveşte incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 referitor la 

faptul că instanţa făcând o aplicare greşită a normelor de drept material aplicabile cauzei, cu 

privire la acţiunea în simulaţie, curtea constată că şi acesta este nefondat. 

În cauză, în privinţa dreptului material sunt aplicabile dispoziţiile Codului civil din 

1864, contractul fiind încheiat sub imperiul acestuia. Instanţa de apel nu a analizat însă cauza 

pe fond, ci doar cu privire la îndeplinirea uneia din condiţiile prevăzute de lege, respectiv art. 

33 C.proc.civ., pentru a putea promova o atare acţiune. Cerinţa interesului legitim trebuie 

deosebită de condiţia legalităţii pretenţiei formulate, ce ar implica examinarea fondului 

acesteia. 

Art. 32 alin. 1 lit. d C.proc.civ. prevede că orice cerere poate fi formulată şi susţinută 

numai dacă autorul acesteia justifică un interes. Conform art. 33 C.proc.civ.: „Interesul 

trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut și actual. Cu toate acestea, chiar dacă 

interesul nu este născut și actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni încălcarea 

unui drept subiectiv ameninţat sau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente și 

care nu s-ar putea repara...”.' 

Aşadar, instanţa de recurs va trebui să verifice dacă în prezenta cauză, interesul 

invocat de către reclamanţi, îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, pentru promovarea 

acţiunii, adică dacă este un interes legitim, născut, actual, personal şi determinat.  

Interesul trebuie să fie determinat, adică folosul practic, material sau moral, ce poate 

fi realizat de parte, în eventualitatea admiterii formei procedurale exercitate, să fie unul 

concret, iar nu abstract, cerinţa fiind echivalentă cu cerinţa existenţei interesului însuşi. 

De asemenea, interesul trebuie să fie personal, în sensul că folosul practic urmărit de 

titularul cererii trebuie să se răsfrângă asupra acestuia; cu alte cuvinte, această cerinţă exprimă 

ideea că, în principiu, nu este îngăduit unei persoane să apere interesul unei alte persoane şi, 

pe cale de consecinţă, nici interesul colectiv. Astfel prin o atare acţiune nu se poate apăra 

interesul unuia din pârâţi, respectiv al fratelui reclamanţilor. 



10 

O altă condiţie este aceea ca, interesul să fie născut şi actual, iar nu eventual, adică 

să existe la momentul exercitării acţiunii civile, în sensul că partea s-ar expune unui 

prejudiciu dacă ar rămâne în pasivitate şi nu ar recurge în acel moment la acţiune. 

În fine, interesul trebuie să fie legitim, adică conform cu regulile de convieţuire 

socială sau cu legea, deci să nu încalce prevederile art. 11 Cod civil, în caz contrar, acesta 

fiind exercitat împotriva scopului său recunoscut de lege. Aşa după cum s-a arătat în practica 

şi literatura de specialitate, interesul trebuie să fie şi juridic, iar nu pur teoretic sau pur 

economic.  

Acţiunea în constatarea simulaţiei este o acţiune patrimonială, urmărind în principal 

ocrotirea unui drept patrimonial, astfel că nu este suficient ca interesul invocat de reclamanţi 

să fie unul moral, ce provine din calitatea lor de descendenţi cu drepturi egale a mamei, care a 

gratificat doar pe unul dintre fiii săi, cumpărătorul ZM. 

Nu pot fi primite susţinerile recurenţilor în sensul că interesul este și material, 

provenind din faptul că, odată acţiunea admisă, liberalitatea excesiva ar putea fi supusă 

reducţiunii, la momentul deschiderii succesiunii după mama reclamanţilor, pârâta ZE, şi în 

acest mod partea cuvenită acestora s-ar întregi.  

Pe de o parte, acest pretins interes este unul eventual, depinzând de multe evenimente 

incerte, iar pe de altă parte nu poate fi considerat unul născut şi actual, întrucât doar la 

momentul deschiderii succesiunii după mama reclamanţilor, s-ar putea formula o acţiune în 

liberalitatea excesivă, în raport de partea acesteia. 

Este adevărat că, chiar dacă nu se relevă un interes născut și actual, art. 33 C.proc.civ. 

teza a II-a, recunoaşte interesul de a acţiona și cu scopul de a preveni încălcarea unui drept 

subiectiv ameninţat sau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente și care nu s-ar 

putea repara, însă o atare situaţie nu s-a dovedit în cauză. 

Recurenţii mai susţin că, prin formularea acţiunii, doresc restabilirea situaţiei prin 

recunoaşterea donaţiei în favoarea pârâtului ZM, preîntâmpinarea prejudicierii drepturilor lor, 

în măsura în care pârâtul ar vinde bunul sau acesta ar fi supus partajului de bunuri comune 

dintre pârâta T (fosta Z) C și pârâtul ZM. Mai mult, temerea recurenţilor este confirmată, 

deoarece pe rolul Judecătoriei Iaşi este înregistrat dosarul cu nr. 14834/245/2017, având ca 

obiect partajul bunurilor comune dintre pârâţii ZM și T (fosta Z) C, în care bunul ce face 

obiectul contractului atacat, este adus la masa de partajat, fiind considerat bun comun ca efect 

al contractului aparent, în condiţiile în care el este bun propriu lui ZM, fiind donat de mama 

recurenţilor doar lui, prin excluderea recurenţilor.  

Sub acesta aspect, Curtea constată că susţinerile respective sunt irelevante, neputând 

justifica vreun interes determinat, în contextul în care şi în ipoteza admiterii acţiunii şi a 
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constatării simulaţiei contractului de vânzare ca fiind o donaţie deghizată, pârâtul ZM tot ar 

dobândi un drept de proprietate asupra respectivului imobil, însă cu un alt titlu, dar 

consecinţele ar fi aceleaşi, acesta având dreptul de a înstrăina în diverse forme bunul obţinut. 

Astfel, nu ar fi influenţate în nici un fel drepturile reclamanţilor, posibilitatea ca pârâtul să 

vândă bunul fiindu-i recunoscută acestuia şi în cazul în care a l-ar dobândi prin contract de 

vânzare cumpărare, şi în cazul în care l-ar dobândi prin contract de donaţie. 

În mod just a mai reţinut instanţa de apel că acțiunea în simulație, după scopul urmărit 

de titularul ei, este o acțiune în constatare, calificare ce a fost dată nu numai de doctrină, ci și 

de către practica judiciară. Fiind de principiu că acțiunea în constatare tinde doar la 

constatarea de către instanță a existenței sau inexistenței unui drept, conform art. 35 

C.proc.civ., se constată că acțiunea în simulație are acest scop, prin dezvăluirea simulației 

constatându-se după caz, existența dreptului părților de a se întemeia, în raporturile dintre ele, 

pe actul secret ori existența dreptului terților de a se prevala de actul public sau de a opta între 

acesta din urmă și actul ocult, după cum le dictează interesele. 

Acțiunea în constatare este o acțiune imprescriptibilă, iar doctrina și practica judiciară 

au recunoscut acest caracter al acțiunii în simulație. Soluția este în concordanță cu principiul 

potrivit căruia aparența de drept poate fi înlăturată oricând, actul juridic nefiind susceptibil de 

consolidare prin trecerea timpului. Deși acțiunea în declararea simulației este imprescriptibilă, 

rezultatul ei poate fi fructificat numai în măsura în care acțiunea care o însoțește nu s-a 

prescris. 

Astfel, existența interesului în cadrul acțiunii în declararea simulației este o chestiune 

de fapt ce trebuie apreciată în concret, de la caz la caz, de către judecător. 

În determinarea interesului reclamanților ZM și ZD, cărora judecătorul fondului le-a 

recunoscut calitatea procesuală activă, statuare intrată în puterea lucrului judecat, Tribunalul 

face o analiză exhaustivă, având în vedere, pe de o parte, calitatea lor de moștenitori legali ai 

decujus-ului ZM, iar, pe de altă parte, calitatea lor de descendenți de gradul I ai vânzătoarei 

ZE, calități care au fost invocate de aceștia în susținerea actului de învestire. 

Raportat calității reclamanților ZM și ZD de moștenitori legali ai decujus-ului ZM, 

decedat la data de 13.02.2012, Tribunalul reține în mod corect că art. 1175 Cod civil 

asimilează, din punctul de vedere al efectelor simulației, succesorii universali cu părțile. Deși 

sunt asimilați părților și, în principiu, actul secret are putere asupra lor, au totuși o poziție 

aparte. Puterea actului secret încetează în ceea ce-i privește în momentul în care acest act este 

îndreptat tocmai împotriva drepturilor lor și îi prejudiciază. Acest moment marchează 

metamorfoza juridică suferită de ei, din succesori ai părților, asimilați acestora, obligați să 

respecte stipulațiile actului secret, devin terți față de simulație, adică intră în categoria celor 
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față de care, potrivit art. 1175 Cod civil de la 1864, actul secret nu produce niciun efect, ci le 

este inopozabil. Însă, pentru a trece prin această metamorfoză, și a intra sub incidența art. 

1091 alin. 4 Cod civil nou (corespondent al art. 845 Cod civil de la 1864), succesorii 

universali trebuie să se prevaleze de un drept propriu, născut în persoana lor, nu să invoce un 

drept al autorului său, care le-a fost transmis în virtutea calității lor de succesori. 

Succesorii universali nu sunt niciodată în situația de a se prevala de aparența creată 

prin actul public; atunci când reprezintă drepturile defunctului și au calitatea de succesori 

universali, trebuie să respecte actul secret, conform art. 1175 Cod civil de la 1864. Doar când 

actul secret prejudiciază drepturile lor proprii, ei au interes să atace doar acest act, cel public 

fiindu-le indiferent. Urmând raționamentul, dreptul lor de a ataca actul secret nu se întemeiază 

pe aparența creată prin simulație și pe dispozițiile art. 1175 Cod civil de la 1864, ci este 

independent de acestea. Acest drept își are temeiul în art. 1091 alin. 4 Cod civil nou, text de 

lege care instituie, asemenea art. 845 Cod civil de la 1864, o prezumție de donație deghizată 

în cazul vânzării către un descendent, ascendent privilegiat sau soț supraviețuitor a unor 

bunuri cu sarcina întreținerii pe viață sau a unei rente viagere, ori cu rezerva dreptului de 

uzufruct, uz ori abitație. Totodată, prin mijlocirea acestui text, legiuitorul socotește ca valabile 

donațiile deghizate, fără a impune vreo condiție cu privire la forma actului ascuns. 

Contrar susținerilor reclamanților, instanța de secund control judiciar, ca şi instanţa de 

apel notează că finalitatea acțiunii în declararea simulației nu este identică cu cea a unei 

acțiuni în reducțiunea liberalității. Efectul principal al acțiunii în constatarea simulației, privită 

independent de alte acțiuni ce pot sau nu să o însoțească, este acela de a face să înceteze 

caracterul ocult, secret al contra-înscrisului, care devine astfel public. Constatarea simulației 

în sine nu adaugă nimic raporturilor dintre părțile sale. Actul secret, devenit cunoscut, va 

produce efecte între simulanți ca și anterior devoalării sale, după cum actul public va continua 

să producă numai acele efecte care au fost dorite în mod real de părți și care nu erau înlăturate 

de actul ocult. Altfel spus, pentru situația în speță, constatarea caracterului simulat al 

contractului de vânzare cumpărare nr. 2654/2011, nu are efectul scontat de către reclamanți, 

respectiv întregirea masei succesorale a decujus-ului Z.M. cu terenul în suprafață de 1.473 mp 

și cota parte de 1/2 din dreptul de proprietate asupra construcțiilor. După cum s-a arătat 

anterior, pentru ca succesorii universali să devină terți față de actul secret, în speță contractul 

de donație, cu consecința inopozabilității acestuia, trebuie să se prevaleze de un drept propriu, 

care se poate circumscrie acțiunii în reducțiunea liberalității, deschisă de legiuitor prin 

mijlocirea art. 1086 și art. 1092 Cod civil nou.  

Acestea sunt rațiunile pentru care evaluarea interesului reclamanților este făcută de 

instanță din perspectiva acțiunii care, de regulă, poate însoți acțiunea în simulație sau poate 
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urma acestei acțiuni. Altfel spus, acțiunea care o însoțește pe cea în simulație reprezintă 

scopul în care este exercitată aceasta din urmă. Existența interesului este determinată de 

posibilitatea exercitării acțiunii subsecvente, respectiv a acțiunii în reducțiunea liberalității 

făcute de decujus-ul Z.M. Pentru ipoteza în care aceasta nu mai poate fi exercitată, interesul 

acțiunii în simulație lipsește. 

Potrivit art. 1095 alin. 1 și 2 Cod civil nou, dreptul la acțiunea în reducțiune a 

liberalităților excesive se prescrie în termen de 3 ani de la data deschiderii moștenirii sau, 

după caz, de la data la care moștenitorii rezervatari au pierdut posesia bunurilor care formează 

obiectul liberalităților (alin. 1); în cazul liberalităților excesive a căror existență nu a fost 

cunoscută de moștenitorii rezervatari, termenul de prescripție începe să curgă de la data când 

au cunoscut existența acestora și caracterul lor excesiv (alin. 2). 

Din probele administrate în cauză, rezultă că reclamanții ZM și ZD au cunoscut de 

existența contractului de vânzare-cumpărare, prezumat de legiuitor ca fiind o donație 

deghizată, cel mai târziu la data dezbaterii succesiunii decujus-ului ZM, ce a fost finalizată la 

data de 01.11.2012, când a fost eliberat de către biroul notarului public certificatul de 

moștenitor nr. 2847. Acesta este momentul care marchează data cunoașterii de către 

reclamanții ZM și ZD a componenței masei succesorale a dejus-ului ZM și, în mod imanent, a 

actului de dispoziție al acestuia cu privire la terenul în suprafață de 1473 mp și cota parte de 

1/2 din construcțiile edificate pe acesta. Termenul de prescripție a dreptului material la 

acțiune, calculat potrivit art. 2552 alin. 1 Cod civil nou, s-a împlinit la data de 01.11.2015, 

dată până la care nu a fusese promovată nici prezenta cerere de chemare în judecată. 

Lipsa interesului reclamanților ZM și ZD a fost reținută de instanță de apel în mod 

justificat, și raportat calității lor de descendenți de gradul I ai vânzătoarei ZE. 

În ceea ce o privește pe vânzătoarea în viață, ZE, instanța de apel reține că art. 969 

alin. 1 și art. 5 din Codul civil de la 1864 consacră indirect principiul libertății actelor juridice. 

Din interpretarea per a contrario a acestor texte de lege rezultă că dacă se respectă legea și 

bunele moravuri, subiectele de drept civil sunt libere să încheie convenții ori să facă acte 

unilaterale. Ca atare, orice persoană poate să dispună de patrimoniul său prin acte cu titlu 

oneros și prin acte cu titlu gratuit. Dreptul proprietarului de a dispune cu titlu gratuit este 

limitat prin lege doar atunci când lasă la moartea sa descendenți sau ascendenți de prim grad 

și soț supraviețuitor, situație în care nu va putea dispune decât de o parte din patrimoniu, care 

poartă denumirea de cotitate disponibilă.  

În acest context juridic, în calitatea de descendenți ai vânzătoarei în viață, ZE, 

reclamanții ZM și ZD nu justifică un interes, nici născut și nici actual în promovarea 

prezentului litigiu. Doar la data deschiderii succesiunii autoarei lor, ZE, şi doar în ipoteza în 
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care vor avea calitatea de succesori ai acesteia, interesul reclamanților de a solicita constatarea 

simulației contractului de vânzare-cumpărare poate fi determinat, în măsura în care și dacă 

acestei acțiuni i se alătură o cerere de reducțiune a liberalităților excesive. Aceasta întrucât 

necunoașterea masei succesorale face imposibil de stabilit care este rezerva succesorală și 

care este cotitatea disponibilă și ca atare, limitele în care donația în litigiu este sau nu 

reductibilă.  

Corect a statuat instanţa de apel că interesul reclamanților nu poate fi apreciat în mod 

abstract, astfel cum se solicită în prezentul litigiu, în absența tuturor elementelor apte a-l 

configura, la care s-a făcut anterior trimitere. Interesul nu poate fi unul teoretic, ci acesta 

trebuie să fie unul determinat, personal şi actual, condiţii neîndeplinite în cauză. 

Soluția pronunțată de instanța de apel, față de teza a II-a art. 33 C.proc.civ., nu este 

nici de natură a transgresa dreptul subiectiv al reclamanților de a culege rezerva succesorală a 

autoarei lor și nici de natură a le produce acestora o pagubă iminentă și care nu s-ar putea 

repara. Rațiunea instanței își are fundamentul, pe de o parte în faptul că dreptul subiectiv 

pretins a fi amenințat nu există la acest moment în patrimoniul reclamanților, acesta urmând a 

lua naștere în momentul deschiderii succesiunii mamei lor şi cu condiţia ca aceștia să aibă 

calitatea de succesori( să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 957 şi urm C.civ.). Pe de 

altă parte, rațiunea se regăsește în împrejurarea că autoarea ZE a dispus doar de o cotă parte 

din imobilele construite, respectiv de 1/2, iar după cum rezultă din dispozițiile cuprinse în art. 

1097 Cod civil nou, reducțiunea se realizează, fie în natură, fie prin echivalent.  

În nici un caz, nu se poate circumscrie interesului reclamanților de a promova 

prezentul litigiu efectele pe care constatarea caracterului simulat al contractului de vânzare 

cumpărare le produce în componența masei bunurilor comune ale soților, cumpărătorii ZM, M 

și T (fostă Z) C, ce urmează a face obiectul unui litigiu ca urmare a desfacerii căsătoriei lor 

prin divorț. O astfel de analiză, chiar făcută cumulat cu cea a calității reclamanților de viitori 

și eventuali moștenitori rezervatari ai vânzătoarei ZE, ar transcende unui interes, necesar a fi 

strict personal al titularilor actului de învestire. 

În atare condiţii, în mod just s-a reţinut lipsa de interes a recurenţilor în promovarea 

prezentei cauze. 

Faţă de considerente arătate mai sus, în baza art. 496 C.pr.civ. raportat la art. 488 pct. 

8 C.proc.civ, apreciind că soluţia instanţei de apel este legală şi temeinică şi că aceasta a făcut 

o judicioasă aplicare a legii, Curtea a respins recursul declarat de recurenţii ZM şi ZD 

împotriva deciziei civile nr. 3433/civ/6.12.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia I civilă. 
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4. Revizuire. Motivul de revizuire prevăzut de disp. art. 509 al. 1 pct. 1 C.proc.civ. 

Invocarea din oficiu a unei excepţii procesuale. Principiul disponibilităţii în procesul civil 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Procedura contencioasă. Căile de atac. Revizuire 

Index alfabetic: Drept procesual civil. Revizuire. 

Temei de drept: art. 509 alin. 1 pct. 1 C.proc.civ.  

 

Motivul de revizuire prevăzut de art. 509 al. 1 pct. 1 C.proc.civ. se referă la obiectul 

cererilor cu care a fost sesizată instanţa, la pretenţiile concrete formulate de părţi prin 

cererea de chemare în judecată, prin cererea reconvenţională sau prin cererea de intervenţie, 

principale sau accesorii. Nu poate constitui motiv de revizuire respingerea unor capete de 

cerere, tot aşa cum, în situaţia în care instanţa invocă din oficiu o excepţie procesuală şi 

soluţionează cauza în baza acestei excepţii apreciate întemeiate, nu se poate reţine motivul de 

revizuire arătat. Consecinţele produse de admiterea unei excepţii procesuale invocate din 

oficiu nu pot fi înlăturate prin formularea unei cereri de revizuire, întemeiate pe dispoziţiile 

art. 509 al. 1 pct. 1 C.proc.civ., întrucât pe această cale nu se poate reţine că instanţa de apel 

nu avea îndreptăţirea de a invoca excepţia lipsei calităţii procesuale active a acesteia. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă - Decizia civilă nr. 676/20.11.2019  

 

Prin decizia civilă nr. 923 din data de 18.12.2018, pronunţată de Curtea de apel Iaşi, a 

fost respins apelul formulat de creditorul SC „A” SRL, prin lichidator judiciar împotriva 

sentinței civile nr 166 din 09.02.2018, pronunţată de Tribunalul Iași. 

A fost admisă excepţia lipsei de calitate procesuala a creditorului SC „T” și pentru 

acest considerent, a fost respins apelul împotriva sentinței civile nr 166 din 09.02.2018 

formulat de SC „T”. A fost admis apelul formulat de debitorul SC „G” SRL împotriva 

sentinței civile nr 166/9.02.2018, pe care o schimbă în parte, în sensul admiterii în parte a 

contestației formulată împotriva creditorului SC „T” SARL. Constată că nu a operat 

transmiterea calităţii procesuale de la creditorul Banca „C” SA către creditorul SC „T” SARL 

și drept urmare dispune înscrierea creditorului Banca „C” SA, în tabelul definitiv al creanțelor 

debitorului, cu suma de 36.128,22 euro, în locul creditorului SC „T” SARL. 

A fost admis apelul formulat de creditorul „D” Iaşi, împotriva sentinței civile nr. 166 

din 09.02.2018, pe care o schimbă în parte.  

S-a constatat că „D” are o creanţă suplimentară pură și simplă asupra averii debitorului 

în cuantum de 250.321 lei, aceasta urmând a fi înregistrată în tabelul de creanţe cu mențiunea 

în litigiu și nu sub condiţie suspensivă.  

S-a dispus completarea tabelului preliminar al creanțelor debitorului, în sensul 

indicării la creanţele care beneficiază de un drept de preferinţă a titlului din care izvorăşte și a 

rangului acesteia.  
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Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea de Apel Iaşi a avut în vedere următoarele 

considerente: 

1. Cu privire la apelul declarat de „T” SARL, s-a analizat cu prioritate excepţia lipsei 

de calitate procesuală a acesteia, prin raportare la probele administrate în vederea dovedirii 

transmiterii calității procesuale de la creditor Banca „C” SA la creditorul „T” SARL.  

Cesiunea de creanţă reprezintă o convenţie prin care creditorul cedent transmite 

cesionarului o creanţă a sa împotriva unei alte persoane. Contractul de cesiune de creanţă are 

caracter consensual, se încheie valabil prin simplul acord de voinţă al părţilor, fără a fi astfel 

necesară forma autentică. Cu toate acestea, este imperios necesar, pentru existența valabilă a 

contractului, ca în conținutul acestuia să se regăsească elemente care să permită identificarea 

debitorului cedat și a creanței ce face obiectul cesiunii.  

În contractul de cesiune depus de apelant, denumit „Contract-cadru pentru cesiune de 

creanţe ce au ca obiect o sumă de bani şi anumite alte drepturi”, încheiat la 21.12.2015, se 

menționează exclusiv aspecte cu caracter general cu privire la obiectul cesiunii: ”...cesiunea 

Portofoliului Banca „C”... inclusiv activele SCO” ...”creditorul cedent intenționează să 

cesioneze toate creanțele ce au ca obiect o sumă de bani și anumite alte drepturi asociate 

Portofoliului Banca „C”...”.  

De asemenea, s-a depus „Confirmarea cesiunii de creanță” din 8 iunie 2016, încheiată 

între Banca „C” SA și „T” SARL, prin care „părțile confirmă cesiunea de creanță de către 

cedent către Cesionar în ceea ce priveşte Creanţele Cesionate inclusiv Garanțiile BC aferente 

care rezultă din Creditele Banca „C” și garanțiile Banca „C” aferente, enumerate în Anexa 

1...”.  

Nu s-au atașat la dosarul cauzei, nici în fața primei instanțe și nici în calea de atac, 

înscrisuri care să certifice faptul că cesiunea de creanță a vizat debitorul SC „G” SRL şi nici 

cuantumul creanței cedate. 

Mai mult, nici la termenul din 14.12.2018, acordat la cererea apelantei SC „T” SARL 

pentru a depune înscrisuri în susținerea transmisiunii calității procesuale, aceasta nu a înțeles 

să depună convenția părților, care să ateste faptul că obiectul cesiunii l-a format creanța pe 

care Banca „C” o deținea față de debitorul insolvent, anexa 1 depusă la acest termen fiind 

necompletată.  

În atare condiții, reținând că în cauză nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 38 

C.proc.civ., Curtea a constatat că nu a operat transmiterea calității de creditor de la Banca „C” 

SA către „T” SARL, context în care apelul declarat de acesta apare a fi formulat de o 

persoană ce nu dovedea calitatea procesuală și, pentru acest considerent, a fost respins. 
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2. Cu privire la apelul declarat de debitoarea SC „G”, Curtea reţine faptul că singurul 

motiv de apel vizează greșita aplicare de către judecătorul sindic a prevederilor art. 104 alin. 2 

din Legea nr. 85/2014.  

Este adevărat că art. 104 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 prevede obligaţia anexării 

documentelor justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă chiar 

în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Cu toate acestea, 

sancţiunea neanexării tuturor documentelor justificative nu este una expresă, legiuitorul 

prevăzând drept remediu, în art. 106 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, posibilitatea ca 

administratorul judiciar să solicite explicaţii de la debitor, să poarte discuţii cu fiecare debitor, 

solicitându-i, dacă consideră necesar, informaţii şi documente suplimentare. 

Or, dacă sancţiunea care ar opera ar fi decăderea din dreptul de a mai depune 

documente în completare, după împlinirea termenului stabilit pentru depunerea cererii de 

admitere a creanţei, ar însemna ca nici măcar la cererea administratorului, în aplicarea art. 106 

alin. [3] din Legea nr. 85/2014, aceste documente să nu mai poată fi depuse. 

Pe de altă parte, de vreme ce practicianul în insolvenţă nu a solicitat, în temeiul art. 

106 alin. (3) teza finală, în cadrul îndeplinirii atribuţiei de verificare a cererii de admitere a 

creanţei, documente suplimentare, nu poate fi negat dreptul persoanei care a depus cererea şi, 

apoi, contestaţia, de a-şi susţine argumentele prin înscrisuri, pentru a combate concluziile 

practicianului în insolvenţă privind înlăturarea creanţei, chiar dacă aceste înscrisuri sunt noi. 

Cu atât mai mult, proba cu înscrisuri constând în documente suplimentare este 

admisibilă, persoana care a depus declaraţia de creanţă în termenul stabilit prin hotărârea de 

deschidere a procedurii putând anexa contestaţiei documente justificative suplimentare. 

Aceeaşi concluzie este confirmată şi de textul art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 

care dă posibilitatea ataşării, la contestaţie, a tuturor înscrisurilor de care partea înţelege să se 

folosească în dovedirea susţinerilor sale, iar obligaţia instituită prin art. 111 alin. (4), 

referitoare la trimiterea, de către contestator, a acestor documente, către administratorul 

judiciar/lichidatorul judiciar, susţine, odată în plus, admisibilitatea probei cu „documente 

suplimentare”. 

Așadar, reține Curtea că nu poate fi primită apărarea apelantei debitoare, potrivit 

căreia nu pot fi primite și analizate documentele depuse ulterior cererii de creanţă, cu privire 

la suma pretinsă de Banca „C”, atâta timp cât aceste înscrisuri se află la dosarul cauzei, fiind 

prezentate chiar de către debitor. 

Ca o consecință a admiterii excepției lipsei de calitate procesuală a creditorului „T” 

SARL, se impune admiterea apelului debitoarei în sensul admiterii în parte a contestației 

formulată împotriva creditorului SC „T” SARL.  
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Constatând că nu a operat transmiterea calităţii procesuale de la creditorul Banca „C” 

SA către creditorul SC „T” SARL, se va dispune înscrierea creditorului Banca „C” SA, în 

tabelul definitiv al creanțelor debitorului, cu suma de 36.128,22 euro, în locul creditorului SC 

„T” SARL. 

3 Cu privire la apelul declarat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 

Iaşi, reține Curtea, referitor la înscrierea creanței sub condiție suspensivă, faptul că înscrierea 

unei creanţe fiscale contestate sub condiţie suspensivă presupune că acea creanţă nu s-a 

născut, iar creditorul nu ar putea participa nici la vot, nici la distribuire.  

În schimb, suspendarea executării nu presupune inexistenţa creanţei, ci faptul că 

respectiva creanţă nu se execută. Contestaţia nu transformă creanţa într-una sub condiţie, iar 

dreptul de vot al creditorului în adunare nu este influenţat de suspendare, problema existând 

în momentul distribuţiei preţului.  

Astfel, potrivit prevederilor legii insolvenţei, „...la termenul stabilit prin sentinţa de 

deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanţe, judecătorul-sindic va 

soluţiona deodată, printr-o singură sentinţă, toate contestaţiile, chiar dacă pentru soluţionarea 

unora ar fi nevoie de administrare de probe; în acest din urmă caz, judecătorul-sindic poate 

admite, în tot sau în parte, înscrierea creanţelor respective în mod provizoriu în tabelul 

definitiv. Creanţele înscrise provizoriu vor avea toate drepturile prevăzute de lege cu excepţia 

dreptului de a încasa sumele propuse spre distribuire. Acestea se vor consemna în contul unic 

până la definitivarea creanţei.” 

Se reține astfel că înscrierea provizorie o poate face numai judecătorul sindic, în 

scopul administrării de probe şi numai în ipoteza prevăzută de textul de lege. Mai mult decât 

atât, potrivit Deciziei nr. 11/2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, s-a statuat că administratorul/lichidatorul judiciar 

nu are atribuţia de a verifica pe fond creanţele bugetare constatate prin titluri executorii, 

contestate în termenul legal în faţa instanţei specializate, putând analiza doar cauzele de 

stingere sau prescripţie a creanţei. Această atribuţie nu o are nici judecătorul sindic. Prin 

înscrierea provizorie în tabel a creanţei în discuţie s-ar proceda, de fapt, la o verificare pe fond 

a creanţei. 

Trebuie avută în vedere natura juridică specifică a creanţei fiscale, precum şi 

împrejurarea că efectele actului administrativ în baza căruia a luat naştere creanţa au fost 

suspendate în temeiul art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Textul Legii insolvenţei prevede alte două cazuri în care califică o creanţă ca fiind sub 

condiţie suspensivă, cu toate că nici acestea nu s-ar încadra neapărat în situaţia clasică de 
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condiţie suspensivă prevăzută în Codul civil. Primul caz este cel al creanţei părţii vătămate în 

procesul penal care este definită de lege drept creanţă sub condiţie suspensivă. Cel de-al 

doilea caz este cuprins în prevederile art. 102 alin. 5, în care se face vorbire despre „dreptul de 

vot şi dreptul la distribuţie ale titularilor creanţelor sub condiţie suspensivă la data deschiderii 

procedurii, inclusiv ale titularilor creanţelor a căror valorificare este condiţionată de 

executarea în prealabil a debitorului principal, se nasc numai după îndeplinirea condiţiei 

respective.” 

Drept urmare, atât timp cât nu s-a dispus, în temeiul art. 14 şi 15 din Legea nr. 

554/2004 , suspendarea efectelor actului administrativ ce a stat la baza cererii de creanță, 

înscrierea trebuie să figureze pur și simplu și nu sub condiție suspensivă, apelul declarat de 

creditor cu privire la acest aspect urmând a fi admis.  

Cu privire la motivul de apel ce vizează neîntocmirea unui raport amănunțit ca rezultat 

al analizei cererilor de creanță , reține Curtea faptul că prevederile art. 106 din Legea nr. 

85/2014 nu impun efectuarea unui astfel de raport, rezultatul analizei reflectându-se exclusiv 

în tabelul de creanțe.  

Întemeiat însă se dovedeşte motivul de apel vizând omisiunea specificării în tabel, în 

cazul creanțelor garantate, a rangului creanței, a titlului din care izvorăște, obligații impuse de 

prevederile art. 110 din Legea nr. 85/2014: „(2) La creanţele care beneficiază de o cauză de 

preferinţă se vor arăta titlul din care izvorăşte dreptul de preferinţă, rangul acesteia şi, dacă e 

cazul, motivele pentru care creanţele au fost trecute parţial în tabel sau au fost înlăturate…”. 

Cât privește motivul de apel ce vizează creanțele creditorilor TM, SC „P” și PD, 

Curtea reține faptul că, în mod corect, judecătorul fondului a dat deplină eficiență concluziilor 

raportului de expertiză efectuat în cauză, ce atestă îndreptățirea creditorilor de a fi înscriși în 

tabel. Prin motivele de apel nu au fost aduse nici un fel de critici vizând raportul de expertiză 

efectuat în cauză și nici nu s-au administrat probe care să combată concluziile expertului.  

Cât privește apelul declarat de SC „A” SRL, în mod corect a reținut judecătorul 

fondului faptul că ulterior denunțării contractului de închiriere încheiat între acesta și 

debitorul SC „G” SRL, deținerea de către acesta din urmă a spațiului fără drept nu îi dă 

dreptul apelantului de a solicita contravaloarea cheltuielilor de întreținere, ci doar daune. 

Astfel, cheltuielile de întreținere cădeau în sarcina chiriașului, potrivit convenției părților, atât 

timp cât contractul își producea efectele, după denunțare proprietarul având doar dreptul la 

despăgubiri. Cum, în speță, s-a invocat exclusiv o răspundere contractuală și nu una 

delictuală, decurgând din folosința spațiului ulterior denunțării contractului, în mod corect 

pretențiile apelantei au fost respinse ca nefondate, soluția primei instanțe urmând a fi 

menținută.” 
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Împotriva deciziei civile nr. 923/18.12.2018 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, „T” 

SARL a formulat cerere de revizuire, invocând următoarele motive: 

În speţă, hotărârea mai sus evocată se impune a fi revizuită, întrucât Curtea de Apel 

Iaşi s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut, atrăgând incidenţa dispoziţiilor art. 

509 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă. 

Concret, Curtea de Apel Iaşi, invocând din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale 

active a „T” SARL, a pus în discuţia părţilor un lucru care nu s-a cerut. În acest sens, este de 

observat că niciuna dintre părţile litigiului nu a contestat subrogarea revizuentei în locul 

Banca „C” SA după cum niciuna dintre părţi nu a cerut să se constate că nu a operat cesiunea 

de creanţă. 

Este adevărat că, în virtutea rolului activ al judecătorului, instanţa de judecată trebuie 

să verifice aspectele procedurale aferente cererii cu a cărei soluţionare a fost învestită, însă 

acest aspect nu presupune depăşirea atribuţiilor judecătoreşti şi încălcarea principiului 

disponibilităţii. 

În apel, Curtea de Apel Iaşi a invocat din oficiu şi a admis în mod nejustificat excepţia 

lipsei calităţii procesuale active a „T” SARL, fără a ţine seama de faptul că la instanţa de fond 

nu a fost ridicată o asemenea chestiune, care să fie discutată în contradictoriu de părţile 

litigante. 

Dincolo de aspectul că excepţia lipsei calităţii procesuale a fost discutată direct în 

apel, răpindu-li-se părţilor un grad de jurisdicţie cu încălcarea dreptului la un proces echitabil, 

este de remarcat că excepţia vizează doar apelul formulat în cauză, nu şi fondul contestaţiei. 

Astfel, singura concluzie rezonabilă ar fi în sensul că „T” SARL nu avea calitate procesuală 

de a formula apel în cauză. Per a contrario, rezultă că „T” SARL avea calitatea procesuală 

activă la fond, în contestaţie, în locul Banca „C” SA. 

Mai mult decât atât, chestiunea subrogării nu a fost contestată în termenul legal, astfel 

încât să justifice ridicarea din oficiu a excepţiei lipsei calităţii procesuale active a subscrisei. 

În plus, prin admiterea excepţiei, Curtea de Apel Iaşi a încălcat autoritatea de lucru 

judecat a încheierii judecătorului sindic din 07.10.2016, prin care s-a luat act de subrogarea 

subscrisei în locul Banca „C” SA. 

De altfel, înscrisurile care fac dovada cesiunii de creanţă intervenită între Banca „C” 

SA şi „T” SARL privind pe debitorul „G” SRL depuse în dosarul de procedură au fost 

solicitate de către Curtea de Apel Iaşi, în vederea ataşării la dosarul cauzei. În acest context, 

este în mod evident şi mai nejustificată invocarea excepţiei lipsei calităţii procesuale active 

din oficiu. 
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Totodată, prin aceeaşi hotărâre, Curtea de Apel Iaşi a dispus şi admiterea apelului 

„formulat de debitorul SC „G” SRL împotriva sentinţei civile nr. 166/9.02.2018, pe care o 

schimbă în parte, în sensul admiterii în parte a contestaţiei formulata împotriva creditorului 

SC „T” SARL. Constată că nu a operat transmiterea calităţii procesuale de la creditorul Banca 

„C” SA către creditorul SC „T” SARL şi drept urmare dispune înscrierea creditorului Banca 

„C” SA, în tabelul definitiv al creanţelor debitorului, cu suma de 36.128,22 euro, în locul 

creditorului SC „T” SARL.” 

Din dispozitivul citat, se poate lesne remarca că instanţa de control judiciar a dat ceva 

ce nu s-a cerut. Astfel, un al doilea motiv de revizuire vizează modificarea tabelului definitiv 

al creanţelor în sensul de a înscrie creditorul Banca „C” SA, în tabelul definitiv al creanţelor 

debitorului, cu suma de 36.128,22 euro, în locul creditorului SC „T” SARL.” 

În primul rând, este de remarcat că obiectul apelului viza soluţionarea contestaţiilor 

formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor publicat în BPI nr. 8293 din 

27.04.2016. Prin urmare, Curtea de Apel Iaşi putea să dispună cel mult modificarea tabelului 

preliminar al creanţelor nu şi a tabelului definitiv. 

În al doilea rând, pentru a putea dispune modificarea tabelului preliminar al creanţelor 

în sensul înlocuirii revizuentei cu Banca „C” SA se impunea ca instanţa de control judiciar să 

pună în discuţia contradictorie a părţilor lipsa calităţii de creditor a lui „T” SARL. 

Or, cum excepţia lipsei calităţii de creditor a lui „T” SARL nu a fost nicicând pusă în 

discuţia contradictorie a părţilor, este mai mult decât evident că a fost încălcat dreptul 

revizuentei la un proces echitabil. Distinct de încălcarea exigenţelor art. 6 CEDO, este de 

reţinut că niciuna dintre părţile litigante nu a cerut să se constate lipsa calităţii de creditor a 

revizuentei, după cum nici instanţa nu a invocat din oficiu o atare excepţie. 

De altfel, se cuvine a se sublinia împrejurarea că soluţionarea excepţiei lipsei calităţii 

procesuale active nu atrage după sine, implicit, soluţia înlocuirii în tabelul de creanţe, cu atât 

mai mult cu cât excepţia invocată viza calitatea procesuală a revizuentei în apel. Iar, cum cele 

două noţiuni: lipsă calitate procesuală şi lipsă calitate de creditor nu pot fi echivalate, este 

indiscutabil că şi consecinţele produse de admiterea celor două excepţii sunt diferite. 

Continuând pe aceeaşi linie de idei, învederează că instanţa de control judiciar fără a 

pune în discuţie excepţia lipsei calităţii de creditor a lui „T” SARL, a dispus modificarea 

tabelului definitiv al creanţelor, lucru care nu s-a cerut în cauză (şi nici nu putea fi cerut într-o 

contestaţie la tabelul preliminar). 

Faţă de cele ce preced, solicită admiterea revizuirii şi schimbarea în tot a Deciziei 

civile nr. 923/18.12.2018 pronunţate de Curtea de Apel Iaşi în sensul admiterii apelului. 

În drept, art. 509 alin. 1 pct. 1 şi următoarele Cod de procedură civilă. 
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Asupra admisibilităţii cererii de revizuire, Curtea reţine că „T” SARL invocă motivul 

de revizuire prevăzut de art. 509 al. 1 pct. 1 C.proc.civ. potrivit căruia revizuirea poate fi 

cerută dacă instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut, sau nu s-a pronunţat 

asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut. Se susţine că, prin invocarea din 

oficiu a excepţiei lipsei calităţii procesuale active a „T” SARL, Curtea de Apel Iaşi a pus în 

discuţia părţilor un lucru care nu s-a cerut, soluţionând, astfel, apelurile formulate în cauza ce 

face obiectul dosarului cu nr. 8608/99/2015/a2 raportându-se la lipsa calităţii de creditor a 

revizuentei, deşi acest lucru nu a fost contestat de nicio parte şi procedând la înlocuirea 

acestuia din tabelul definitiv al creanţelor.  

Motivul de revizuire prevăzut de art. 509 al. 1 pct. 1 C.civ. se referă la obiectul 

cererilor cu care a fost sesizată instanţa, la pretenţiile concrete formulate de părţi prin cererea 

de chemare în judecată, prin cererea reconvenţională sau prin cererea de intervenţie, 

principale sau accesorii.  

Instanța de judecată este ținută, în virtutea principiului disponibilității, să se pronunţe 

exclusiv asupra celor solicitate de părți, iar încălcarea acestei obligații fie printr-o pronunţare 

extra petita, fie plus petita, este de natură să prejudicieze părţile.  

Nu poate constitui motiv de revizuire respingerea unor capete de cerere, tot aşa cum, 

în situaţia în care instanţa invocă din oficiu o excepţie procesuală şi soluţionează cauza în 

baza acestei excepţii constatate ca fiind întemeiată, nu se poate reţine motivul de revizuire 

arătat.  

Chiar şi în situaţia în care nici una dintre părţi nu a invocat lipsa calităţii procesuale 

active, acest lucru nu împiedică instanţa a invoca sau verifica din oficiu dacă părţile justifică 

calitatea procesuală în cauza dedusă judecăţii. Consecinţele produse de admiterea acestei 

excepţii nu pot fi înlăturate prin formularea unei cereri de revizuire, întemeiate pe dispoziţiile 

art. 509 alin. 1 pct. 1 C.proc.civ., întrucât aceste dispoziţii vizează respectarea principiului 

disponibilităţii şi obligaţia instanţei de a judeca toate pretenţiile deduse judecăţii.  

În fapt, revizuenta solicită instanţei a se reţine că instanţa de apel care a pronunţat 

decizia a cărei revizuire se solicită nu avea îndreptăţirea de a invoca excepţia lipsei calităţii 

procesuale active a acesteia, solicitare care nu poate fi primită, motivul de revizuire indicat 

referindu-se la alte ipoteze, nicidecum la cea relevată în cererea ce face obiectul prezentei 

cauze.  

În consecinţă, raportat la motivele expuse, apreciind că motivele de revizuire nu se 

circumscriu dispoziţiilor art. 509 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea respinge 

ca inadmisibilă cererea de revizuire.  
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5. Acordarea persoanei îndreptățite de bunuri în compensare, altele decât cele 

menționate în lista întocmită de entitatea investită cu soluționarea cererii formulate în baza 

Legii nr. 10/2001 rep. și modificată, dacă persoana îndreptățită face dovada caracterului 

disponibil al acestora 

Cuprins pe materii: Drept civil.  

Indice alfabetic: Atribuire bun în compensare 

Temei de drept: Legea nr. 10/2001, Legea nr. 165/2013, HG nr. 401/2013, HG nr. 89/2014, 

Decizia nr. 12/14 mai 2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul competent 

să judece recursul în interesul legii 

 

În situația în care entitatea deținătoare nu a întocmit situația bunurilor disponibile 

sau susține că nu există bunuri de oferit în compensare, în condițiile în care a fost investită cu 

solicitarea de acordare de bunuri în compensare, persoana îndreptățită are deschisă calea de 

a apela la instanțele judecătorești, care verifică, sub aspectul legalității, măsurile dispuse în 

faza procedurii prealabile. 

Faptul că, potrivit art. 22 ind. 1 din HG nr. 89/2014, inițiativa oferirii bunurilor în 

echivalent aparține entității notificate nu înseamnă lipsirea persoanei interesate de 

posibilitatea și dreptul de a combate în instanță absența unei asemenea oferte, în ipoteza în 

care ea face dovada, în mod neechivoc, că este vorba de un abuz sau, pur și simplu, de o listă 

defectuos întocmită. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă – Decizia civilă nr. 770/19.12.2019 

Prin sentinţa civilă nr. 2295/2017 din 12.12.2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi – 

Secţia I Civilă a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Unitatea 

Administrativ Teritorială a Municipiului Iaşi, prin primar, şi, în consecinţă, a fost respinsă 

acţiunea civilă formulată de reclamantul B în contradictoriu cu pârâta Primăria Municipiului 

Iaşi, ca fiind promovată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. 

A fost respinsă acţiunea civilă formulată de reclamantul B în contradictoriu cu pârâta 

Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Iaşi, prin Primar. 

Pentru a pronunţa această sentință, tribunalul a avut în vedere că, prin cererea ce face 

obiectul prezentei judecăţi, reclamantul a solicitat obligarea pârâtelor la emiterea unei 

dispoziții prin care să acorde bunuri în compensare pentru imobilul menționat în Dispoziția 

nr. 84/26.01.2007 completată prin Dispoziția nr. 1674/25.07.2008, ambele emise de Primarul 

Municipiului Iași, şi obligarea pârâtelor la plata sumei de 20000 lei cu titlu de daune morale, 

ca urmare a refuzului unităţii deţinătoare de a răspunde în termen legal la notificarea din 

februarie 2014. 

Tribunalul a constatat neîntemeiată acţiunea civilă formulată de reclamant în 

contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Iași, prin primar, 

pentru considerentele ce succed: 
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Ca urmării a notificării făcute de către reclamantul B prin intermediul executorului 

judecătoresc şi înregistrată la Prefectura Judeţului Iaşi sub nr. 22639/03.12.2001, trimisă spre 

competentă soluţionare la Primăria Municipiului Iaşi -DAPPP unde a fost înregistrată sub nr. 

15445/28.08.2003, Primarul Municipiului Iaşi a emis Dispoziţia nr. 84/26.01.2007, ce a fost 

completată prin Dispoziţia nr. 1674/25.07.2008 prin care s-a propus acordarea de despăgubiri 

în condițiile legii speciale privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor 

preluate abuziv - Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii 

şi justiției, precum şi unele măsuri adiacente, reclamantului din prezenta cauză, pentru 

imobilul-construcție demolată, în suprafață de 110,02 mp, ce a fost situat în Iași, str. Malu, nr. 

22. 

Prin urmare, prin respectiva Dispoziţie s-a recunoscut şi stabilit calitatea reclamantului 

de persoană îndreptăţită la despăgubiri în temeiul Legii nr. 10/2001, pentru imobilul 

construcţie demolată imobilul-construcție demolată, în suprafață de 110,02 mp, ce a fost situat 

în Iași, str. Malu, nr. 22. 

Prin notificarea nr. 10837/20.02.2014 reclamantul a solicitat, în baza disp. art. II din 

Legea nr. 368/18 decembrie 2013, restituirea în natură a imobilului respectiv sau prin 

compensare cu alte bunuri pentru construcţia ce a fost situată în Iași (optând pentru returnarea 

dosarului înregistrat la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor către 

entitatea învestită cu soluţionarea notificării UAT Municipiul Iaşi, în vederea restituirii, în 

natură sau prin compensare cu alte bunuri). 

Prin adresa nr. 10387/RG/05.07.2014 a ANRP dosarul reclamantului a fost returnat 

UAT Municipiul Iaşi, unde a fost înregistrat sub nr. 70073/08.08.2014, notificarea fiind 

analizată în şedinţa Comisiei pentru analizarea Notificărilor ce fac obiectul Legii nr. 10/2001 

din 01.04.2015, fiind întocmit raportul cu nr. 30303/01.04.2015 prin care s-a propus 

respingerea cererii de restituire în natură, motivat de faptul că imobilul nu mai există, fiind 

demolat şi informarea notificantului cu privire la posibilitatea de acordare de teren în 

compensare, în extravilanul mun. Iaşi. 

Prin cererea ce face obiectul prezentei judecăţi, reclamatul solicită acordarea unor 

bunuri în compensare (teren sau construcţie) corespunzător valorii de 66012 euro pentru 

imobilul, construcţie, demolat, solicitând şi obligarea pârâtei la plata de daune morale pentru 

nesoluţionarea notificării sale.  

În stabilirea măsurile reparatorii la care reclamantul este îndreptăţit Tribunalul a 

reţinut că restituirea în natură a imobilului – construcţie, nu este posibilă, întrucât aşa cum 

rezultă din probatoriul administrat în cauză că acesta nu mai există, fiind demolat. Această 

situaţie atrage incidenţa art. 11 alin. 2 şi 7 din Legea nr. 10/2001, text potrivit căruia în cazul 
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în care construcţiile expropriate au fost demolate parţial sau total, dar nu s-au executat 

lucrările pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie în natură cu construcţiile 

ramase, iar pentru construcţiile demolate măsurile reparatorii se stabilesc în echivalent (alin. 

2); în situaţiile prevăzute la alin. 2, 3 şi 4 valoarea măsurilor reparatorii în echivalent se 

stabileşte prin scăderea valorii actualizate a despăgubirilor primite pentru teren, respectiv 

pentru construcţii, din valoarea corespunzătoare a părţii din imobilul expropriat – teren şi 

construcţii – care nu se poate restitui în natură, stabilită potrivit alin. 5 şi 6 (alin. 7). 

Este adevărat că în puterea art. 11 alin. 8 din Legea nr. 10/2001 coroborat cu art. 1 

alin. 2 din Legea nr. 165/2013, în situaţia prevăzută la alin. 2 al art. 11, se poate acorda 

persoanei îndreptăţite la beneficiul legii şi măsura reparatorie constând în compensarea cu 

bunuri oferite în echivalent de către entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în 

baza Legii nr. 10/2001.  

Tribunalul a notat însă dispoziţiile cuprinse în art. 22 indice 1 şi în art. 22 indice 3 din 

Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013, aprobate prin HG nr. 401/2013. Potrivit art. 22 

indice 1, măsura reparatorie a compensării cu bunuri oferite în echivalent, prevăzută la art. 1 

alin. 2 din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică de către 

entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul 

juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi constă în acordarea de bunuri, libere 

de orice sarcini, în echivalent valoric (alin. 1); situaţia bunurilor care pot fi acordate în 

compensare se afişează la sfârşitul fiecărei luni atât pe site-ul entităţii învestite cu soluţionarea 

cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cât şi la sediul acesteia (alin. 5). Conform art. 22 indice 3, măsura compensării se 

dispune prin dispoziţia, decizia sau, după caz, ordinul conducătorului entităţii învestite cu 

soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Potrivit art. 35 alin. 3 din Legea nr. 165/2013, în cadrul controlului de legalitate 

exercitat cu privire la deciziile emise, instanţa judecătorească se pronunţă asupra existenţei şi 

întinderii dreptului de proprietate şi dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de 

măsuri reparatorii în condiţiile prezentei legi. 

Rezultă, aşadar, din cuprinsul acestor norme, că limitele controlului de legalitate 

exercitat de către instanţele judecătoreşti se circumscriu existenţei şi întinderii dreptului de 

proprietate, instanţa putând dispune fie restituirea în natură, fie acordarea de măsuri 

reparatorii. În acest context legislativ, reţine tribunalul că putinţa acordării măsurii 



26 

compensării cu bunuri oferite în echivalent este atributul exclusiv al entităţii învestite cu 

soluţionarea notificării. 

Prin urmare, s-a constatat că este neîntemeiată solicitarea reclamantului prin care 

solicită obligarea pârâtei Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Iași la acordarea de 

măsuri compensatorii exclusiv prin atribuirea de bunuri imobile (terenuri sau construcţii). 

În ceea ce priveşte cererea reclamantului privind obligarea pârâtei Unitatea 

Administrativ Teritorială Municipiul Iași la plata de daune morale, instanţa de fond a 

constatat că şi aceasta este neîntemeiată întrucât, pe de o parte are un caracter accesoriu faţă 

de cererea principală, iar pe de altă parte nu poate fi reţinută nicio culpă în sarcina pârâtei 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Iași raportat la primul capăt ce cerere. Mai 

exact în condiţiile în care a fost respins primul capăt de cerere al acţiunii promovate de 

reclamant, constatându-se că este neîntemeiată cererea acestuia de acordare de bunuri în 

compensare, raportat la obiectul dedus judecăţii, nu s-a putut reţine culpa pârâtei în acest 

cadru procesual. 

Mai mult, daunele morale pretins suferite trebuie dovedite, sub acest aspect, partea 

care solicită acordarea daunelor morale fiind obligată să dovedească producerea prejudiciului 

şi legătura de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta autorităţii. Cum în cauza dedusă judecăţii, 

aceste elemente ale răspunderii civile delictuale nu au fost dovedite, tribunalul a constatat 

neîntemeiată cererea reclamantului de obligare a pârâtei Unitatea Administrativ Teritorială 

Municipiul Iași la plata daunelor morale. 

În considerarea celor mai sus expuse, tribunalul a respins acţiunea civilă formulată de 

reclamant în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Iași, prin 

primar. 

Prin sentinţa civilă nr. 327/2018 din 20.02.2018, pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia 

I Civilă a fost respinsă cererea promovată de reclamant privind completarea sentinţei civile nr. 

2295/12.12.2017 pronunțată de Tribunalul Iaşi. 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 

Potrivit art. 444 C.proc.civ, „(1) Dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se 

pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau 

incidentale, se poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara, 

după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în căile 

extraordinare de atac sau în fond după casarea cu reţinere, în termen de 15 zile de la 

pronunţare.  

(2) Cererea se soluţionează de urgenţă, cu citarea părţilor, prin hotărâre separată. 

Prevederile art. 443 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  
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(3) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în cazul când instanţa a omis să se 

pronunţe asupra cererilor martorilor, experţilor, traducătorilor, interpreţilor sau apărătorilor, 

cu privire la drepturile lor.”  

Cauza ce a fost soluţionată prin sentinţa civilă nr. 2295/12.12.2017 pronunțată de 

Tribunalul Iaşi a avut ca obiect solicitarea reclamantului B de obligare a pârâtelor Primăria 

Municipiului Iaşi şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Iași, la emiterea unei 

dispoziții prin care să acorde bunuri în compensare pentru imobilul-construcție demolată, în 

suprafața de 110,02 mp ce a fost situat în mun. Iași, menționat în Dispoziția nr. 84/26.01.2007 

completata prin Dispoziția nr. 1674/25.07.2008, ambele emise de Primarul Municipiului Iași, 

conform valorii de 66.012 euro (echivalentul în lei la data compensării) care corespunde 

contravalorii unei construcţii similare celei demolate conform grilei notariale 2013 şi 

obligarea pârâtelor la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de daune morale, ca urmare a refuzului 

unităţii deţinătoare de a răspunde în termen legal la notificarea din februarie 2014 şi a întregii 

atitudini a acesteia. 

Prin cererea completatoare depusă pentru termenul de judecată din 07.09.2017, 

reclamantul a solicitat să se constate că are calitatea de persoană îndreptăţită la măsuri 

reparatorii pentru imobilul-construcție demolată, în suprafața de 110,02 mp ce a fost situat în 

mun. Iași,  menționat în Dispoziția nr. 84/26.01.2007 completată prin Dispoziția nr. 

1674/25.07.2008, ambele emise de Primarul Municipiului Iași. 

De la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 și până la modificările survenite prin 

Legea nr. 368/2013, în situația în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv 

în perioada regimului comunist nu mai era posibilă, persoana îndreptățită beneficia de o 

singură măsură reparatorie în echivalent, respectiv compensarea prin puncte. 

Astfel, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, în forma inițială: „În situația în 

care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 

nu mai este posibilă, singura măsură reparatorie în echivalent care se acordă este compensarea 

prin puncte, prevăzută în cap. III”. 

Împrejurarea că, în viziunea inițială a legii, pentru imobilele solicitate în temeiul Legii 

nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu era posibilă decât 

compensarea prin puncte rezultă și din faptul că în art. 42 s-a prevăzut dreptul persoanelor 

îndreptățite de a opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la Secretariatul Comisiei 

Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, în vederea reanalizării posibilității de restituire în 

natură, exclusiv pentru terenurile solicitate potrivit legilor fondului funciar: 

După 24 decembrie 2013, când a intrat în vigoare Legea nr. 368/2013 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului 
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de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 

din 21 decembrie 2013, pentru imobilele preluate în mod abuziv, care fac obiectul Legii nr. 

10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a căror restituire în natură 

nu mai este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu 

bunuri oferite în echivalent și compensarea prin puncte. 

Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 

368/2013, prevede că: „În situația în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod 

abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent 

care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite în echivalent de entitatea investită cu 

soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 

imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, măsurile prevăzute de Legea fondului funciar nr. 

18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 1/2000 pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate 

potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și măsura compensării prin puncte, prevăzută 

în cap. III”. 

Prin art. II din Legea nr. 368/2013 s-a prevăzut că: „(1) Persoanele îndreptățite la 

despăgubiri în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 

mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, pot opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la Secretariatul 

Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor către entitățile învestite cu soluționarea 

notificării, în vederea restituirii, în natură sau prin compensare cu alte bunuri, a imobilelor; în 

termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază și persoanele îndreptățite la despăgubiri în 

temeiul legilor funciare, inclusiv cele care au optat potrivit art. 42 din Legea nr. 165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, după expirarea 

termenului legal”. 

În mod corespunzător, prin H.G. nr. 89/2014, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 116 din 17 februarie 2014, au fost completate și Normele de aplicare a 

Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru final zarea procesului de restituire, în natură sau 

prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 

România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013. 
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Prin articolul unic al H.G. nr. 89/2014 a fost introdus capitolul III.1 intitulat 

„Mecanismul și condițiile privind compensarea cu bunuri oferite în echivalent a imobilelor 

preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist”, capitol cuprinzând 3 articole, după 

cum urmează: 

„Art. 221. – (1) Măsura reparatorie a compensării cu bunuri oferite în echivalent, 

prevăzută de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

se aplică de către entitatea învestită cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 

decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și constă în acordarea 

de bunuri, libere de orice sarcini, în echivalent valoric. 

(2) Bunurile care pot face obiectul compensării, în condițiile legii, sunt terenurile, cu 

sau fără construcții, și construcțiile finalizate sau nefinalizate. 

(3) Echivalența valorică între bunurile care au făcut obiectul cererii formulate în baza 

Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și bunurile care se 

acordă în compensare se stabilește prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în 

vigoare a Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) În cazul construcțiilor nefinalizate, valoarea se stabilește proporțional cu stadiul de 

execuție, stabilit prin raport de expertiză tehnică, întocmit de un expert autorizat, în condițiile 

legii. 

(5) Situația bunurilor care pot fi acordate în compensare se afișează la sfârșitul fiecărei 

luni atât pe site-ul entității învestite cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 

10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și la sediul acesteia. 

Art. 222. – Măsura compensării se aplică numai cu acordul persoanei îndreptățite. 

Art. 223. – Măsura compensării se dispune prin dispoziția, decizia sau, după caz, 

ordinul conducătorului entității învestite cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 

10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare”. 

Se observă că legiuitorul a revenit asupra soluției legislative consacrate inițial prin art. 

1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, reinstaurând, pe lângă compensarea prin puncte, dreptul 

persoanelor îndreptățite la acordarea de măsuri reparatorii prin compensarea cu bunuri oferite 

în echivalent. 

Măsura reparatorie a compensării cu alte bunuri oferite în echivalent de entitatea 

învestită cu soluționarea notificării, pentru imobilele solicitate potrivit Legii nr. 10/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care nu mai pot fi restituite în natură, 

este posibilă și după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, deoarece această formă de 

reparație este prevăzută în mod expres de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, astfel cum a 
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fost modificată și completată prin Legea nr. 368/2013, iar forma inițială a legii, care excludea 

această măsură, a fost declarată neconstituțională. 

Această măsură este aplicabilă atât în privința dosarelor încă nesoluționate la data 

intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, cât și în 

privința celor soluționate de entitățile învestite cu soluționarea notificărilor și aflate în 

procedura de evaluare prevăzută de titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările și 

completările ulterioare, la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, în situația în care 

persoana îndreptățită a optat, în temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 368/2013, pentru 

returnarea dosarului la entitatea învestită cu soluționarea notificării. 

Prin urmare, în cauza de faţă în momentul pronunţării sentinţei civile nr. 

2295/12.12.2017 pronunțată de Tribunalul Iaşi, instanţa a avut în vedere pentru imobilele 

preluate în mod abuziv, care fac obiectul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, și a căror restituire în natură nu mai este posibilă, cum este cazul 

imobilului la care face referire petentul, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda 

sunt compensarea cu bunuri oferite în echivalent și compensarea prin puncte. 

În aceste condiţii, instanța, reţinând în sentinţă că prin Dispoziţia nr. 84/26.01.2007, ce 

a fost completată prin Dispoziţia nr. 1674/25.07.2008 s-a propus acordarea de despăgubiri în 

condițiile legii speciale privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor 

preluate abuziv - Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii 

şi justiției, precum şi unele măsuri adiacente, reclamantului, pentru imobilul-construcție 

demolată, în suprafață de 110,02 mp, ce a fost situat în Iași, şi având în vedere dispoziţiile 

legale anterior menţionate, a apreciat că măsura reparatorie care poate fi acordată de către 

pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Iași este compensarea cu bunuri oferite 

în echivalent, aspect faţă de care s-a pronunţat prin sentinţa civilă nr. 2295/12.12.2017, 

menţionându-se în considerente că putinţa acordării măsurii compensării cu bunuri oferite în 

echivalent este atributul exclusiv al entităţii învestite cu soluţionarea notificării.  

În momentul în care s-a făcut referire la limitele controlului de legalitate exercitat de 

către instanţele judecătoreşti, instanţa s-a referit la controlul asupra dispoziţiei emise de 

primar în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001, or, în prezenta cauză, reclamantul are 

stabilit dreptul la acordarea de despăgubiri în condițiile legii speciale privind regimul stabilirii 

şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate abuziv - Titlul VII din Legea nr. 247/2005 

prin Dispoziţia nr. 84/26.01.2007, ce a fost completată prin Dispoziţia nr. 1674/25.07.2008. 

Prin urmare, în raport de cele expuse, s-a constatat că prin pronunţarea sentinţei civile 

nr. 2295/12.12.2017, instanţa a soluţionat inclusiv cererea completatoare depusă de reclamant 

pentru termenul de judecată din 12.09.2017, astfel că în temeiul art. 444 C.proc.civ., a fost 
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respinsă cererea reclamantului privind completarea sentinţei civile nr. 2295/12.12.2017 

pronunțată de Tribunalul Iaşi. 

Împotriva ambelor sentinţe pronunțate de Tribunalul Iași a formulat apel reclamantul. 

În ceea ce privește sentința civilă nr. 2295/2017, recurentul a susținut nelegalitatea 

hotărârii, aceasta fiind în dezacord cu considerentele Deciziei nr. 25/2016 pronunţată de ICCJ 

- completul pentru dezlegarea unor probleme de drept.  

Concluzionând considerentele Deciziei pronunțate de ICCJ, recurentul invocă 

împrejurarea existenței unor dispoziţii imperative: 

1. Măsura reparatorie a compensării cu bunuri oferite în echivalent, prevăzută de art. 1 

alin. (2) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică de către 

entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul 

juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în: 

- bunurile care pot face obiectul compensării, în condiţiile legii, sunt terenurile, cu sau 

fără construcţii, şi construcţiile finalizate sau nefinalizate. 

- măsura compensării se aplică numai cu acordul persoanei îndreptăţite. 

- nu poate constitui un argument care să justifice în mod obiectiv şi rezonabil aplicarea 

unui tratament juridic diferit persoanelor îndreptăţite la măsura reparatorie prin compensarea 

cu un alt bun oferit în echivalent, generând încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din 

Constituţia României. 

2. Atribuirea de teren pe alt amplasament intră în conţinutul noţiunii de „restituire în 

natură”, cu semnificaţia prevăzută de art. 3 pct. 6 din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Prin urmare, entitatea învestită cu soluţionarea notificării nu are un drept, ci o 

obligaţie de a dispune măsuri reparatorii prin acordarea de bunuri în compensare, 

împrejurarea ca această entitate respectă sau nu obligaţia de afişare a bunurilor disponibile, 

sau consideră că, deși are bunuri în patrimoniu,acestea nu sunt disponibile, neavând relevanță, 

în opinia sa. 

În acelaşi sens, conform prevederilor art. 26 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, republicată, 

atunci când restituirea în natură nu este posibilă, măsurile reparatorii constau în compensare 

cu alte bunuri sau servicii sau cu despăgubiri în condiţiile legii speciale, în situaţiile în care 

măsura compensării nu este posibilă sau aceasta nu este acceptată de persoana îndreptăţită. 

În speţă, restituirea în natură nu este posibilă, lucru de altfel recunoscut şi de către 

pârâtă, ceea ce înseamnă că recurentului, în calitate de persoana îndreptăţită, trebuie să i se 

acorde cu prioritate compensarea cu alte bunuri, câtă vreme textul arată că acordarea de 
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despăgubiri în condiţiile legii speciale se face numai în situaţiile în care măsura compensării 

nu este posibilă sau aceasta nu este acceptată de persoana îndreptăţită. 

Din textul de lege rezultă cu evidenţă că acordarea de bunuri nu este o manifestare 

unilaterală de voinţă din partea entităţii investită cu soluţionarea notificării, aceasta neavând 

un drept de a administra și dispune de bunuri, după bunul plac, aşa cum consideră fără temei 

legal. 

Dispoziţiile art. 1 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, definesc sintagma „Măsurile 

reparatorii prin echivalent”, adică „compensare cu alte bunuri cu acordul persoanei 

îndreptăţite sau despăgubiri acordate în condiţiile prevederilor speciale (...)”. 

Acordarea în compensare de bunuri este stabilită de lege ca o obligaţie a unităţii 

deţinătoare, o astfel de reparaţie depinzând însă de existenţa în patrimoniul unităţii notificate a 

unor bunuri care să poată fi acordate în acest mod și nu de afişarea acestora la sediul 

instituţiei. 

Dimpotrivă, instanţele judecătoreşti au posibilitatea legală de a anula total sau parţial 

dispoziţiile emise de unităţile deţinătoare, în raport de probatoriile administrate în fiecare 

cauză. 

Inexistenţa menţiunii unor bunuri în listele anexă afişate la sediul primăriei, nu este de 

natură să afecteze legalitatea atribuirii în compensare a unor bunuri; în situaţia în care bunul 

nu a fost inclus in lista afişată la sediul primăriei, culpa aparţine pârâtei, care nu se poate 

prevala de culpa sa, constând în neafişarea listelor anexe prevăzute de lege, la sediul 

primăriei. 

Contrar susţinerilor paratei, această formă de reparaţie în echivalent, prin acordarea de 

despăgubiri constând în alte bunuri, este obligatorie pentru unitatea deţinătoare, în cazul în 

care există bunuri disponibile, susceptibile da atribuire către cel interesat. Compensarea, ca 

măsură reparatorie, operează în temeiul legii speciale de reparaţie, Legea nr. 10/2001, 

neputând fi asimilată altor obligaţii din dreptul comun. 

Reparaţia în echivalent sub forma despăgubirilor acordate în condiţiile legii speciale 

de stabilire şi acordare a acestora, are un caracter subsidiar atribuirii de bunuri sau servicii în 

compensare. 

Aceasta rezultă atât din interpretarea gramaticală a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi art. 26 

alin. (I) din Legea nr. 10/2001, în forma aplicabilă la momentul constituirii situaţiei juridice, 

care plasează reparaţia prin despăgubiri ulterior celei prin compensare, dar şi din însuşi scopul 

legiuitorului, care a urmărit, pe cât posibil, reparaţia în natură pentru cel deposedat abuziv în 

perioada regimului politic trecut, iar, în cazul în care nu este posibilă, atribuirea de bunuri în 

compensare. O asemenea formă de reparaţie în echivalent, prin efectele produse, anume 
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stabilirea dreptului de proprietate cu toate atributele specifice, în favoarea persoanei 

îndreptăţite, este comparabilă cu restituirea în natură a bunului preluat şi permite o mai bună 

şi rapidă reparaţie către fostul proprietar, decât cea sub forma despăgubirilor. 

Pe de altă parte, nu se poate aprecia că reparaţia prin atribuirea de bunuri în 

compensare poate fi lăsată la aprecierea exclusivă a unităţii deţinătoare, în condiţiile în care 

instanţa de judecată are posibilitatea să cenzureze un eventual abuz de drept din partea unităţii 

deţinătoare, de a nu declara bunuri ca fiind disponibile, pentru a le exclude de la atribuirea în 

compensare către cei interesaţi. În cadrul procedurii judiciare, instanţa are plenitudine de 

jurisdicţie, potrivit interpretării date prin Decizia în interesul Legii nr. XX/2007, fiind 

abilitată, conform art. 26 din Legea nr. 10/2001, în forma actuală (art. 24 în forma de la data 

intrării în vigoare), să analizeze cererea reclamantului sub toate aspectele de legalitate şi 

temeinicie, inclusiv în ceea ce priveşte categoria măsurilor reparatorii ce i se cuvin, măsură ce 

se înscrie în sfera ei de competenţă şi nu reprezintă o ingerinţă în atribuţiile organelor 

administrative. 

Pârâta recunoaşte în cuprinsul întâmpinării că mai are doar două dosare formate 

urmare a restituirii acestora de la ANRP și că deţine bunuri în patrimoniu, ceea ce de altfel se 

poate constata lecturând Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Iași privind însușirea 

inventarului domeniului privat al municipiului Iași, sau de completare a acestuia, postate pe 

site-ul instituţiei. Din lecturarea Raportului din 20.12.2016 privind situaţia gestionarii 

bunurilor care aparţin domeniului public și privat al Municipiului Iași, rezultă că s-a aprobat 

prin HCL nr. 83/31.03.2016 valoarea contabilă a bunurilor ce aparţin domeniului privat al 

Municipiului Iași, ca fiind de 1.043.656.585.96 lei.  

Din lecturarea acestor hotărâri se observa că pârâta concesionează, vinde, închiriază 

bunuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Iași, însă nu înțelege sa soluţioneze 

favorabil o notificare. Apreciază pârâta că, având un drept de a dispune de bunurile din 

patrimoniu, potrivit „intereselor comunităţii” adică după bunul plac, nu este necesar să 

respecte dispoziţiile imperative ale Legii nr. 10/2001 sau a altor legi cu caracter reparatoriu. 

Apreciază ca „interesele comunităţii” nu pot prima în defavoarea interesului naţional.” 

Apelantul a criticat soluția tribunalului și în ceea ce privește cererea obligării pârâtei 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Iaşi la plata de daune morale, nefinalizarea 

procedurii reglementate de Legea nr. 10/2001, timp de 17 ani, constituind evident o culpă a 

autorităţii UAT Municipiul Iași, pentru argumentele invocate anterior. 

Faţă de toate aceste critici apelantul solicită admiterea apelului așa cum a fost 

formulat. 



34 

În dovedirea pretențiilor, apelantul a depus înscrisuri și a solicitat efectuarea unei 

expertize tehnice de specialitate privind identificarea imobilelor ce pot fi restituite și 

evaluarea acestora. 

În ceea ce privește sentința civilă nr. 217/2018, apelantul a susținut că nu rezultă din 

sentința de fond că s-a soluționat și capătul de cerere formulat în subsidiar. 

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma criticilor și probatoriilor 

administrate în această cale de atac, instanța de control judiciar constată următoarele: 

Prin Dispoziția nr. 84/26.01.2007 emisă de Primarul mun. Iași s-a propus acordarea de 

despăgubiri persoanei îndreptățite B (reclamantul din cauză) pentru imobilul construcție 

demolată ce a fost situat în Iași, în temeiul Titlului VII din Legea nr. 247/2005. 

Ulterior, prin Dispoziția nr. 1674/25.07.2008 se completează dispoziția anterioară prin 

individualizarea persoanei îndreptățite prin CNP și indicarea suprafeței de 110,02 mp a 

suprafeței construcției pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri. 

Procedând în conformitate cu dispozițiile art. II din Legea nr. 368/2013, reclamantul a 

solicitat să-i fie restituit dosarul de la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea 

Despăgubirilor către entitatea investită cu soluționarea notificării în vederea restituirii prin 

compensare cu alte bunuri. 

Cum Primarul mun. Iași a refuzat să îi compenseze imobilul demolat cu alte bunuri 

motivat de faptul că Municipiul Iași nu dispune de bunuri care să poată fi acordate cu acest 

titlu, reclamantul s-a adresat instanței cu o cerere prin care a solicitat să fie obligate pârâtele 

UAT Iași și Primăria mun. Iași să emită o decizie prin care să îi acorde în compensare bunuri 

în valoare de 66012 euro, care corespunde valorii construcției similare celei demolate 

(conform grilei notariale 2013 ), precum și la plata sumei de 20.000 lei daune morale. 

Prima instanță a respins acțiunea reclamantului reținând, în esență, că limitele 

controlului de legalitate exercitat de către instanțele judecătorești se circumscriu stabilirii 

existenței și întinderii dreptului de proprietate, iar acordarea de măsuri compensatorii cu 

bunuri oferite în echivalent este atributul exclusiv al entității investite cu soluționarea 

notificării. 

În motivarea apelului declarat, reclamantul a criticat sentința tribunalului privind 

fondul cauzei prin raportare la considerentele Deciziei nr. 25/2016 a ICCJ în sensul că 

entitatea învestită cu soluționarea notificării este competentă să acorde și măsura reparatorie a 

compensării cu bunuri oferite în echivalent, iar atribuirea de teren pe alt amplasament intră în 

conținutul noțiunii de „restituire în natură”. Inexistența unor bunuri în listele anexă afișate de 

primărie nu poate afecta legalitatea atribuirii unor bunuri în compensare, atâta timp cât din 
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HCL nr. 83/2016 rezultă că se închiriază, se concesionează și se vând bunuri din domeniul 

privat al municipiului, bunuri a căror valoare contabilă este de 1.043.656.585,96 lei. 

Curtea constată că Decizia nr. 25/2016 a ICCJ - completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept, nu are relevanță în soluționarea prezentei cauze deoarece prin această 

decizie instanța supremă a statuat asupra bunurilor care pot fi oferite în compensare pentru 

imobilele notificate în temeiul Legii nr. 10/2001, cu excluderea de la aplicare a prevederilor 

art. 12 din Legea nr. 165/2013. Or, în speță, tribunalul nu a contestat dreptul reclamantului de 

a beneficia de compensare pentru o construcție finalizată, ci a reținut că nu instanța este cea 

îndreptățită să facă o asemenea compensare, chiar și în situația în care UAT refuză această 

compensare. 

În cursul soluționării prezentului apel curtea a luat act de pronunțarea Deciziei nr. 

12/14.05.2018 a ICCJ – Completul competent să judece recursul în interesul legii, potrivit cu 

care în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1 alin. 2 din Legea nr. 165/2013 

coroborate cu art. 22 ind. 1 - art. 22 ind. 3 din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013, 

aprobate prin HG nr. 401/2013 și nr. 89/2014, pot fi acordate în compensare și alte bunuri 

decât cele menționate în lista întocmită de entitatea investită cu soluționarea cererii formulate 

în baza Legii nr. 10/2001 republicată și modificată, dacă persoana îndreptățită face dovada 

caracterului disponibil al acestora. 

Prioritar, curtea constată că în considerentele deciziei instanței supreme, la pct. 63, se 

reține: „Astfel, a accepta că doar unitatea deținătoare poate acorda bunuri în compensare în 

procedura administrativă înseamnă a accepta că doar una dintre măsurile de reparație 

prevăzute de legea specială scapă controlului unei instanțe și este lăsată exclusiv la latitudinea 

acestei unități, iar un aspect esențial al unei cauze particulare deduse judecății – cel al 

demonstrării existenței unor bunuri disponibile ce ar putea fi oferite în echivalent – nu poate fi 

dezbătut și probat într-o procedură judiciară în care contestația poartă asupra unor chestiuni și 

obligații cu caracter civil, cum este dreptul de proprietate, ce formează chiar domeniul de 

aplicabilitate al dreptului la un proces echitabil”. 

Prin urmare, în situația în care entitatea deținătoare nu a întocmit situația bunurilor 

disponibile sau susține că nu există bunuri de oferit în compensare, în condițiile în care a fost 

învestită cu solicitarea de acordare de bunuri în compensare, persoana îndreptățită are 

deschisă calea de a apela la instanțele judecătorești care verifică, sub aspectul legalității, 

măsurile dispuse în faza procedurii prealabile (pct. 56 din Decizia nr. 12/2018 a ICCJ). 

În concluzie, faptul că, potrivit art. 22 ind. 1 din HG nr. 89/2014, inițiativa oferirii 

bunurilor în echivalent aparține entității notificate nu înseamnă lipsirea persoanei interesate de 

posibilitatea și dreptul de a combate în instanță absența unei asemenea oferte, în ipoteza în 
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care ea face dovada, în mod neechivoc, că este vorba de un abuz sau, pur și simplu, de o listă 

defectuos întocmită (pct. 53). 

În aplicarea dispozițiilor legii speciale, apelantul a solicitat a i se atribui în compensare 

următoarele bunuri cuprinse în lista aprobată prin HCL nr. 153/2017: 

- imobil teren în suprafață de 504 mp situat în Iași, str. A, identificat la poziția 1060 

din HCL, cu o valoare de inventar de 16.413,97 euro și o valoare conformă cu grila notarială 

de 54.540 euro; 

- imobil teren în suprafață de 320 mp situat în Iași, str. M., identificat la poziția 1009 

în HCL, cu o valoare de inventar de 19.974 euro și o valoare conformă cu grila notarială de 

18.560 euro; 

- imobil teren în suprafață de 274 mp situat în Iași , str. N., menționat la poziția 1036 

în HCL, cu o valoare de inventar de 13.831,55 euro și o valoare conformă cu grila notarială de 

15.892 euro. 

Prin precizările depuse la data de 3.10.2018, intimata UAT Iași a susținut că valoarea 

construcției din str. M1 este de 32.336 euro, calculată potrivit raportului de evaluare a 

imobilelor din județul Iași pe anul 2013, însușit de Camera Notarilor Publici Iași. Din această 

sumă se scade valoarea actualizată a sumei de 14.144 lei încasată ca despăgubire la trecerea 

construcției în proprietatea statului de către T. ( proprietara imobilului la data preluării ) prin 

decizia nr. 278/7.05.1979, respectiv 2.723 euro ( la un curs de 4,65 lei), rezultând o valoare a 

construcției de 29.613 euro, valoare ce trebuie avută în vedere în eventualitatea unei 

compensări. Cu adresa din 3.12.2018, apelantul și-a însușit valoarea calculată de intimată. 

La solicitările instanței de a lămuri situația juridică a imobilelor solicitate în 

compensare, intimata UAT Iași a precizat că terenul din str. M are o suprafață de 189 mp și 

este deținut de alte persoane în baza unui contract de folosință agricolă, suprafața de 131 mp 

fiind reconstituită potrivit TP nr. 187287/16.12.2013, iar terenul din str. N. are suprafața de 

147 mp. Aceste două imobile nu au fost solicitate a fi compensate în alte dosare având ca 

obiect Legea nr. 10/2001. 

Ulterior, urmare a adresei nr. 126629/11.01.2019 a Direcției Evidența Patrimoniul 

Public și Privat, depusă de către intimată, apelantul a mai solicitat compensarea cu încă trei 

imobile, astfel: 

- imobil teren în suprafață de 264,70 mp situat în str. B., identificat la poziția 812 în 

HCL nr. 211/2018; 

- imobil teren în suprafață de 1183 mp situat în str. C., identificat la poziția nr. 817 în 

HCL 211/2018; 
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- imobil teren în suprafață de 500 mp situat în Str. T., identificat la poziția 781 în HCL 

211/2018. 

La solicitarea apelantului, în apel s-a dispus efectuarea unei expertize topocadastrale 

de identificare a imobilelor ce pot fi acordate în compensare, cât și a unei expertize de 

evaluare a acestora. 

Expertul topocadastral a concluzionat că imobilul de la nr. 11 este dezmembrat din 

fostul imobil cu CF 159343, rezultând astfel două imobile, dar care nu pot fi acordate în 

compensare deoarece au suprafețe foarte mici, sunt înguste, improprii construirii, iar un 

imobil are acces doar prin celălalt imobil rezultat din dezmembrare. 

Cu privire la celelalte imobile, expertul topocadastral a constatat că pot fi acordate în 

compensare, având suprafețe favorabile construirii și un bun acces următoarele : 

- imobilul din str. M., cu nr. cadastral și CF156921, în suprafață de 320 mp; 

- imobilul din stradela N., cu nr. cadastral și CF 155409, în suprafață de 274 mp; 

- imobilul din str. C., cu nr. cadastral și CF 160085, în suprafață de 1183 mp; 

- imobilul din str. B, cu nr. cadastral și CF 160108, în suprafață de 265 mp, cu 

mențiunea că pe acest teren se află o parte din clădirea vecinului de la NV; 

- imobilul din str. T., cu nr. cadastral și CF 157728, în suprafață de 500 mp. 

Expertul topocadastral a considerat că nu poate fi acordat în compensare imobilul din 

Șos. B., cu nr. cadastral și CF 159853, deoarece este extrem de îngust și foarte lung ( 2.99 m 

și 102,74 m ). 

Pentru bunurile ce pot fi acordate în compensare, expertul a constatat că nu fac parte 

din Registru spațiilor verzi, fac parte din domeniul privat al mun. Iași, nu sunt în proprietatea 

sau administrarea unor instituții publice, au documente de carte funciară, nu sunt afectate de 

construcții sau de lucrări de interes public, cu excepția celui situat în stradela N., nu fac 

obiectul unor proiecte publice aprobate și nu sunt indisponibilizate pentru astfel de obiective. 

Imobilele solicitate a fi compensate au fost expertizate de expert, rezultând 

următoarele valori calculate în conformitate cu grila notarială valabilă în decembrie 2013, iar 

cursul valutar utilizat a fost cel de la 8.02.2019 : 

- imobilul din str. N. are o valoare de 75.399,59 lei (15.892 euro) ; 

- imobilul din str. B. are o valoare de 45.219,83 lei (9.531 euro); 

- imobilul din str. M. are o valoare de 52.009,21 lei (10.962 euro); 

- imobilul din str. B. are o valoare de 72.840,41 lei (15.342,60 euro); 

- imobilul din str. C. are o valoare de 325.539,12 lei (68.614 euro); 

- imobilul din str. T. are o valoare de 64.050,75 lei (13.500 euro). 
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Având în vedere concluziile expertizelor efectuate în cauză, cât și opțiunile 

moștenitorilor apelantului (decedat la data de 21.01.2019), introduși în cauză în temeiul art. 

38 C.proc.civ., Curtea apreciază că pentru imobilul construcție demolată în suprafață de 

110,02 mp, ce a fost situat în Iași, str. M1, în valoare de 29.613 euro, pot fi acordate în 

compensare două imobile și anume: 

- imobilul teren situat în Iași, str. B., în suprafață de 264,70 mp, inventariat la poziția 

812 în HCL nr. 211/2018, teren amplasat în zona C, cu o valoare de 15.352,60 euro (58 

euro/mp conform grilei notariale din anul 2013); 

- imobilul teren situat în Iași, str. T., inventariat la poziția 781 în HCL nr. 211/2018, 

teren amplasat în zona D, cu o valoare de 13.500 euro (27 euro/mp). 

Valoarea acestor două imobile este de 28.852,60 euro, cea mai apropiată de valoarea 

imobilului pentru care se acordă aceste compensări.  

Intimata UAT Municipiul Iași a formulat obiecțiuni la raportul de expertiză 

evaluatorie în sensul că valoarea terenurilor s-a calculat în funcție de cursul valutar de la data 

8.02.2019, cu nerespectarea dispozițiilor art. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013 potrivit cu care 

evaluarea imobilului se face prin aplicarea grilei notariale valabile la intrarea în vigoare a 

legii. Mai susține intimata că valoarea unui euro la data de 17.05 2013 era de 4,33 lei, iar 

utilizarea unui curs de schimb ulterior acestei date duce la majorarea nejustificată a valorii în 

monedă națională a imobilului, ceea ce este contrar legii. 

Curtea a respins obiecțiunile intimatei, apreciind că sunt chestiuni ce țin de fondul 

litigiului, urmând a fi analizate odată cu soluționarea apelului.  

Cum valoarea imobilelor ce pot fi acordate în compensare are o înrâurire asupra 

soluției din apel și fără a nega susținerea intimatei privind corecta interpretare a art. 21 alin. 6 

din Legea nr. 165/2013, Curtea constată că o valoare mai mare a cursului de referință a euro 

se reflectă în stabilirea unei valori mai mari a imobilelor ce pot fi restituite și, pe cale de 

consecință, determină o restrângere a suprafețelor ce pot fi restituite. Din acest punct de 

vedere, nu intimata era interesată de stabilirea unui curs mai mic pentru moneda euro, ci 

apelantul, parte care însă nu a formulat nicio obiecțiune ori nemulțumire cu privire la acest 

aspect. 

Pe de altă parte, valoarea imobilelor expertizate este stabilită în euro și este calculată 

în funcție de valoarea în euro stabilită de grila notarială aferentă anului 2013, iar compensarea 

imobilelor s-a făcut având în vedere valorile în euro și nu în lei, astfel că nu are relevanță 

cursul valutar. 
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Raportat tuturor acestor considerente, Curtea constată că apelul declarat în cauză este 

întemeiat, urmând a fi admis în temeiul art. 480 C.proc.civ. în sensul schimbării în parte a 

sentinței tribunalului, conform cu dispozitivul prezentei decizii. 

În ceea ce privește apelul declarat împotriva sentinței civile nr. 327/2018, Curtea îl 

respinge, reclamantului necontestându-i-se nici un moment calitatea sa de persoană 

îndreptățită la despăgubiri în condițiile Legii nr. 247/2005. Această calitate i-a fost 

recunoscută de către Primarul Mun. Iași prin cele două dispoziții emise nr. 84/2007 și nr. 

1674/2008. 

6. Chemarea în judecată a altei persoane care ar putea să pretindă aceleaşi drepturi 

ca şi reclamantul. Admisibilitate 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Intervenţia forţată. Chemarea în judecată a altei 

persoane  

Indice alfabetic: Drept procesual civil - Chemarea în judecată a altei persoane 

Temei de drept: Codul de procedură civilă, art. 68 alin (1). 

 

Potrivit dispoziţiei înscrise art. 68 alin (1) din Codul de procedură civilă, „Oricare 

dintre părţi poate să cheme în judecată o altă persoană care ar putea să pretindă, pe calea 

unei cereri separate, aceleaşi drepturi ca şi reclamantul.” 

Din interpretarea textului rezultă că cererea de chemare în judecata a altei persoane 

este o cerere de intervenție forțată, prin care una dintre părțile inițiale solicită introducerea 

în proces a unui terț care ar putea pretinde aceleași drepturi ca și reclamantul, în 

eventualitatea în care acesta ar promova o acțiune separată. 

Pentru admisibilitatea acesteia este necesar ca terțul chemat în judecată să poată 

pretinde aceleași drepturi subiective ca și reclamantul, iar partea care formulează cererea de 

chemare în judecată a terțului trebuie să se prevaleze de un interes propriu. 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Civilă, Decizia nr. 727/6.12.2019 

Prin încheierea de şedinţă din data de 04.09.2019, Tribunalul Iaşi a respins excepţia 

lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului IROI. A respins, ca inadmisibilă, cererea IROI de 

introducere în cauză, în calitate de persoană care ar putea pretinde aceleaşi drepturi ca şi 

reclamantul, a „AVVAMS” SRL. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că, în susţinerea excepţiei lipsei calităţii 

procesuale pasive invocate de IROI, pârâtul a arătat că cesiunea de creanţă realizată între SC 

„AVVAM S” SRL şi SC „B” SRL nu i-ar fi opozabilă, întrucât notificările prin care i s-a 

comunicat această cesiune de către cedent nu ar respecta prevederile art. 1578 alin. 1 lit. a şi b 

Cod civil şi nici pe cele ale art. 1578 alin. 5 Cod civil.  

Astfel, pârâtul nu a acceptat cesiunea, iar în notificările ce i-au trimise de cedentul SC 

„AVVAMS” SRL privind cesiunea nu se arată identitatea cesionarului, nu există nicio 

precizare privind creanţa şi nu se solicită pârâtului să plătească cesionarului.  
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S-a constatat că notificarea cesiunii realizată de SC„AVVAMS” SRL, prin adresa nr. 

10214/23.05.2018, arată identitatea cesionarului (indicarea doar a denumirii cesionarului, fără 

alte date de identificare, nu poate fi considerată vătămătoare pentru pârât în condiţiile în care 

acesta se afla în raporturi de colaborare, de fapt, cu cesionarul, cunoscând, în realitate, toate 

datele de identificare ale acestuia), identifica creanţa cedată şi conţine menţiunea implicită de 

a se plăti această creanţă cesionarului, astfel că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 

1578 alin. 1 lit. b Cod civil pentru ca pârâtul să fie ţinut să plătească cesionarului. 

Mai mult, potrivit art. 1580 Cod civil „atunci când cesiunea se comunică odată cu 

acțiunea intentată împotriva debitorului, acesta nu poate fi obligat la cheltuieli de judecată 

dacă plătește până la primul termen, afară de cazul în care, la momentul comunicării cesiunii, 

debitorul se afla deja în întârziere”; prin urmare debitorul cedat nu poate invoca cu succes 

lipsa sa de calitate procesuală pasivă în procesul intentat de creditorul cesionar, argumentată 

doar de inopozabilitatea cesiunii.  

În consecință, a fost respinsă excepția lipsei calităţii procesuale pasive invocate de 

pârâtul IROI. 

În mod corespunzător, a fost respinsă, ca inadmisibilă, și cererea IROI de introducere 

în cauză, în calitate de persoană care ar putea pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclamantul, 

potrivit art. 68 C.proc.civ., a „AVVAMS” SRL, întrucât această societate comercială, 

cesionând creanța față de pârât către reclamanta „B” SRL, nu mai este titulara acestei creanțe, 

astfel că nu mai poate pretinde valorificarea ei în justiție.  

Pârâtul a argumentat faptul că „AVVAMS” SRL ar putea pretinde același drept ca și 

reclamantul prin împrejurarea că cesiunea nu i-ar fi opozabilă, dar acest argument a fost 

îndepărtat de instanță ca efect al respingerii excepției lipsei calităţii procesuale pasive a IROI. 

De altfel, ca efect al realizării cesiunii de creanță, cedentul nu mai este titularul creanței 

cedate, astfel că nu mai poate chema, în mod valabil, în judecată pe debitorul cedat pentru 

valorificarea acestei creanțe nici în ipoteza în care cesiunea nu ar fi devenit opozabilă acestui 

debitor; inopozabilitatea cesiunii îl vizează doar pe terț, pe debitorul cedat, iar nu pe părțile 

contractului de cesiune de creanță. 

Împotriva încheierii pronunţate în şedinţa publică din 4.09.2019 a Tribunalului Iaşi – 

Secţia I Civilă, a declarat apel IROI, criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie. 

În motivarea apelului, se susține că societatea „AVVAMS” SRL a avut încheiat cu 

IROI acordul-cadru nr. 17888/2.12.2014, având ca obiect achiziţia de către spital a testelor de 

laborator (achiziţie reactivi pentru laborator aferenţi aparaturii în comodat). În baza acestui 

acord-cadru, părţile au încheiat contracte subsecvente în conformitate cu legislaţia aplicabilă. 
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Ulterior, la 14.05.2018, a fost încheiat un contract de cesiune de creanţă între SC 

„AVVAMS” SRL (creditor cedent) și SC „B” SRL (cesionar), prin care cesionarul a agreat să 

preia creanţa cedentului împotriva IROI (1.353.061,37 lei). 

În conformitate cu dispoziţiile art. 68 C.proc.civ., societatea comercială SC 

„AVVAMS” SRL este cea care poate emite aceleaşi drepturi ca și reclamanta din prezenta 

cauză, respectiv SC „B” SRL. 

De asemenea, S.C. „AVVA MS” SRL este partea cu care efectiv s-a derulat raportul 

juridic generator al creanţei cesionate către reclamanta SC „B” SRL, aceasta fiind în 

cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte condiţiile livrărilor de substanţe pretins recepţionate, 

precum modalitatea de decontare a serviciilor furnizate în cadrul acordului-cadru nr. 

17888/2.12.2014, situaţii de fapt contestate atât de către reclamanta cesionară, cât şi de IROI. 

Apelanta solicită să se constate admisibilitatea cererii de introducere în cauză a SC 

„AVVAMS” SRL și admiterea prezentei cereri de apel. 

Intimata SC„AVVAMS” SRL, prin întâmpinarea formulată, solicită respingerea 

apelului formulat de către IROI, ca neîntemeiat, având în vedere că nu se justifică 

introducerea sa în cauză în calitate de persoană care ar putea pretinde aceleaşi drepturi ca şi 

reclamantul.  

Prin contractul de cesiune de creanţă încheiat la data de 14.05.2018, între SC 

„AVVAMS” SRL și reclamanta SC „B” SRL, intimata a cesionat către reclamanta SC „B” 

SRL creanţa în cuantum de 1.353.061.37 lei, pe care o deţinea împotriva debitorului cedat, 

IROI. 

Creanţa cesionată către SC „B” SRL este creanţa care rezultă din acordul-cadru 

privind furnizare de produse nr. 17888/2.02.2014 încheiat între intimată şi pârâta IROI. 

Susține intimata că, la acest moment, orice datorie pe care IROI o are în legătură 

raportul comercial care rezultă din acordul-cadru privind furnizare de produse nr. 

17888/2.02.2014 urmează a fi achitată exclusiv către reclamanta SC „B” SRL. 

 SC„AVVAMS”  SRL nu mai poate emite nicio pretenţie împotriva pârâtei, IROI, câtă 

vreme creanţa, în cuantum de 1.353.061,37 lei, aparţine în totalitate reclamantei SC „B” SRL. 

De asemenea, dispoziţiile art. 1568 din Codul civil prevăd că: „(l) Cesiunea de creanţă 

transferă cesionarului: toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanţa cedată, 

drepturile de garanţie şi toate celelalte accesorii ale creanţei cedate.” 

Astfel, în virtutea legii, SC „AVVAMS” SRL nu mai deţine niciun drept împotriva 

IROI, câtă vreme toate aceste drepturi au fost preluate prin intermediul contractului de 

cesiune de creanţă de către reclamanta SC „B” SRL. 
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Intimata arată că cererea de introducere în cauză a SC„AVVAMS” SRL,  în calitate de 

persoană care ar putea pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclamantul, este inadmisibilă, ea 

nedeţinând niciun drept împotriva pârâtei. 

În mod greşit, apelanta încearcă să inoculeze ideea că SC „AVVAMS” SRL ar putea 

pretinde din partea acesteia suma de 1,353.061,37 lei, câtă vreme, după încheierea 

contractului de cesiune din data de 14 mai 2018, nu a mai emis nicio pretenţie faţă de 

apelantă. 

În prezent, nu mai există niciun raport juridic între SC „AVVAMS” şi IROI, motiv 

pentru care nu se poate justifica introducerea sa în cauză. 

Raportat la situaţia existentă în speţă este evident că apelanta nu are mai mulţi 

creditori, SC„AVVAMS” SRL având calitatea de cedent al creanţei ce formează obiectul 

litigiului, singurul creditor fiind reclamanta SC „B” SRL, intimata fiind o persoană străină de 

raportul juridic litigios. 

Argumentele apelantei ar fi fost valabile numai în măsura în care SC „AVVAMS” 

SRL ar fi negat existența cesiunii de creanţă și i-ar fi solicitat acesteia să nu achite creanţa 

către reclamanta SC „B” SRL, pretinzând existenta unor anumite drepturi, ceea ce însă nu este 

cazul în situaţia de fată. 

În mod evident, în măsura în care pârâta ar achita de bună-voie creanţa în cuantum de 

1.353.061,37 lei către reclamanta SC „B” SRL, aceasta ar fi eliberată şi faţă de ea, câtă vreme 

SC„AVVAMS” SRL nu a negat niciodată contractul de cesiune de creanţă, fiind un act juridic 

care îi este opozabil. 

Dacă ar fi manifestat bună-credinţă, în relaţia atât cu SC„AVVAMS”  SRL, cât şi cu 

reclamanta SC „B” SRL, IROI ar fi putut să declare în mod expres că doreşte să achite suma 

de 1.353.061,37 lei, să consemneze suma de bani la o instituţie financiară şi să solicite 

instanţei de judecată să stabilească care dintre cele două persoane juridice este îndreptăţită să 

primească suma de bani datorată. 

Însă, IROI a negat în permanenţă faptul că datorează suma de 1.353.061,37 lei atât 

faţă de SC„AVVAMS” SRL, cât şi faţă reclamanta SC „B” SRL. 

Aşadar, câtă vreme, din perspectiva apelantei, datoria de 1.353.061,37 lei nu există, nu 

se justifică efectuarea cercetării judecătoreşti faţă de o terţă persoană, care nu a pretins, 

ulterior încheierii contractului de cesiune din data de 14 mai 2018, vreun drept faţă de 

apelantă. 

În realitate, cererea formulată de către IROI constituie apărări de fond care vor fi 

analizate de către instanţa de judecată atunci când va soluţiona fondul cauzei, respectiv 

cererea formulată de către SC „B” SRL în contradictoriu cu pârâta. 
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Intimata SC „B” SRL a formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea apelului 

formulat, ca neîntemeiat, având în vedere că în mod corect instanţa de fond a respins cererea 

de introducere în cauza a societăţii „AVVAMS” SRL, ca inadmisibilă. 

Dispoziţiile art. 68 alin (1) din Codul de procedură civilă prevăd că „(1) Oricare dintre 

părţi poate să cheme în judecată o altă persoană care ar putea să pretindă, pe calea unei cereri 

separate, aceleaşi drepturi ca şi reclamantul.” 

La acest moment, nu există însă motive de natură să justifice introducerea în cauză a 

intimatei„AVVAMS” SRL, în calitate de persoană care ar putea să pretindă aceleaşi drepturi 

ca şi SC „B” SRL. 

Creanţa dobândită de către SC „B” SRL este creanţa care rezultă din Acordul-cadru 

privind furnizarea de produse nr. 17888 din data de 2 decembrie 2014, adică exact actul 

juridic de unde izvorăşte obligaţia de plată a apelantei. 

Dispoziţiile art. 1.1 din Contractul de cesiune de creanţă încheiat la data de 14 mai 

2018 prevăd că: „Prin prezentul contract, cedentul „AVVAMS” SRL transmite către 

cesionara „B” SRL creanţa în cuantum de 1.353.061,37 lei pe care o deţine împotriva 

debitorului cedat IROI.” 

Totodată, dispoziţiile art. 1.3 din Contractul de cesiune de creanţă încheiat la data de 

14 mai 2018 prevăd că „între Cedent şi Cesionar au existat raporturi contractuale, respectiv 

Contractul de furnizare nr. 41 din data de 21 noiembrie 2014, în baza căruia „AVVAMS” 

SRL este debitorul „B” SRL pentru suma de 1.295.642,8 lei” 

Prin urmare, scopul contractului de cesiune de creanţă încheiat între cele două societăţi 

a fost acela de a stinge creanţa pe care „B” SRL o deţine împotriva intimatei, fiind deci în 

prezenţa unei operaţiuni de dare în plată, operaţiune determinată tocmai din cauza conduitei 

apelantei care refuză să achite sume de bani datorate. 

Încheierea Contractului de cesiune de creanţă a determinat stingerea datoriei pe care 

„AVVAMS” SRL o avea faţă de „B” SRL, urmând ca apelanta să achite sumele de bani direct 

către cea din urmă. 

Contractul de cesiune de creanţă are un efect benefic în cadrul circuitului economic 

determinând reducerea datoriilor pe care le înregistrează un agent economic, respectiv 

intimata „AVVAMS” SRL. 

În virtutea legii, intimata „AVVAMS” nu mai deţine niciun drept împotriva IROI, câtă 

vreme toate aceste drepturi au fost preluate prin intermediul contractului de cesiune de creanţă 

de către „B” SRL. 
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În mod greşit, apelantul încearcă să inoculeze ideea că „AVVAMS” SRL ar putea 

pretinde suma de 1.353.061,37 lei, câtă vreme, după încheierea contractului de cesiune din 

data de 14 mai 2018 aceasta nu a mai emis nicio pretenţie faţă de IROI. 

Argumentele apelantului ar fi fost valabile numai în măsura în care s-ar fi negat 

existența cesiunii de creanţă, fie de către „AVVAMS” SRL, fie de către „B” SRL, iar 

„AVVAMS” SRL i-ar fi solicitat apelantei să nu achite creanţa către reclamanta „B” SRL, 

pretinzând existența unor anumite drepturi, ceea ce însă nu este cazul în situaţia de faţă. 

Dacă ar fi manifestat bună-credinţă, în relaţia atât cu „AVVAMS” SRL, cât şi cu „B” 

SRL, IROI ar fi putut să declare în mod expres că doreşte să achite suma de 1.353.061,37 lei, 

să consemneze suma de bani la o instituţie financiară şi să solicite instanţei de judecată să 

stabilească care dintre cele două persoane juridice este îndreptăţită să primească suma de bani 

datorată. 

Câtă vreme, din perspectiva apelantei, datoria de 1.353.061,37 lei nu există, nu se 

justifică efectuarea cercetării judecătoreşti faţă de o terţă persoană, care nu a pretins, ulterior 

încheierii contractului de cesiune din data de 14 mai 2018, vreun drept faţă de apelantă. 

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile formulate, de ansamblul 

materialului probator administrat în cauză şi de prevederile legale incidente, Curtea reţine că 

apelul nu este întemeiat. 

În acest sens, Curtea notează că, prin cererea cu care a învestit tribunalul, SC „B” SRL 

a solicitat obligarea IROI la plata sumei de 1.353.061.37 lei. 

Este adevărat că izvorul pretențiilor reclamantei intimate împotriva pârâtului apelant 

este reprezentat de Acordul-cadru privind furnizare de produse nr. 17888/2.12.2014 încheiat 

între SC„AVVAMS”  SRL şi IROI, însă, prin contractul de cesiune de creanţă încheiat la data 

de 14.05.2018 între SC „AVVAMS” SRL, în calitate de cedentă, și SC „B” SRL,în calitate de 

cesionară, SC „AVVAMS” SRL a cesionat către SC „B” SRL creanţa în cuantum de 

1.353.061.37 lei, pe care o deţinea împotriva debitorului cedat, IROI. 

Potrivit dispoziţiei înscrise  în art. 68 alin (1) din Codul de procedură civilă, „ Oricare 

dintre părţi poate să cheme în judecată o altă persoană care ar putea să pretindă, pe calea unei 

cereri separate, aceleaşi drepturi ca şi reclamantul.” 

Din interpretarea textului rezultă că cererea de chemare în judecată a altei persoane 

este o cerere de intervenție forțată, prin care una dintre părțile inițiale solicită introducerea în 

proces a unui terț care ar putea pretinde aceleași drepturi ca și reclamantul, în eventualitatea în 

care acesta ar promova o acțiune separată. 
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Pentru admisibilitatea acesteia este necesar ca terțul chemat în judecată să poată 

pretinde aceleași drepturi subiective ca și reclamantul, iar partea care formulează cererea de 

chemare în judecată a terțului trebuie să se prevaleze de un interes propriu. 

În cauza pendinte, tribunalul a reținut în mod corect că nu sunt întrunite cerințele mai 

sus menționate pentru a se putea admite cererea IROI și a se dispune introducerea în proces a 

„AVVAMS” SRL, în calitate de persoană care ar putea să pretindă aceleaşi drepturi ca şi SC 

„B” SRL. 

Este de principiu că, între părți, prin cesiunea de creanță se produce un transfer al 

dreptului de creanță din patrimoniul cedentului în patrimoniul cesionarului. 

Astfel, ca urmare a încheierii contractului de cesiune de creanţă încheiat la data de 

14.05.2018, „AVVAMS” SRL nu mai este titulara dreptului de creanță, în cuantum de 

1.353.061.37 lei, pe care îl deţinea împotriva IROI, acest drept subiectiv fiind transferat la SC 

„B” SRL, care a promovat cererea de chemare în judecată din prezenta cauză, în vederea 

valorificării acestuia. 

În aceste condiții, „AVVAMS”  SRL nu va putea pretinde, în raport cu IROI, aceleași 

drepturi ca și SC „B” SRL, atâta timp cât această societate a transferat dreptul său de creanță 

în patrimoniul reclamantei-intimate. 

Susținerile apelantului referitoare la împrejurarea că S.C. „AVVAMS” SRL este 

partea cu care efectiv s-a derulat raportul juridic generator al creanţei cesionate către 

reclamanta SC „B” SRL, aceasta fiind în cunoştinţă de cauza în ceea ce priveşte condiţiile 

livrărilor de substanţe pretins recepţionate, precum modalitatea de decontare a serviciilor 

furnizate în cadrul acordului-cadru nr. 17888/2.12.2014 nu prezintă relevanță în cauză, atât 

timp cât această societate a cesionat dreptul de creanță ce izvorăște din acest contract către SC 

„B” SRL şi nu mai este titulara dreptului subiectiv a cărei valorificare se urmăreşte în cauza 

dedusă judecăţii. 

Faţă de cele ce preced, în baza art. 480 alin. 1 teza I din Codul de procedură civilă, 

Curtea respinge apelul declarat de IROI şi păstrează sentinţa atacată. 

7. Apel. SRL. Opoziţie împotriva deciziei asociatului unic al SRL, prin care s-a 

hotărât reducerea capitalului social, prin restituirea către asociatul unic a aportului. 

Necesitatea probării că hotărârea asociatului unic produce un prejudiciu opozantului 

 

Cuprins pe materii: Drept civil 

Indice alfabetic: Litigiu cu profesioniştii. Apel 

Temei de drept: art. 61, art. 62, art. 203 din Legea nr. 31/1990 
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Opoziţia nu reprezintă mijlocul procedural prin intermediul căruia se urmăreşte 

anularea hotărârii generale a asociaţilor sau acţionarilor, după caz, ci repararea unui 

prejudiciu. Prin urmare, pentru a fi admisibilă opoziţia formulată de unul dintre creditori, 

acesta trebuie să facă dovada că respectiva hotărâre îi produce un prejudiciu, obiectul 

cererii de opoziţie fiind obligarea societăţii sau, după caz, a asociaţilor la repararea 

prejudiciului cauzat, iar nu desfiinţarea hotărârii. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 637/7.11.2019 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iași, „SM” SA a formulat opoziţie 

împotriva deciziei asociatului unic al pârâtei „PCG” SRL, prin care s-a hotărât reducerea 

capitalului social cu suma de 850.000 lei, prin restituirea către asociatul unic a aportului, 

solicitând anularea acestei decizii. În subsidiar, se solicită obligarea pârâtei la acordarea de 

garanţii suficiente pentru suma de 126,864,64 lei. 

În drept, se invocă art. 61 şi 62, 203 din Legea nr. 31/1990. 

Prin sentinţa civilă pronunţată de Tribunalul Iași a fost respinsă opoziția formulată. 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut că prin decizia asociatului unic SC 

„PCG” SRL s-a decis reducerea capitalului social cu suma de 850.000 lei prin restituirea către 

asociatul unic a aportului, motivat de faptul că actualul capital este prea mare pentru nevoile 

societăţii. Diminuarea capitalului social s-a făcut de la 1.121.780 lei, la 271.780 lei. 

Reclamanta pretinde o creanţă de 126.864,64 lei. 

Decizia a fost  publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. 

Conform art. 61 din Legea nr. 31/1990, „(1) Creditorii sociali şi orice alte persoane 

prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula 

o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea 

sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile.” 

Prin urmare, pentru a fi admisibilă opoziţia formulată de unul dintre creditori, acesta 

trebuie să facă dovada că respectiva hotărâre îi produce un prejudiciu, obiectul cererii de 

opoziţie fiind obligarea societăţii sau, după caz, a asociaţilor la repararea prejudiciului cauzat, 

iar nu desfiinţarea hotărârii, aşa cum pretinde reclamanta prin capătul principal de cerere, 

acţiunea urmând a fi respinsă sub acest aspect, de anulare a deciziei. 

Potrivit art. art. 208 – „(1) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după 

trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a. 

(2) Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl 

fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea şi procedeul ce va fi utilizat pentru 

efectuarea ei. 
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(3) Creditorii societăţii, ale căror creanţe sunt anterioare publicării hotărârii, vor fi 

îndreptăţiţi să obţină garanţii pentru creanţele care nu au devenit scadente până la data 

respectivei publicări. Aceştia au dreptul de a face opoziţie împotriva acestei hotărâri, în 

conformitate cu art. 62. 

(4) Reducerea capitalului social nu are efect şi nu se fac plăţi în beneficiul acţionarilor 

până când creditorii nu vor fi obţinut realizarea creanţelor lor ori garanţii adecvate sau până la 

data la care instanţa a respins cererea creditorilor ca inadmisibilă ori, apreciind că societatea a 

oferit creditorilor garanţii adecvate sau că, luându-se în considerare activul societăţii, 

garanţiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neîntemeiată, iar hotărârea 

judecătorească a rămas definitivă. 

(5) La cererea creditorilor societăţii, ale căror creanţe sunt anterioare publicării 

hotărârii, instanţa poate obliga societatea la acordarea de garanţii adecvate dacă, în mod 

rezonabil, se poate aprecia că reducerea capitalului social afectează şansele de acoperire a 

creanţelor, iar societatea nu a acordat garanţii creditorilor, potrivit prevederilor alin. (3).” 

Deși reclamanta a invocat dispozițiile alin. 3 şi 4 citat, acestea vizează creanțele 

nescadente până la publicarea hotărârii de reducere a capitalului social, în vreme ce creanța 

pretinsă de  reclamantă, potrivit susţinerilor acesteia este scadentă anterior chiar adoptării 

deciziei de reducere a capitalului social. 

În speţă, deşi reducerea este semnificativă, nu se poate vorbi de pericolul ca 

reclamanta să nu își poată recupera creanța sa, eventualul prejudiciu fiind doar cuantificat fără 

a se dovedi cum a fost stabilită întinderea acestuia și chiar existența în integralitate a sa. 

În consecinţă, faţă de cele reţinute, instanţa de fond a găsit neîntemeiată cererea 

reclamantei şi a respins-o. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel în termen şi motivat „SM” SA, criticând-o 

pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

Apelanta consideră că prin reducerea capitalului social al „PCG” SRL cu suma de 

850.000 interesele sale ar fi grav prejudiciate, fiind în pericol de a nu putea recupera integral 

debitul datorat. 

Prin reducerea capitalului social al „PGC” SRL cu suma de 850.000 interesele 

reclamantei ar fi grav prejudiciate, fiind în pericol de a nu putea recupera integral debitul 

datorat. În situaţia în care intimata refuză cu rea-credinţă să își achite debitele restante, însă își 

reduce semnificativ capitalul social motivat de faptul că „este prea mare pentru nevoile 

societăţii”, consideră că singurul scop al intimatei este acela de a prejudicia interesele 

creditorilor, motiv pentru care consideră că cererea de opoziţie este întemeiată. 
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Față de cele de mai sus, solicită admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei 

apelate şi admiterea cererii de opoziţie formulată. De asemenea, solicită obligarea intimatei-

pârâte la plata cheltuielilor de judecată. 

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma criticilor și apărărilor formulate în 

cauză, instanța de control judiciar constată că apelul este nefondat pentru următoarele 

considerente. 

Prin Hotărârea asociatului unic al pârâtei SC „PCG” SRL s-a dispus reducerea 

capitalului social al societăţii cu suma de 850.000 lei, prin restituirea către asociatul unic a 

aportului, motivat de faptul că capitalul existent este prea mare pentru nevoile societăţii. 

Potrivit art. 61 din Legea nr. 31/1990, creditorii sociali şi orice alte persoane 

prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula 

o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea 

sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile. 

Prima instanţă a respins acţiunea creditorului, reţinând că prin decizia atacată nu s-a 

adus nici un prejudiciu creditorului reclamant, care, în plus, nu a justificat o creanţă certă. 

Curtea reţine că opoziţia nu reprezintă mijlocul procedural prin intermediul căruia se 

urmăreşte anularea hotărârii generale a asociaţilor sau acţionarilor, după caz, ci repararea unui 

prejudiciu. Prin urmare, pentru a fi admisibilă opoziţia formulată de unul dintre creditori, 

acesta trebuie să facă dovada că respectiva hotărâre îi produce un prejudiciu, obiectul cererii 

de opoziţie fiind obligarea societăţii sau, după caz, a asociaţilor la repararea prejudiciului 

cauzat, iar nu desfiinţarea hotărârii, aşa cum pretinde reclamanta. 

Această statuare a primei instanţe este judicioasă. 

Cu privire la creanţa reclamantului, Curtea constată că prezentarea de către creditorul 

reclamant a unei creanţe este necesară pentru justificarea calităţii sale de a promova opoziţia, 

or, în cauză, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei a fost respinsă la fond, iar 

împotriva acestei dispoziţii nu s-a promovat apel, astfel încât a intrat în puterea lucrului 

judecat. 

Ceea ce trebuie probat în prezenta opoziţie este cauzarea unui prejudiciu prin 

hotărârea asociatului unic. 

Reclamanta trebuia să probeze că pârâta şi-a diminuat capitalul social, cunoscând sau 

trebuind să cunoască faptul că în acest mod societatea nu va mai fi în măsură să îşi execute 

obligaţiile. Or, în speţă, pe calea opoziţiei formulate de către creditoare, nu s-au adus dovezi 

care să contureze elementul intenţional sub acest aspect. Nu poate fi reţinută critica 

reclamantei apelante sub aspectul riscului neîncasării creanţei pretinse, cât timp aceasta are 

posibilitatea de a uza de căile de executare specifice pentru plata debitului, iar potrivit disp. 
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art. 3 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. 

Or, capitalul social rămas în urma emiterii hotărârii asociatului unic este mult mai mare decât 

creanţa pretinsă de reclamantă, aspect observat în mod just şi de către prima instanţă. 

Totodată, în cauză, apelanta nu a administrat dovezi din care să reiasă o creare sau o mărire a 

unei stări de insolvabilitate a societăţii intimate, ca urmare a modificării capitalului social. 

Astfel, în mod just instanţa de fond a dispus respingerea cererii de opoziţie formulată 

de apelantă, întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru promovarea unei 

astfel de acţiuni, respectiv dispoziţiile art. 61 şi urm. din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 

comerciale. În mod corect, instanţa de fond a stabilit că o cerere de opoziţie nu se poate limita 

la invocarea unei creanţe, independent de probarea legăturii sau raportului de cauzalitate 

dintre modificarea capitalului social sau creanţă şi prejudiciul efectiv suferit de oponent. 

Pentru toate aceste motive, în baza art. 480 C.proc.civ., apelul a fost respins ca 

nefondat, iar soluţia primei instanţe păstrată, ca fiind legală şi temeinică. 

 

8. Închiderea procedurii de insolvenţă în temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014. 

Condiții în care se poate dispune 

Potrivit dispozițiilor art. 174 din Legea nr. 85/2014, în orice stadiu al procedurii 

prevăzute de Legea nr. 85/2014,  judecătorul-sindic va da o sentinţă de închidere a 

procedurii prin care va dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat, 

dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente 

pentru a acoperi cheltuielile administrative şi niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele 

corespunzătoare. 

Prin acest caz de închidere a procedurii de insolvenţă legiuitorul a avut în vedere 

faptul că dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt 

insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi niciun creditor nu se oferă să 

avanseze sumele corespunzătoare nu se mai justifică menţinerea procedurii deschisă.  

Raţiunea închiderii procedurii într-o astfel de situaţie rezidă în aceea că scopul legii – 

acoperirea pasivului debitorului insolvent – nu mai poate fi realizat în ipoteza în care se 

constată că nu se vor putea achita nici măcar cheltuielile administrative generate de 

desfăşurarea ei, prin asemenea cheltuieli înţelegându-se cele referitoare la administrarea 

procedurii de insolvenţă. 

 

Cuprins pe materii: Legea nr. 85/2014 

Index alfabetic: Legea nr. 85/2014 
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Temei de drept: art. 174 din Legea nr. 85/2014 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 464/2.10.2019  

 

Prin sentinţa civilă nr. 568/16.04.2019, Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a civilă-faliment, în 

temeiul dispoziţiilor art. 174 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei a dispus 

închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC „X” SRL. 

A dispus radierea debitorului din registrul comerţului. 

În temeiul dispoziţiilor art. 180 din Legea privind procedura insolvenţei, a descărcat 

lichidatorul judiciar „Y” SPRL, de orice îndatoriri şi responsabilităţi, mai puţin atribuţiile 

rezultate din dispoziţiile art. 169 alin. 7 sau art. 173 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. 

S-a dispus ca plata cheltuielilor de procedură și a onorariului lichidatorului judiciar, 

atât a celui desemnat provizoriu de instanţă prin încheierea de deschidere a procedurii („Z” 

SPRL), cât şi a celui desemnat de adunarea creditorilor şi confirmat de judecătorul sindic prin 

Încheierea din 18.09.2018 („Z.M.” SPRL), să se efectueze în conformitate cu prevederile art. 

39 alin. 4 rap. la art. 57 alin. 2 teza a II-a din Legea nr. 85/2014. 

Considerentele de fapt şi de drept pe care s-a întemeiat sentinţa primei instanţe au fost 

următoarele:  

În condiţiile în care debitorul falit, după cum s-a constatat, nu deţine niciun bun în 

patrimoniu, nu are disponibilităţi în conturi bancare şi nu au fost identificate nici creanţe ce ar 

fi putut fi încasate în numele acestuia care să asigure acoperirea creanţelor creditorilor, 

procedura este lipsită de obiect.  

Scopul procedurii este de lichidare a activului în scopul stingerii pasivului, însă 

lichidatorul judiciar nu a identificat active în vederea acoperirii creanţelor, deşi a întreprins 

demersuri suficiente în acest sens.  

Pentru aceste motive, judecătorul-sindic a dispus potrivit art. 174 din Legea nr. 

85/2014 închiderea procedurii şi radierea debitorului din evidenţele registrului comerţului şi 

cele fiscale. 

În baza dispoziţiilor art. 179 din lege, instanţa a dispus notificarea închiderii 

procedurii debitorului, persoanelor expres prevăzute de lege iar, în temeiul disp. art. 180, a 

descărcat lichidatorul judiciar de orice îndatoriri si responsabilităţi, mai puţin atribuţiile 

rezultate din dispoziţiile art. 169 alin. 7 sau 173 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.  

Plata cheltuielilor de procedură și a onorariului lichidatorului judiciar, atât a celui 

desemnat provizoriu de instanţă prin încheierea de deschidere a procedurii, cât şi a celui 
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desemnat de adunarea creditorilor şi confirmat de judecătorul sindic prin încheierea din 

18.09.2018, pronunţată în dosarul nr. XYZ/99/2018 al Tribunalului Iaşi, se va efectua în 

conformitate cu prevederile art. 39 alin. 4 raportat la art. 57 alin. 2 teza a II-a din Legea nr. 

85/2014. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel creditoarea AAAS, criticând-o pentru 

nelegalitate.  

Apelanta susţine că, în opinia sa, practica instituită prin aplicarea stricto sensu a 

dispoziţiilor art. 174 din Legea nr. 85/2014, de a fi închisă procedura pe motiv că toate 

bunurile debitoarei au fost executate, consideră că este neproductivă cel puţin prin prisma 

creditorilor care nu îşi pot permite această cerinţă. 

Apelanta învederează că scopul procedurii de lichidare judiciare este acela de a 

satisface interesele creditorilor, ceea ce presupune că judecătorul sindic trebuie să acorde 

creditorilor posibilitatea de a-și exercita toate drepturile conferite de lege. 

În acelaşi timp, apelanta apreciază că propunerea de închidere a procedurii este 

prematură, având în vedere ca instituţia apelantă nu şi-a recuperat creanţa înscrisă la masa 

credală. 

Intimata debitoare SC „X.” SRL a depus întâmpinare, susținând că apelul formulat 

este nefondat şi se impune respingerea lui. 

Examinând sentinţa atacată, prin prisma criticilor formulate, în aplicarea art. 479 alin. 

(1) din Codul de procedură civilă, Curtea apreciază că apelul este nefondat, Tribunalul 

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

considerentelor ce urmează:  

Curtea reține că judecătorul sindic a derulat procedura de insolvenţă cu aplicarea 

normelor legale şi a reţinut elementele unei stări de fapt conform cu probatoriul administrat, 

fără a se identifica motive de anulare sau schimbare a sentinţei pronunţate. 

Astfel, faţă de cele arătate de administratorul judiciar prin Raportul nr. xxx/ 

21.03.2019 depus la dosarul de primă instanţă, în care acesta a propus închiderea procedurii 

de insolvenţă declanşată în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 pe seama debitoarei, 

întrucât societatea falită nu mai desfăşoară nicio activitate, nu dispune de lichidităţi pentru 

îndestularea creditorilor şi că în averea sa nu există niciun bun care să poată fi valorificat, în 

mod corect judecătorul-sindic a făcut aplicarea prevederilor art. 174 din legea-cadru, 

dispunând închiderea procedurii colective. 

Textul de lege menţionat statuează fără echivoc că în orice stadiu al procedurii 

prevăzute de Legea nr. 85/2014, modificată, judecătorul-sindic va da o sentinţă de închidere a 

procedurii prin care va dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat, 
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dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente 

pentru a acoperi cheltuielile administrative şi niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele 

corespunzătoare. 

Având în vedere că niciunul dintre creditorii înscrişi în tabelul definitiv nu s-a oferit să 

avanseze sumele corespunzătoare pentru continuarea administrării procedurii de insolvenţă 

faţă de societatea debitoare, în mod legal prima instanţă a făcut aplicarea textului art. 174 din 

Legea nr. 85/2014.  

Prin acest caz de închidere a procedurii de insolvenţă legiuitorul a avut în vedere 

faptul că dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt 

insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi niciun creditor nu se oferă să 

avanseze sumele corespunzătoare nu se mai justifică menţinerea procedurii deschisă.  

Raţiunea închiderii procedurii într-o astfel de situaţie rezidă în aceea că scopul legii – 

acoperirea pasivului debitorului insolvent – nu mai poate fi realizat în ipoteza în care se 

constată că nu se vor putea achita nici măcar cheltuielile administrative generate de 

desfăşurarea ei, prin asemenea cheltuieli înţelegându-se cele referitoare la administrarea 

procedurii de insolvenţă. 

În esenţă, critica adusă de apelantă sentinţei pronunțate de Tribunalului Iași vizează 

greșita închidere a procedurii insolvenței debitoarei, apelanta considerând că scopul 

procedurii de lichidare judiciare este acela de a satisface interesele creditorilor, ceea ce 

presupune că judecătorul sindic trebuie să acorde creditorilor posibilitatea de a-și exercita 

toate drepturile conferite de lege. Potrivit apelantei, din moment ce nu şi-a recuperat creanţa 

înscrisă la masa credală propunerea de închidere a procedurii este prematură. 

Curtea notează că, doar criticile care se circumscriu îndeplinirii sau neîndeplinirii 

condițiilor textului ce a constituit temei pentru închiderea procedurii pot fi deduse spre analiză 

în aceste limite de învestire. 

Constatând că – în speță – ipoteza normei legale înserate în art. 174 din Legea nr. 

85/2014 este îndeplinită, soluția pronunțată este legală și temeinică. 

În concluzie, apelul este nefondat şi în baza art. 480 alin. 1 din Codul de procedură 

civilă şi art. 43 din Legea nr. 85/2014, a fost respins. 

 

9. Contestație împotriva hotărârii adunării creditorilor. Creditori îndreptăţiţi să 

participe la procedura insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor. 

Înțelesul noțiunii. Critici din apel care nu vizează soluția judecătorului sindic. Limitele 

devoluțiunii. Consecințe 
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Potrivit dispozițiilor art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006: „hotărârea adunării 

creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul sindic pentru nelegalitate, la cererea 

creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze 

aceasta în procesul verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să 

participe la procedura insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor.” 

În condițiile în care creditorul contestator, nu a fost prezent la şedinţă, fără a justifica 

în vreun fel motivul absenţei, deşi a fost legal convocat, potrivit dovezilor depuse de 

lichidatorul judiciar, acesta nu se numără printre persoanele abilitate de legiuitor să 

promoveze o astfel de contestaţie.  

Prin motivele de apel creditoarea nu contestă cele reținute de tribunal referitoare, pe 

de o parte, la absența sa de la şedinţă, și, pe de altă parte, la nejustificarea, în vreun fel, a 

motivului absenţei, în condițiile în care a fost legal convocată la ședință.  

Or, plecând de la aceste limite ale efectului devolutiv al apelului se constată că, prin 

cererea de apel se invocă doar aspecte ce nu au legătură cu hotărârea judecătorului ce a 

soluționat în primă instanță cauză, din moment ce apelanta reia chestiunile vizând pretinsa 

nelegalitate a votului exprimat de creditoarea „Y.” - Sucursala Vaslui susținând că votul 

exprimat de această creditoare este nelegal şi nul, în condiţiile în care în dreptul semnăturii 

reprezentanţilor legali, apare semnătura directorului sucursalei, sucursală care nu are 

personalitate juridică şi nu poate face acte de dispoziţie procesuală în nume propriu. 

 

Cuprins pe materii: Legea nr. 85/2006; C.proc.civ. 

Index alfabetic: Legea nr. 85/2006; C.proc.civ. 

Temei de drept: art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006; art. 466 alin. (1) C.proc.civ.; 477 alin. 

(1) C.proc.civ. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 659/13.11.2019 

Prin sentinţa civilă nr. 61/F/ 20.02.2019 pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia civilă 

a fost respinsă contestaţia formulată de contestatoarea SC „X.” SRL, împotriva procesului 

verbal al adunării creditorilor debitoarei „Z.” SRL. 

Considerentele de fapt şi de drept pe care s-a întemeiat sentinţa primei instanţe au fost 

următoarele:  

La data de 24.09.2018, lichidatorul judiciar al debitoarei „Z.” SRL, respectiv „Q.” 

IPURL Vaslui a convocat adunarea creditorilor, pentru data de 8 octombrie 2018, ora 10,00 

cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea unei dintre ofertele de cumpărare depuse de 

potenţialii cumpărători A. şi B. Preţul oferit pentru cumpărarea în bloc a bunurilor imobile din 

patrimoniul debitoarei este: A. – 400.000 lei şi B. – 450.000 lei. Ulterior, lichidatorul judiciar, 

a adus la cunoştinţa creditorilor faptul că cei doi potenţiali cumpărători A. şi B. şi-au 

modificat oferta de cumpărare în bloc a bunurilor din patrimoniul debitoarei la suma de 

460.000 lei.  



54 

Potrivit procesului verbal al adunării creditorilor, la şedinţa adunării creditorilor 

debitoarei, în data de 08.10.2018, s-a prezentat „Y.” SA Sucursala Vaslui, prin votul nr. 

19.286 din 26.09.2018, cu un procent de 33,16 % din totalul creanţelor. 

Lichidatorul judiciar a constatat că adunarea creditorilor este legal întrunită, fiind 

întrunite cerinţele art. 15 alin. 1 şi 2 din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt 

prezenţi creditori ai căror creanţe însumate să reprezinte minim 30% din valoarea totală a 

creanţelor împotriva averii debitorului, motiv pentru care se poate trece la discutarea 

problemelor aflate pe ordinea de zi, în ordinea menţionată, în convocator.  

Se mai menţionează în procesul-verbal contestat, că „Y.” SA Sucursala Vaslui, prin 

votul exprimat aprobă organizarea de licitaţii publice cu strigare în vederea achiziţionării 

bunurilor debitoarei la preţul ofertat de 460.000 lei fără TVA şi în consecinţă Comitetul 

creditorilor aprobă organizarea de licitaţii publice cu strigare în vederea achiziţionării 

bunurilor debitoarei la preţul de 460.000 lei fără TVA.  

Potrivit art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006 hotărârea adunării creditorilor poate fi 

desfiinţată de judecătorul sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat 

împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al 

adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei, 

care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor.  

Or, în prezenta speţă, creditorul contestator, nu a fost prezent la şedinţă, fără a justifica 

în vreun fel motivul absenţei deşi a fost convocat, potrivit listei depuse de lichidatorul judiciar 

(nr. yyy/26.09.2018), deci nu se numără printre persoanele abilitate de legiuitor să promoveze 

o astfel de contestaţie. 

Mai mult decât atât, Tribunalul a constatat că votul comunicat prin corespondenţă (nr. 

xxxx/8.10.2018) este emis de creditoarea „Y.” SA Sucursala Vaslui reprezentată prin A.T. 

director şi M.L.– şef serviciu operaţiuni, şi că a avut acelaşi conţinut la toate adunările 

creditorilor organizate de la deschiderea procedurii şi până în prezent, fiind considerat valabil 

exprimat, atât de lichidator, cât şi de creditori. 

Pentru considerentele expuse, Tribunalul a respins contestaţia formulată de 

contestatoarea SC „X.” SRL Bacău, împotriva procesului verbal al adunării creditorilor SC 

„A.G.” SRL Vaslui. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel SC „X.” SRL, criticând-o pentru nelegalitate. 

În motivarea căii de atac, solicită a se avea în vedere dispoziţiile art. 149 din Legea nr. 

85/2006, cu denumirea marginală „corelarea legislativă” potrivit cărora „dispoziţiile prezentei 

legi se completează, în măsura compatibilităţii lor, cu cele ale Codului de procedură civilă, 

Codului civil, Codului comercial şi ale Regulamentului (CE) 1.346/2000 referitor la 
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procedurile de insolvenţă, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L160 din 

30 iunie 2000.” 

Face trimitere apelanta la dispoziţiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 care 

prevăd că „debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, 

oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană interesată pot face contestaţie împotriva 

măsurilor luate de administratorul judiciar.” 

Având în vedere aceste dispoziţii legale, apelanta susține că legiuitorul nu a restrâns 

dreptul de vot în cadrul adunării creditorilor numai la creditorii care au lipsit nemotivat sau la 

creditorii care au votat împotrivă şi au cerut să se menţioneze acest aspect în procesul-verbal 

de şedinţă, ci au extins acest drept la contestaţie la toate persoanele interesate. 

Din acest punct de vedere, apelanta apreciază că soluţia primei instanţe este vădit 

nelegală, Tribunalul Vaslui făcând o greşită interpretare şi aplicare a legii, în condiţiile în care 

a avut în vedere dispoziţiile art. 14 alin. (7), fără a avea în vedere şi dispoziţiile art. 21 alin. 

(2) din Legea nr. 85/2006. 

Mai susține că a prezentat mai multe argumente în fața tribunalului, pe care acesta le-a 

examinat foarte succint, respectiv faptul că, la data de 8 octombrie 2018, la sediul debitoarei 

s-a desfăşurat adunarea creditorilor prin care s-a hotărât aprobarea organizării de licitaţii 

publice cu strigare în vederea achiziţionării bunurilor debitoarei la preţul ofertei de 460.000 

lei, fără TVA. La adoptarea hotărârii şi-a exprimat punctul de vedere creditoarea „Y.” - 

Sucursala Vaslui prin votul nr. 19970/08.10.2018, având un drept de vot de 33,16% din 

totalul creanţelor. 

Potrivit apelantei, votul exprimat de această creditoare este nelegal şi nul, în condiţiile 

în care, în dreptul semnăturii reprezentanţilor legali, aceasta este semnată de directorul 

sucursalei, T.A., sucursală care nu are personalitate juridică şi nu poate face acte de dispoziţie 

procesuală în nume propriu, sens în care face trimitere la dispoziţiile art. 209 alin. (1) C.civ. și 

la dispoziţiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată, cu modificările ulterioare. 

Având în vedere cele menţionate, apelanta apreciază că punctul de vedere exprimat de 

creditoarea „Y.” SA – Sucursala Vaslui este nul, cu atât mai mult cu cât reprezentanţii acestei 

sucursale nu au prezentat lichidatorului judiciar o împuternicire expresă din partea 

reprezentanţilor legali, deşi acest lucru le-a fost solicitat în mod expres prin convocatorul 

privind şedinţa adunării creditorilor. 

În lipsa votului exprimat de alţi creditori care să depăşească pragul prevăzut de 

dispoziţiile art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2006, privind legea insolvenţei, respectiv de 

30% din valoarea totală a creanţelor, şedinţa adunării creditorilor debitoarei a fost legal 
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constituită, iar hotărârea adoptată este lovită de nulitate. Apelanta a solicitat admiterea 

apelului aşa cum a fost formulat şi, pe cale de consecinţă, schimbarea în tot a sentinţei atacate, 

în sensul admiterii contestaţiei ce face obiectul prezentului dosar aşa cum a fost formulată şi 

anularea hotărârii adoptate în şedinţa adunării creditorilor din data de 8 octombrie 2018 şi 

reconvocarea unei noi adunări a creditorilor cu respectarea formelor legale. 

Intimata „Y.” SA a depus întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca neîntemeiat.  

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

lucrările dosarului şi de dispoziţiile art. 479 alin. (1) C.proc.civ., Curtea apreciază că apelul 

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

legale relevante, potrivit considerentelor ce urmează: 

Este de principiu că obiectul apelului îl formează hotărârea pronunțată în prima 

instanță, potrivit art. 466 alineat (1) C.proc.civ.. Instanța de apel este ținută a se pronunța în 

limitele stabilite de apelant, reglementarea din art. 477 alin. (1) C.proc.civ., cu denumirea 

marginală „limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat” fiind, în acest sens, 

fără echivoc. 

Curtea notează că apelanta-creditoare SC „X.” SRL a învestit Tribunalului Iaşi cu o 

contestaţie împotriva procesului-verbal al adunării creditorilor debitoarei SC „Z.” SRL 

Vaslui. 

Judecătorul sindic a respins contestația reținând – în principal – incidența dispozițiilor 

art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006 potrivit cu care: „hotărârea adunării creditorilor poate fi 

desfiinţată de judecătorul sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat 

împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul verbal 

al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura 

insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor.” 

În cuprinsul considerentelor hotărârii, tribunalul a evidențiat că, în prezenta cauză, 

creditorul contestator, nu a fost prezent la şedinţă, fără a justifica în vreun fel motivul absenţei 

deşi a fost convocat, potrivit listei nr. yyy/26.09.2018 depuse de lichidatorul judiciar, 

circumstanțe în care acesta nu se numără printre persoanele abilitate de legiuitor să 

promoveze o astfel de contestaţie. 

Instanța de control judiciar notează că, în dezvoltarea motivelor de apel, apelanta-

creditoare SC „X.” SRL, nu formulează critici concrete referitoare la soluția judecătorului 

sindic, din moment ce nu argumentează considerentele pentru care, în mod greșit, ar fi reținut 

instanța incidența art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006.  
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În apel, creditoarea SC „X.” SRL nu contestă cele reținute de tribunal referitoare, pe 

de o parte, la absența sa de la şedinţă, și, pe de altă parte, la nejustificarea, în vreun fel, a 

motivului absenţei, în condițiile în care a fost legal convocată la ședință.  

În consecință, în mod judicios a reținut tribunalul că apelanta se află în situația 

reglementată de art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006.  

În ceea ce privește susținerile apelantei potrivit cu care soluţia primei instanţe este 

nelegală, Tribunalul Vaslui făcând o greşită interpretare şi aplicare a legii, în condiţiile în care 

a avut în vedere dispoziţiile art. 14 alin. (7), fără a le corobora cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) 

din Legea nr. 85/2006, potrivit cu care: „debitorul persoană fizică, administratorul special al 

debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori precum şi orice altă persoană interesată 

pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar.”, acestea au fost 

înlăturate.  

Curtea are în vedere că dispoziţiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 

reglementează sfera persoanelor ce pot formula contestație împotriva măsurilor luate de 

practicianul în insolvență, ipoteza nefiind operantă în cauza pendinte unde obiectul de 

învestire al instanței îl constituie contestația formulată împotriva hotărârii adunării 

creditorilor. 

Raportat argumentelor expuse, a fost înlăturat raționamentul expus de apelantă, 

potrivit cu care, prin interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 14 alin. (7) cu cele ale art. 21 

alin. (2) din Legea nr. 85/2006 ar reieși că legiuitorul nu a restrâns dreptul de vot în cadrul 

adunării creditorilor numai la creditorii care au lipsit nemotivat sau la creditorii care au votat 

împotrivă şi au cerut să se menţioneze acest aspect în procesul-verbal de şedinţă, și că acest 

drept la contestaţie l-ar avea toate persoanele interesate. 

Instanța de apel face trimitere și la considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 

390/2007, publicată în M. Of. nr. 370 din 31 mai 2007, prin care, respingând excepția de 

neconstituționalitate cu privire la dispozițiile art. 14 alin. (7) din Legea nr. 85/2006, Curtea a 

reținut că acest text de lege prevede posibilitatea judecătorului-sindic de a desființa hotărârea 

nelegală a adunării creditorilor la cererea creditorilor care au votat împotriva adoptării 

hotărârii respective și au cerut consemnarea acestui fapt în procesul-verbal al adunării, 

precum și la cererea creditorilor care au lipsit justificat de la adunare. Hotărârile luate în 

adunarea creditorilor privesc realizarea intereselor legitime ale acestora, în mod colectiv, în 

vederea recuperării creanțelor lor. Curtea Constituțională a constatat că, din moment ce lipsa 

unor creditori de la ședința adunării generale a creditorilor nu a fost motivată, aceștia nu pot 

invoca încălcarea accesului liber la justiție de către dispozițiile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 



58 

85/2006, dispoziții care nu le permit atacarea hotărârilor adunării generale de la care au lipsit, 

deoarece drepturile procedurale trebuie exercitate cu bună-credință. 

Potrivit dispoziţiilor art. 479 din Codul de procedură civilă, instanţa de apel va verifica 

– în limitele cererii de apel – stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima 

instanţă. 

Or, plecând de la aceste limite ale efectului devolutiv al apelului se constată că, prin 

cererea de apel se invocă doar aspecte ce nu au legătură cu hotărârea judecătorului ce a 

soluționat în primă instanță cauză, din moment ce apelanta reia chestiunile vizând pretinsa 

nelegalitate a votului exprimat de creditoarea „Y.” - Sucursala Vaslui susținând că votul 

exprimat de această creditoare este nelegal şi nul, în condiţiile în care în dreptul semnăturii 

reprezentanţilor legali, apare semnătura directorului sucursalei, T.A., sucursală care nu are 

personalitate juridică şi nu poate face acte de dispoziţie procesuală în nume propriu. 

În fine, a mai solicitat apelantă să se aibă în vedere dispoziţiile art. 149 din Legea nr. 

85/2006, cu denumirea marginală „corelarea legislativă” potrivit cărora „dispoziţiile prezentei 

legi se completează, în măsura compatibilităţii lor, cu cele ale Codului de procedură civilă, 

Codului civil, Codului comercial şi ale Regulamentului (CE) 1.346/2000 referitor la 

procedurile de insolvenţă, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L160 

din 30 iunie 2000”, fără ca această solicitare să fie circumscrisă vreunui text de lege din 

Codul de procedură civilă, Codului civil, Codului comercial, respectiv din Regulamentul (CE) 

1.346/2000 referitor la procedurile de insolvenţă. 

În raport de cele anterior expuse și având în vedere limitele de devoluţiune fixate prin 

criticile apelantei, Curtea reţine că instanţa de fond a procedat la o corectă soluționare a 

contestație formulate de apelanta-creditoare SC „X.” SRL. 

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

respins apelul formulat de apelanta-creditoare. 

 

10. Opoziție împotriva hotărârii asociaţilor de dizolvare şi lichidare a societăţii 

comerciale. Condiții necesare pentru a putea fi considerată admisibilă opoziția 

Cuprins pe materii: Drept Comercial 

Index alfabetic: Termenul de exercitare a opoziției împotriva hotărârii asociaţilor de dizolvare 

şi lichidare a societăţii comerciale.  

Temei de drept: art. 61 din Legea nr. 31/1990; art. 249 din Codul de procedură civilă  

 

Astfel cum este reglementată în prezent opoziția, aceasta este o veritabilă acțiune în 

răspundere civilă delictuală, menită a permite repararea prejudiciului cauzat printr-o 

hotărâre a asociaților sau o decizie a lichidatorilor, după caz. 
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Efectul admiterii opoziției constă în obligarea societății sau a asociaților la repararea 

prejudiciului cauzat prin decizia asociatul unic al societății pârâte. 

În consecință, pentru a-i putea fi considerată admisibilă opoziția, creditorul (opozant) 

trebuie să facă dovada prejudiciului, a faptei ilicite (în acest caz specific, hotărârea 

asociaților) și a legăturii de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu. Dacă, din anumite 

motive, prejudiciul invocat nu poate fi reparat în modalitatea specială a opoziției, victima 

poate formula și o acțiune de drept comun de acoperire a pagubei. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 697/27.11.2019 

 

Prin sentinţa civilă nr. 155/2019 din 25 aprilie 2019, Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a 

civilă-faliment a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta A.J.F.P.-D. 

G.R.F.P Iaşi, în contradictoriu cu pârâţii  societatea „X.” SRL şi Y, ca neîntemeiată. 

A reținut tribunalul că, prin decizia asociatul unic al societății pârâte, respectiv pârâta 

Y, nr. 1 din 19.09.2018 s-a decis dizolvarea şi lichidarea simultană a societăţii „X.” SRL, 

conform art. 227 şi art. 252 din Legea nr. 31/1990 şi numirea în calitate de lichidator a 

Cabinetului Individual de Insolvenţă „Z”.  

Aşa cum rezultă din art. 61 din Legea nr. 31/ 1990, pot utiliza o cerere de opoziţie 

creditorii sociali, precum şi orice alte persoane care sunt prejudiciate prin hotărârile 

asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv. 

De asemenea, tribunalul a constatat că ceea ce se poate ataca prin această acţiune de 

tip special sunt numai hotărârile de modificare a prevederilor actelor constitutive, hotărâri 

care, prin efectele lor, produc prejudicii fie creditorilor societăţii care au anumite creanţe, 

certe, lichide şi exigibile asupra acesteia, fie altor categorii de persoane, care nu sunt creditori 

sociali şi nici asociaţi ori acţionari, dar sunt afectate patrimonial prin aceste măsuri. 

De asemenea, tribunalul a reţinut că opoziţia reglementată de art. 61 din Legea 

31/1990 este o acţiune în răspundere patrimonială, avându-şi fundamentul juridic în hotărârile 

organelor statutare ale societăţii comerciale care produc prejudicii creditorilor sociali sau altor 

persoane. 

Ca atare, reclamanta trebuie, în conformitate cu dispoziţiile legale menţionate, să 

demonstreze că se încadrează în categoria creditorilor sociali sau în categoria persoanelor 

prejudiciate ca urmare a adoptării hotărârii împotriva căreia s-a formulat opoziţia. 

În speţa dedusă judecăţii, din probatoriul administrat nu rezultă – însă – îndeplinirea 

acestor cerinţe, reclamanta nedepunând niciun înscris care să îndeplinească condiţiile pentru a 

fi considerat un titlu fiscal executoriu în conformitate cu prevederile Codul fiscal şi ale 
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Codului de procedură fiscală - înscrisul depus, respectiv Fişa sintetică totală neputând fi 

considerat titlu executoriu.  

În consecinţă, tribunalul a respins cererea de chemare în judecată formulată ca 

neîntemeiată. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel apelanta-creditoare D.G.R.F.P. – A. J.F. P. 

Iaşi criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie, probatoriile administrate nefiind corect 

interpretate. 

Examinând sentinţa atacată, prin prisma criticilor formulate, în aplicarea articolului 

479 alineat (1) din Codul de procedură civilă, Curtea constată că apelul este nefondat, 

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

potrivit considerentelor ce urmează :  

 Curtea notează că, apelanta-creditoare D.G.R.F.P. – A. J.F.P Iaşi a formulat opoziție 

împotriva deciziei asociatul unic al societății pârâte, respectiv pârâta Y, nr. 1 din 19.09.2018  

prin care s-a decis dizolvarea şi lichidarea simultană a societăţii  „X.” SRL, conform art. 227 

şi art. 252 din Legea nr. 31/ 1990 şi numirea în calitate de lichidator a Cabinetului Individual 

de Insolvenţă „Z”.  

S-a solicitat obligarea pârâţilor Y și a societăţii „X.” SRL la repararea prejudiciului 

pretins cauzat apelantei, în sumă de 13.547 lei. 

Curtea notează că, în dezvoltarea motivelor de apel se analizează maniera în care a 

fost soluţionată cererea de opoziție, susținându-se că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de 

art. 61 din Legea societăţilor nr. 31/1990 privind societăţile comerciale rep., cu modificările și 

completările ulterioare câtă vreme, ca efect al dizolvării şi radierii societăţii, obligaţiile fiscale 

datorate bugetului consolidat al statului vor rămâne neachitate. 

Susține că, în dovedirea acțiunii, a depus fişa sintetică totală care conține obligaţiile 

datorate bugetului consolidat al statului de către contribuabil, ca urmare a activităţii 

desfăşurate. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată: „Creditorii 

sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea 

actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti 

să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat”. 

Curtea evidențiază că efectul admiterii opoziției constă în obligarea societății sau a 

asociaților la repararea prejudiciului cauzat prin decizia asociatul unic al societății pârâte. 

Astfel cum este reglementată în prezent opoziția, aceasta este o veritabilă acțiune în 

răspundere civilă delictuală, menită a permite repararea prejudiciului cauzat printr-o hotărâre 

a asociaților sau o decizie a lichidatorilor, după caz. În consecință, pentru a-i putea fi 
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considerată admisibilă opoziția, creditorul (opozant) trebuie să facă dovada prejudiciului, a 

faptei ilicite (în acest caz specific, hotărârea asociaților) și a legăturii de cauzalitate între fapta 

ilicită și prejudiciu. Dacă, din anumite motive, prejudiciul invocat nu poate fi reparat în 

modalitatea specială a opoziției, victima poate formula și o acțiune de drept comun de 

acoperire a pagubei. 

În cauză, astfel cum în mod judicios a reţinut şi judecătorul fondului, apelanta-

creditoare D.G.R.F.P. – A.J.F.P. Iaşi nu a depus niciun înscris care să îndeplinească condiţiile 

pentru a fi considerat un titlu fiscal executoriu în conformitate cu prevederile Codul fiscal şi 

ale Codului de procedură fiscală, înscrisul depus, respectiv Fişa sintetică totală depusă 

neîntrunind exigențele care se impun pentru a putea fi considerată titlu executoriu.  

Potrivit dispoziţiilor art. 249 din Codul de procedură civilă, care statuează cu privire la 

sarcina probei, în sensul că: „cel care face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o 

dovedească”, sarcina probei revenea apelantei D.G.R.F.P. – A.J.F.P. Iaşi.  

Faţă de cele ce preced, Curtea reţine că tribunalul a respins cererea reclamantei-

apelante printr-o corectă aplicare a prevederilor art. 61 din Legea nr. 31/1990 privind 

societăţile. 

Faţă de cele mai-sus expuse, în baza dispoziţiilor art. 480 alin. 1 din Codul de 

procedură civilă Curtea a respins apelul formulat de apelanta-creditoare D.G.R.F.P. – A.J.F.P. 

Iaşi. împotriva sentinţei civile nr. 155/25.04.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a 

civilă-faliment, hotărâre ce a fost păstrată. 

 

11. Anulare acte juridice încheiate de profesioniști pentru dol. Competența 

funcțională a secției civile a tribunalului în primă instanță. Prescripția dreptului la acţiune 

cu privire la acte juridice încheiate sub imperiul vechiului Cod civil și noului Cod civil 

 

Cuprins pe materii: Drept civil 

Indice alfabetic: Prescripția dreptului la acțiune - acte juridice încheiate sub imperiul 

vechiului Cod civil și noului Cod civil 
Temei de drept: art. 9 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958, art. 201 și art. 226 din Legea nr. 

71/2011, art. 2.529 alin. 1 lit. b) din noul Cod civil, Decizia ÎCCJ nr. 1/2014 și 

18/2016 pronunțate în recursul în interesul legii 

 

Competența instanței specializate nu  poate fi reținută prin raportare la obiectul și 

natura litigiului, el neîncadrându-se, raportat la obiectul și natura sa, în categoria celor 

avute în vedere cu titlu exemplificativ de art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, astfel cum 

au fost interpretate prin Decizia ÎCCJ nr. 18/2016. 
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În ce privește prescripția dreptului la acţiune, potrivit disp. art. 201 din Legea nr. 

71/2011 și statuărilor cuprinse în Decizia ÎCCJ nr. 1/2014, legiuitorul a optat să supună legii 

vechi prescripţiile începute şi neîmplinite la data de 1 octombrie 2011, în vederea asigurării 

stabilităţii juridice. Legea sub imperiul căreia prescripţia a început să curgă va guverna atât 

aspectele de drept material, cât şi pe cele de drept procesual referitoare la prescripţie, chiar 

dacă aceasta se împlineşte după intrarea în vigoare a Codului civil. 

Prin urmare, actele juridice încheiate anterior intrării în vigoare a noului Cod civil 

sunt supuse reglementărilor în vigoare de la data perfectării lor, respectiv Codului civil din 

1864 şi Decretului nr. 167/1958. 

În ce priveşte actele încheiate ulterior intrării în vigoare a noului Cod civil, sunt 

aplicabile disp. art. 2529 alin. (1) lit. b) din noul Cod civil, motivul de anulare invocat fiind 

dolul.  

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia nr. 745/11.12.2019  

 

Prin încheierea din 12 iunie 2018, Tribunalul Iaşi, Secţia I civilă a respins excepţia 

necompetenţei funcţionale a Secției I civilă, și, în temeiul dispoziţiilor art. 131 alin. 1 

C.proc.civ., instanţa a constatat că este competentă general, material şi teritorial în 

soluţionarea cauzei. 

Prin sentinţa civilă nr. 217/13 februarie 2019, Tribunalul Iaşi, Secţia I Civilă a respins 

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de pârâta C. 

A admis excepţia prescripției invocată de pârâtele C și A, şi în consecinţă: a respins 

cererea formulată de reclamanta S în contradictoriu cu pârâtele A şi C, ca fiind prescris 

dreptul la acţiune; a respins cererea de intervenție accesorie formulată de intervenienţii M și 

N.  

Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul Iaşi a reținut, cu privire la excepția prescripţiei 

dreptului la acţiune invocată de pârâtele C și A, următoarele: 

Reclamanta a solicitat, invocând existenţa dolului, anularea unor acte juridice 

încheiate cu pârâta A la data de 25.08.2010 și la data de 19.08.2013: 

Instanța a observat că o parte din acte juridice sunt încheiate sub imperiul vechiului 

Cod civil, iar cealaltă parte, după intrarea în vigoare a Noului Cod civil, ce a avut loc la data 

de 10.10.2011. 

În privinţa actelor încheiate anterior intrării în vigoare a noului Cod civil, a constatat 

că sunt incidente dispoziţiile Codului civil de la 1864 şi ale Decretului nr. 167/1958. 

Potrivit art. 6 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil și art. 4 din Legea 

nr. 71/2011, actele juridice lovite de nulitate absolută ori relativă sau afectate de alte cauze de 

ineficacitate la data intrării în vigoare a legii noi sunt supuse dispozițiilor legii vechi, 

neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit dispoziţiilor legii noi. Aşadar, 
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validitatea sau eficacitatea actelor juridice se apreciază potrivit condiţiilor stabilite de legea în 

vigoare la momentul încheierii actului juridic. 

În cazul de faţă, actele juridice încheiere anterior datei de 10.10.2011 sunt supuse 

reglementărilor în vigoare de la data perfectării lor, respectiv ale Codului civil din 1864 şi 

cele ale Decretului nr. 167/1958. 

În drept, potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958, dreptul la acțiune 

în anularea unui act juridic pentru dol se stinge prin prescripție, dacă nu a fost exercitat în 

termenul stabilit de lege, art. 3 din Decret stabilind un termen general de prescripţie de 3 ani. 

Art. 9 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 prevede un termen maxim de 18 luni pentru 

invocarea nulităţii pentru existenţa dolului, raportat la data încheierii actului. 

Aplicând aceste dispoziţii la situaţia de faţă, se constată că pentru actele menţionate, 

încheiate anterior datei de 10.10.2011, respectiv la data de 25.08.2010, la data introducerii 

cererii, de 19.02.2018, era împlinit termenul general de prescripţie de 3 ani, la care se adaugă 

termenul de prescripţie special de 18 luni în care putea fi invocată nulitatea, astfel că cererea 

reclamantei privind anularea acestor acte a fost respinsă ca fiind prescris dreptul la acţiune. 

În ce priveşte actele încheiate ulterior intrării în vigoare a Noului Cod civil, s-a 

constatat că reclamanta a invocat dolul constând în efectuarea de către bancă a unor trageri 

fără a exista cerere de tragere din partea societăţii sale şi cu nerespectarea obiectului liniei de 

credit, efectuându-se, de către bancă, numeroase operaţiuni neconforme cu contractul prin 

care a generat o datorie fictivă. 

Reclamanta a susținut că a aflat de aceste manopere dolosive ale pârâtei în luna 

octombrie 2017, odată cu comunicarea raportului de expertiză în dosarul Judecătoriei Iaşi, şi 

în aceste condiții, începutul cursului prescripţiei extinctive a fost analizat prin raportare la 

dispoziţiile art. 2500 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. 

A reţinut instanţa, în ce priveşte actele încheiate ulterior intrării în vigoare a noului 

Cod civil, că acestea sunt supuse dispoziţiilor acestui act normativ, respectiv disp. art. 2.529 

alin. 1 lit. b) din noul Cod civil, potrivit cărora prescripţia dreptului la acţiunea în anularea 

unui act juridic începe să curgă, în cazul dolului, din ziua când a fost descoperit, termenul de 

prescripţie fiind tot de 3 ani, conform art. 2517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. 

În ce privește momentul descoperii manoperelor dolosive, a notat că acesta este un 

element de fapt subiectiv, ce poate a fi dovedit prin orice mijloc de probă.  

Or, reclamanta a promovat contestaţie la executarea silită promovată împotriva 

executării silite la biroul executorului judecătoresc, prin care a invocat aceleaşi motive 

precum cele invocate în susţinerea existenței dolului, respectiv efectuarea de către bancă a 

unor trageri fără a exista cerere de tragere din partea societăţii sale şi cu nerespectarea 
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obiectului liniei de credit, banca efectuând numeroase operaţiuni neconforme cu contractul, 

prin care a generat o datorie fictivă, fapt ce rezultă din obiectivele formulate de reclamantă în 

vederea administrării probei cu expertiză contabilă (şi anume obiectivul nr. 7 – să  stabilească 

expertul obiectul pentru care a fost acordată facilitatea de credit conform contractul de 

facilitare de linie de credit multifuncţională şi dacă a fost respectat acest obiect în privinţa 

transferurilor efectuate de bancă fără acordul clientului).  

Întrucât expertiza depusă la termenul de judecată din 18.10.2016 avea acest obiectiv, 

instanța nu a reţinut că, doar cu ocazia depunerii raportului de expertiză la dosar, reclamanta a 

luat cunoştinţă de manoperele dolosive pretins săvârşite de bancă, ci, dimpotrivă, expertul a 

efectuat expertiza, a întocmit şi depus raportul de expertiză ca urmare a obiectivelor propuse 

de reclamantă şi încuviinţate de instanţă, nefiind investit să facă constatări în afara limitelor 

stabilite cu ocazia încuviinţării obiectivelor de către instanţă. A reținut instanța că, prin 

expertiză, expertul nu putea depăşi procesual al contestaţiei la executare şi să efectueze 

constatări a unor situaţii de fapt ce exced acestuia.  

Având în vedere că expertiza şi obiectivele au fost încuviinţate în acea cauză la 

termenul din 26.11.2014, rezultă că cel mai târziu la acest moment reclamanta cunoştea 

despre existenţa manoperelor dolosive invocate.  

Acelaşi lucru rezultă şi din considerentele sentinţei civile nr. 5893/2018 prin care a 

fost soluţionată contestaţia la executare, unde se arată că: „Ceea ce fac însă în cele din urmă 

contestatorii este să pretindă că nivelul datoriei prezentat atunci de Bancă era unul eronat şi la 

care se ajunsese ca urmare a operaţiunilor nelegale sau neconvenţionale pe care le desfăşurase 

anterior aceasta. Deşi, din perspectiva acestei contestaţii, nu se va dovedi în cele din urmă 

foarte important dacă acele operaţiuni erau sau nu nelegale sau neconvenţionale, instanţa 

observă că aceştia s-au prevalat inclusiv de propria culpă atunci când au afirmat că Banca le-a 

transferat sume de bani în temeiul unor cereri de tragere pe care ei înşişi le făcuseră cu 

nerespectarea dispoziţiilor contractului. Ceea ce afirmă ei în mod implicit este că Banca ar fi 

trebuit să le respingă respectivele cereri, cu motivarea că intenţia de utilizare a banilor 

contravenea scopului anexei în temeiul căreia fusese făcută cererea. Totodată, ei afirmă că li 

s-au acordat sume de bani fără să le fi solicitat, adică fără a exista cereri de tragere”, de unde 

rezultă că reclamanta cunoștea, la data promovării contestaţiei, situaţia de fapt invocată în 

susţinerea cererii ce face obiectul prezentei judecăţi, respectiv cunoştea existenţa pretinselor 

manopere dolosive săvârşire de bancă. 

În consecinţă, în raport de cele expuse şi de disp. art. 2.529 alin. 1 lit. b) raportat la art. 

2517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, tribunalul a constatat că era împlinit 

termenul de prescripţie de 3 ani, raportat la data introducerii acţiunii, 19.02.2018, astfel că a 
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respins acţiunea ca fiind prescris dreptul la acţiune şi în ce priveşte anularea acestor acte, 

încheiate ulterior datei de 10.10.2011. 

A reținut instanța că, şi dacă ar considera că în cazul actelor încheiate anterior intrării 

în vigoare a noului Cod civil termenul de prescripție a început să curgă sub imperiul legii noi, 

tot ar fi intervenit termenul de prescripţie de 3 ani prevăzut de art. 2517 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil. 

În raport de cele expuse, instanța a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive 

invocate de pârâta C; a admis excepţia prescripției invocată de pârâtele C şi A, şi în 

consecinţă a respins cererea formulata de reclamanta S în contradictoriu cu pârâtele A şi C, ca 

fiind prescris dreptul la acţiune. 

În ce privește cererea de intervenție accesorie formulată de intervenienţii M și N, 

având în vedere soluția ce a fost dată în cazul cererii principale promovată de reclamantă şi 

disp. art. 67 C.proc.civ., cererea a fost respinsă. 

Împotriva încheierii din data de 12 iunie 2018 şi a sentinţei nr. 217/13.12.2019 

pronunţate de Tribunalul Iaşi au declarat apel S, prin administrator special şi administrator 

judiciar, şi M și N. 

I. În motivarea apelului, apelanta S a susţinut că, prin cererea de chemare în judecată, 

reclamanta apelantă S a solicitat anularea pentru dol a mai multor acte juridice, reprezentând 

contracte de facilitate de credit, acte adiţionale la contracte de facilitate de credit, contracte de 

ipotecă şi acte adiţionale la contracte de garanţie reală mobiliară, încheiat cu intimata A. 

I.1. Apelanta a criticat încheierea pronunţată la termenul din 12 iunie 2018, prin care 

instanţa a respins excepţia necompetenţei sale funcţionale şi s-a declarat competentă să 

soluţioneze cauza, ca fiind nelegală. 

Apelanta a precizat că, deşi a fost adresată Secţiei a II-a Civilă a Tribunalului Iaşi, 

cererea a fost înregistrată la Secţia I Civilă, drept pentru care reclamanta a invocat excepţia 

necompetenţei funcţionale (specializate) a acesteia, având în vedere că pricina dedusă 

judecăţii vizează un raport juridic între profesionişti, născut din acte juridice încheiate în 

exerciţiul activităţii profesionale a acestora. 

Apelanta a susţinut că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit, prin Decizia nr. 

17/2018, că „necompetenţa materială procesuală a secţiei/completului specializat este de 

ordine publică”. Prin urmare, reclamanta are deschisă calea apelului împotriva încheierii prin 

care prima instanţă a respins excepţia, care a fost invocată în termen, raportat la dispoziţiile 

art. 132 alin. (2) teza a II-a C.proc.civ.. 

Prin Decizia nr. 18/2016 (recurs în interesul legii), instanţa supremă a stabilit: 

„Competenţa materială procesuală a tribunalelor/secţiilor specializate se determină în funcţie 
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de obiectul sau natura litigiilor de genul celor avute în vedere cu titlu exemplificativ de art. 

226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 

Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare”. 

Noţiunea de „obiect al litigiului” se referă la pretenţiile deduse judecăţii prin cererea 

de chemare în judecată, iar cea de „natură a litigiului” se referă la calificarea raportului juridic 

dedus judecăţii. Este adevărat că aceasta din urmă nu se raportează la calitatea părţilor, 

simplul fapt că aceştia sunt profesionişti neatrăgând, de plano, concluzia că litigiul trebuie 

soluţionat de o secţie ori complet specializat. 

Cu toate acestea, în speţă trebuie observat că actele juridice a căror anulare se solicită 

prin cererea de chemare în judecată sunt acte specifice raporturilor profesionale, respectiv 

contracte de facilitate de credit şi acte adiţionale la astfel de contracte încheiate între o bancă 

şi o societate reglementată de Legea nr. 31/1990. Raportul juridic dedus judecăţii este, aşadar, 

unul specific „comercial”, chiar dacă se invocă dolul, ca motiv de nulitate relativă a acestor 

acte, trebuie observat că motivele concrete constau în operaţiunile bancare efectuate anterior 

încheierii actelor juridice a căror anulare se solicită. Prin urmare, la stabilirea naturii litigiului 

trebuie avută în vedere natura actelor cu privire la care s-a solicitat anularea, acte specifice 

circuitului economic comercial. 

Aşa cum a remarcat şi instanţa supremă în motivarea Deciziei nr. 18/2016, enumerarea 

făcută de art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 nu este una exhaustivă, ci are doar caracter 

exemplificativ, instanţele urmând a stabili, în concret, prin raportare la obiectul sau natura 

cauzei, dacă litigiul trebuie soluţionat de un complet/secţie specializată ori nu. În cauză, 

ţinând cont de natura actelor a căror anulare se cere, cauza ar fi trebuit să fie analizată de o 

instanţă specializată. 

Pentru aceste considerente, apelanta a solicitat, în temeiul dispoziţiile art. 480 alin. (4) 

C.proc.civ., admiterea apelului, anularea încheierii prin care a fost respinsă excepţia 

necompetenţei şi a sentinţei şi trimiterea cauzei la Secţia a II-a a Tribunalului Iaşi, pentru 

competentă soluţionare. 

I.2. Apelanta S a criticat şi sentinţa nr. 217/13.12.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi, 

susţinând că soluţia primei instanţe de admitere a excepţiei prescripţiei dreptului material la 

acţiune este nelegală şi netemeinică. 

A precizat apelanta că, prin cererea de chemare în judecată a solicitat anularea pentru 

dol a unor contracte de facilitare credit, anexe la contracte de facilitare credit, contracte de 

ipotecă şi anexe la contracte de garanţie reală mobiliară încheiate la data de 25.08.2010, 

respectiv la data de 19.08.2013. 
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Prima instanţă a apreciat că, în legătură cu ambele categorii de acte juridice, s-a 

împlinit cursul prescripţiei dreptului material la acţiune. Astfel, cu privire la actele juridice 

încheiate la data de 25.08.2013, prima instanţă a considerat că sunt aplicabile dispoziţiile art. 

9 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958, calculând termenul de prescripţie de 3 ani de la 

împlinirea termenului de 18 luni, calculat de la data încheierii actelor. În ceea ce priveşte 

actele încheiate la data de 19.08.2013, prima instanţă a apreciat că, raportat la dispoziţiile art. 

2529 alin. (1) lit. b) Cod civil, motivele invocate în susţinerea cererii (manoperele dolosive) 

au fost descoperite de reclamantă cel mai târziu la data formulării obiectivelor pentru 

expertiza administrată în dosarul nr. 17987/245/2014, având ca obiect contestaţie împotriva 

executării silite înseşi. 

Consideră apelanta că soluţia este netemeinică şi nelegală, fiind rezultatul unei greşite 

interpretări a dispoziţiilor legale referitoare la stabilirea legii aplicabile prescripţiei şi la 

momentul de la care aceasta începe să curgă, precum şi a unei greşite interpretări a probelor 

administrate în cauză în ceea ce priveşte stabilirea acestui moment.  

Astfel, cu privire la actele încheiate la data de 25.08.2010, raportat la dispoziţiile art. 6 

alin. (4) Cod civil şi art. 201 din Legea nr. 71/2011, sunt aplicabile prescripţiei dreptului 

material la acţiune dispoziţiile noului Cod civil, nu cele ale Decretului nr. 167/1958, 

momentul de la care începe să curgă prescripţia fiind ulterior intrării în vigoare a noului Cod 

civil; în speţă, acest moment este cel la care a fost depus raportul de expertiză în dosarul nr. 

17987/245/2014 al Judecătoriei Iaşi. 

Cu privire la actele încheiate la data de 19.08.2013, în aplicarea dispoziţiilor art. 2529 

alin. (1) lit. b) Cod civil, momentul descoperirii motivelor pentru care a fost promovată 

cererea de anulare pentru dol este data de 18.10.2016, dată la care a fost depus la dosarul nr. 

17987/245/2014 al Judecătoriei Iaşi prima formă a raportului de expertiză întocmit în cauza 

respectivă, raport de expertiză care a identificat o serie de operaţiuni neconforme efectuate de 

bancă, respectiv au fost efectuate trageri care nu respectă formal condiţiile prevăzute de 

contractul cadru încheiat între părţi şi/sau care nu respectă obiectul liniilor şi facilităţilor de 

creditare încheiate între părţi, aceste operaţiuni generând o datorie fictivă a societăţii către 

bancă. 

Cu privire la prescripţia dreptului material la acţiune referitor la actele încheiate la 

data de 25.08.2010 – legea aplicabilă prescripţiei, apelanta arată că prima instanţă a făcut o 

greşită interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la legea aplicabilă prescripţiei. 

Astfel, instanţa s-a raportat la dispoziţiile art. 6 alin. (3) din Codul civil şi la cele ale art. 4 din 

Legea nr. 71/2011, care se referă însă la valabilitatea actelor juridice, nu la prescripţie. Cu 

privire la aceasta, sunt aplicabile dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Codul civil şi art. 201 din 
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Legea nr. 71/2011, care stabilesc că prescripţiile extinctive începute şi neîmplinite la data 

intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit. 

Prin urmare, legea aplicabilă prescripţiei extinctive, sub toate aspectele (început, 

termen, suspendare, întrerupere, repunere în termen, efecte) este legea în vigoare la data la 

care prescripţia a început să curgă. Analizând textele de lege, se poate conchide că este perfect 

posibil ca cerinţele de validitate referitoare la încheierea unui act juridic să fie supuse unei 

legi (legea care era în vigoare la momentul încheierii actului juridic), iar prescripţia dreptului 

la acţiune privind desfiinţarea acelui act juridic să fie supusă unei alte legi (cea în vigoare la 

data la care a început să curgă prescripţia). Această concluzie rezultă şi din analiza Deciziei 

nr. 1/2014 (recurs în interesul legii) a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la care, de altfel, face 

referire şi prima instanţă. 

În cauză, chiar dacă actele încheiate la data de 25.08.2010 sunt supuse, sub aspectul 

validităţii, dispoziţiilor Codului civil de la 1864, în ceea ce priveşte prescripţia, nu sunt 

aplicabile dispoziţiile Decretului nr. 167/1958, deoarece termenul de prescripţie a început să 

curgă ulterior intrării în vigoare a noului Cod civil. 

Reclamanta a luat cunoştinţă de motivele invocate în susţinerea cererii de anulare a 

actelor juridice pentru dol la momentul depunerii raportului de expertiză în dosarul nr. 

17987/245/2014 al Judecătoriei Iaşi, respectiv în luna octombrie 2016. Prin urmare, faţă de 

momentul la care a început să curgă termenul de prescripţie, aceasta este guvernată de 

dispoziţiile legii noi. 

Este adevărat că Decretul nr. 167/1958 prevede, în legătură cu acţiunea în anularea 

cererii de chemare în judecată pentru dol, două momente pentru declanşarea termenului de 

prescripţie: unul subiectiv (cel al cunoaşterii motivelor de anulare de către cel îndreptăţit să o 

invoce) şi unul obiectiv (cel al expirării unui termen de 18 luni, calculat de la data încheierii 

actului). Se constată însă că, chiar dacă s-ar lua în considerare cel de-al doilea moment (deşi 

acesta nu este aplicabil în cauză, deoarece noul Cod civil nu mai menţine aceleaşi reguli 

privind determinarea momentului de la care începe să curgă prescripţia), având în vedere că 

termenul de 18 luni se împlineşte după intrarea în vigoare a noului Cod civil, tot dispoziţiile 

acestuia ar fi aplicabile. 

Atât timp cât începerea curgerii termenului de prescripţie nu a operat sub imperiul 

legii vechi, potrivit niciunuia din criteriile prevăzute de aceasta, înseamnă că prescripţia este 

supusă reglementării legii noi. 

În concluzie, pentru determinarea legii aplicabile prescripţiei, trebuie analizat şi 

stabilit, în concret, momentul de la care acesta începe să curgă. Indiferent de sistemul adoptat, 
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acest moment este, în speţă, ulterior intrării în vigoare a noului Cod civil, aşa încât dispoziţiile 

acestuia sunt pe deplin aplicabile. 

În ceea ce priveşte determinarea momentul de la care începe să curgă prescripţia 

potrivit art. 2529 alin. (1) lit. b) C.civ., apelanta susţine că dispoziţiile noului Cod civil 

stabilesc momentul de la care începe să curgă prescripţia în cazul acţiunii în anularea unui act 

juridic pentru dol exclusiv „din ziua când a fost descoperit”. Legiuitorul are în vedere 

momentul la care partea a cunoscut efectiv situaţia de fapt care constituie cauza promovării 

acţiunii în anularea actului juridic şi nu momentul la care partea trebuia sau putea să cunoască 

respectivele motive (aşa cum este cazul, spre exemplu, la art. 2523 C.civ.). 

Prima instanţă a reţinut în mod corect că momentul descoperirii manoperelor dolosive 

constituie un element de fapt care trebuie stabilit pe baza probelor administrate, însă a apreciat 

în mod greşit că, în speţă, acestea au fost cunoscute de reclamantă la momentul formulării 

contestaţiei la executare în dosarul nr. 17987/245/2014, respectiv la momentul formulării 

obiectivelor expertizei care a fost administrată ca mijloc de probă în dosarul respectiv. 

În acest sens, prima instanţă a reţinut că „reclamanta a promovat contestaţie la 

executare silită (...) prin care a invocat aceleaşi motive precum cele invocate în susţinerea 

existenţei dolului (...) fapt ce rezultă din obiectivele formulate de reclamantă în vederea 

administrării probei cu expertiză contabilă (...)”. 

La niciunul dintre momentele reţinute de prima instanţă nu au fost însă cunoscute 

manoperele dolosive invocate ca temei al cererii de chemare în judecată din prezenta cauză. 

Din contră, contestaţia la executare a fost formulată invocându-se că a fost declanşată 

executarea pentru o creanţă care nu avea caracter cert şi solicitându-se, în acest sens, 

administrarea probei cu expertiză. Nici la momentul formulării obiectivelor raportului de 

expertiză nu se poate reţine că erau cunoscute manoperele dolosive, obiectivele fiind doar 

nişte întrebări adresate expertului; din contră, reclamanta a luat cunoştinţă de existenţa 

manoperelor dolosive abia la momentul la care expertul, răspunzând la obiectivele stabilite de 

instanţă, a depus prima variantă a raportului de expertiză la dosar (18.06.2016). 

Reţine prima instanţă că expertul a efectuat expertiza, a întocmit şi depus raportul de 

expertiză ca urmare a obiectivelor propuse de reclamantă şi încuviinţate de instanţă, nefiind 

învestit să facă constatări în afara limitelor stabilite cu ocazia încuviinţării obiectivelor de 

către instanţă. 

În opinia apelantei, instanţa nu putea considera că, din simpla formulare a unor 

obiective generale ale expertizei, partea avea cunoştinţă despre împrejurările concrete relevate 

de expert în răspunsurile la expertiză. Chiar instanţa care a analizat cauza a apreciat că 

răspunsurile date de expert nu sunt pe deplin lămuritoare şi a dispus, din oficiu, obiective 
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suplimentare. Or, în aceste condiţii, simpla formulare a unor obiective generale, care să 

clarifice modul de efectuare a tragerilor, nu echivalează cu cunoaşterea răspunsurilor la acele 

obiective. 

Prima instanţă mai reţine în motivare faptul că, şi din considerentele sentinţei nr. 

5893/2018, pronunţată de Judecătoria Iaşi, rezultă ca reclamanta cunoştea existenţa 

manoperelor dolosive. 

În primul rând, această sentinţă nu este definitivă, cauza respectivă fiind, la momentul 

de faţă, în apel, iar judecata este suspendată până la soluţionarea prezentei cauze. 

În al doilea rând, Judecătoria Iaşi a respins contestaţia la executare în cauza respectivă, 

reţinând, inter alia, că motivele la care se face referire nu au fost invocate ab initio de către 

contestatoare. Tribunalul a citat trunchiat şi a scos din context considerentele sentinţei 

5893/2018, deoarece instanţa a reţinut, în continuarea pasajului citat de Tribunal, din sentinţa 

respectivă, că, chiar dacă aceste operaţiuni au fost identificate de expertul contabil principal, 

ca urmare a întrebărilor punctuale ale contestatorilor, instanţa consideră că nu poate să 

corecteze suma pusă în executare făcând abstracţie de toate actele adiţionale şi anexele 

semnate de contestatori ulterior operaţiunilor bancare pe care le acuză acum.  

Cu alte cuvinte, instanţa a apreciat, în cauza respectivă, că aspectele referitoare la 

modul defectuos de efectuare a tragerilor au fost descoperite ca urmare a administrării probei 

cu expertiză, ele nefiind invocate de contestatori prin cererea introductivă. Acest lucru rezultă 

din faptul că cererea introductivă din dosar doar enunţă, la modul general, lipsa caracterului 

cert al creanţei, iar toate motivele care vizează operaţiunile frauduloase efectuate de bancă 

sunt detaliate de contestatoare abia ulterior depunerii raportului de expertiză. 

Apelanta consideră că, raportat la succesiunea actelor de procedură din dosar, 

contestatoarea din acea cauză (reclamanta apelantă din prezenta cauză) a cunoscut existenţa 

manoperelor dolosive constând în efectuarea de operaţiuni de tragere care nu respectau 

procedura prevăzută de contractul de credit şi obiectul facilităţilor de creditare cel mai 

devreme la momentul la care a fost depus primul raport de expertiză, respectiv la data de 

18.10.2016. Faptul că anterior au fost formulate obiective, adică au fost adresate întrebări 

expertului, nu înseamnă că manoperele dolosive „au fost descoperite”, aşa cum prevede art. 

2529 alin. (1) lit. b) C.civ. 

În concluzie, apelanta apreciază că soluţia primei instanţe este nelegală, fiind 

rezultatul greşitei interpretări şi aplicări a art. 2529 alin. (1) lit. b) C.civ. Având în vedere că 

prima instanţă a analizat cauza fără a soluţiona fondul, pronunţându-se exclusiv asupra 

excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune, în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 480 
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alin. (3) C.pr.civ., drept pentru care solicită admiterea apelului, anularea sentinţei şi trimiterea 

cauzei la aceeaşi instanţă pentru soluţionarea fondului.  

II.1. Intervenienţii-apelanţi M şi N au criticat încheierea pronunţată la data de 

12.06.2018, susţinând că prima instanţă a respins greşit, prin  această încheiere, excepţia 

necompetenţei specializate a Secţiei I Civilă a Tribunalului Iaşi, având în vedere Decizia nr. 

18/2016 a ÎCCJ (RIL), prin care s-a stabilit: - „Competenţa materială procesuală a 

tribunalelor/secţiilor specializate se determină în funcţie de obiectul sau natura litigiilor de 

genul celor avute în vedere cu titlu exemplificativ de art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi 

completările ulterioare”. 

Prin urmare, în acest caz, competenţa revine Secţiei a II-a Civilă, specializată pentru 

litigii cu profesionişti, având în vedere natura actelor juridice a căror anularea a fost solicitată 

prin cererea de chemare în judecată - contracte de facilitate de credit şi acte adiţionale la astfel 

de contracte - acte specifice circuitului comercial. 

Pentru aceste considerente, au solicitat, în principal, admiterea apelului, anularea 

încheierii din data de 12.06.2018 şi a sentinţei nr. 217/2019 şi trimiterea cauzei spre 

competentă soluţionare Secţiei a II-a Civilă a Tribunalului Iaşi, în temeiul art. 480 alin. (4) 

C.proc.civ.. 

II.2. Apelanţii M şi N au criticat şi sentinţa nr. 217/13.12.2019 pronunţată de 

Tribunalul Iaşi, susţinând că soluţia primei instanţe de admitere a excepţiei prescripţiei 

dreptului material la acţiune este nelegală şi netemeinică, fiind rezultatul unei greşite 

interpretări a dispoziţiilor legale referitoare la stabilirea legii aplicabile prescripţiei şi la 

momentul de la care aceasta începe să curgă, precum şi a unei greşite interpretări a probelor 

administrate în cauză în ceea ce priveşte stabilirea acestui moment. 

Cu privire la actele încheiate la data de 25.08.2010, raportat la dispoziţiile art. 6 alin. 

(4) C.civ. şi art. 201 din Legea nr. 71/2011, au precizat că sunt aplicabile prescripţiei dreptului 

material la acţiune dispoziţiile noului Cod civil, nu cele ale Decretului nr. 167/1958, 

momentul de la care începe să curgă prescripţia fiind ulterior intrării în vigoare a noului Cod 

civil. 

În mod greşit prima instanţă a stabilit că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile 

Decretului nr. 167/1958, făcând o confuzie între legea aplicabilă actului juridic şi condiţiilor 

de valabilitate ale acestuia şi legea aplicabilă prescripţiei. In realitate, prin raportare la 

momentul la care a început să curgă, legea aplicabilă prescripţiei este noul Cod civil, având în 

vedere că motivele pe baza cărora a fost promovată cererea de chemare în judecată au fost 
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descoperite ulterior intrării în vigoare a acestuia, respectiv la data de 18.06.2016, dată la care 

a fost depus raportul de expertiză în dosarul nr. 17987/245/2014 al Judecătoriei Iaşi. 

Cu privire la actele încheiate la data de 19.08.2013, în aplicarea dispoziţiilor art. 2529 

alin. (1) lit. b) C.civ., momentul descoperii motivelor pentru care a fost promovată cererea de 

anulare pentru doi au fost descoperite la data de 18.10.2016, dată la care a fost depus la 

dosarul nr. 17987/245/2014 al Judecătoriei Iaşi prima formă a raportului de expertiză întocmit 

în cauza respectivă, raport de expertiză care a identificat o serie de operaţiuni neconforme 

efectuate de bancă, respectiv au fost efectuate trageri care nu respectă formal condiţiile 

prevăzute de contractul cadru încheiat între părţi şi/sau care nu respectă obiectul liniilor şi 

facilităţilor de creditare încheiate între părţi, aceste operaţiuni generând o datorie fictivă a 

societăţii către bancă. 

În mod greşit prima instanţă a apreciat că manoperele dolosive au fost cunoscute la 

momentul formulării contestaţiei la executare în dosarul nr. 17987/245/2014 al Judecătoriei 

Iaşi, respectiv la momentul formulării obiectivelor la expertiză în acelaşi dosar.  

Astfel, contestaţia la executare a fost formulată invocându-se că a fost declanşată 

executarea pentru o creanţă care nu avea caracter cert şi solicitându-se, în acest sens, 

administrarea probei cu expertiză. Nici la momentul formulării obiectivelor raportului de 

expertiză nu se poate reţine că erau cunoscute manoperele dolosive, obiectivele fiind doar 

nişte întrebări adresate expertului. 

Spre deosebire de dispoziţiile generale ale art. 2523 C.civ. (potrivit cu care regula 

generală în materie de prescripţie este că termenul începe să curgă de la data la care titularul 

dreptului la acţiune a cunoscut ori, după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui), în 

cazul dolului, dispoziţiile art. 2529 alin. (1) lit. b) C.civ. sunt mult mai restrictive şi stabilesc 

faptul că termenul de prescripţie curge numai de la data la care acesta a fost descoperit, nu şi 

de la data la care ar fi putut fi cunoscut de către cel în drept să îl invoce. în speţă, formularea 

unor obiective, adică a unor întrebări generale adresate expertului, nu marchează momentul 

cunoaşterii (descoperirii) manoperelor dolosive. Acest moment nu poate fi decât acela la care 

s-a răspuns la acele obiective, adică momentul la care a fost depus la dosar raportul de 

expertiză. 

Pentru aceste motive, apelanţii solicită admiterea apelului, anularea sentinţei, 

respingerea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune şi, având în vedere că prima 

instanţă a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului, trimiterea cauzei spre rejudecare 

la aceeaşi instanţă, în temeiul art. 480 alin. (3) C.proc.civ. 

Intimata A. a depus întâmpinare, solicitând respingerea ca neîntemeiat a apelului 

formulat de S. 
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A susținut intimata că, în prezenta cauză, instanţa de judecata a interpretat in mod 

corect dispoziţiile art. 226 alin. (I) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 

nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare si care au fost 

lămurite prin Decizia nr. 18/2016 pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, având 

în vedere obiectul sau natura litigiilor, în speţa de faţă fiind în prezenţa unei cereri de anulare 

a unor acte juridice încheiate de către părţi. 

Referitor la excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, intimata consideră că 

instanţa de judecată a apreciat în mod just asupra acesteia şi a constatat că a operat această 

excepţie . 

Intimata C a depus întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca neîntemeiat şi 

menţinerea hotărârii apelate. 

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului de a formula acţiunea în anularea actelor 

juridice încheiate, intimata arată că instanţa de fond în mod corect a înţeles să o admită. 

Astfel, cu privire la actele încheiate înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod civil 

(01.10.2011), sunt aplicabile dispoziţiile Decretului nr. 167/1958, legea sub care a început să 

curgă termenul de prescripţie. 

În acest caz, dispoziţiile asupra prescripţiei din noul Cod de procedură civilă, sunt 

aplicabile doar actelor încheiate la data de 19.08.2013. 

Astfel, faţă de dispoziţiile art. 2517 C.proc.civ., termenul general de prescripţie este de 

3 ani. 

Având în vedere faptul că dolul trebuie dovedit de partea care îl invocă, intimata 

consideră faptul că termenul de prescripţie în care putea fi formulată cererea de anulare a 

actelor încheiate la data de 19.08.2013 este cel general de 3 ani. 

Cu referire la actele încheiate anterior intrării în vigoare a Codului civil, intimata 

susţine că sunt aplicabile dispoziţiile Decretului nr. 167/1958, legea sub care a început să 

curgă termenul de prescripţie. 

I. Analizând motivele de apel invocate, actele şi lucrările dosarului, precum şi 

susţinerile formulate de intimaţi, instanţa constată neîntemeiate apelurile declarate de 

reclamanta S şi de intervenienţii GA şi GI împotriva încheierii din data de 12.06.2018 

pronunţată de Tribunalul Iaşi –Secţia I Civilă, prin care instanţa a respins excepţia 

necompetenţei funcţionale a Secției I civilă, pentru considerentele ce urmează: 

Curtea constată că, în speţă, s-a solicitat anularea unor acte juridice (contracte de 

facilitate de credit, acte adiţionale, contracte de ipotecă) încheiate între reclamanta S şi pârâta 

A, motivat de vicierea consimţământului prin dol.  
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Prin Decizia nr. 18/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că, în interpretarea 

și aplicarea dispozițiilor art. 226 alin. (1) și art. 228 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările 

ulterioare, competența materială procesuală a tribunalelor/secțiilor specializate se determină 

în funcție de obiectul sau natura litigiilor de genul celor avute în vedere cu titlu exemplificativ 

de art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 

privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare. 

În motivarea Deciziei nr. 18/2016 s-a reținut, printre altele, că: „interpretarea (...) dată 

de instanțele de judecată care au calificat litigiile nu după obiectul sau natura pricinii, ci după 

calitatea de profesionist a uneia dintre părți, este fără nicio acoperire în dreptul pozitiv, 

contravenind practic prevederilor art. 122 din Codul de procedură civilă, conform cărora 

«reguli noi de competență pot fi stabilite numai prin modificarea normelor prezentului cod», 

și dispozițiilor art. 126 alin. (2) din Constituția României, potrivit cărora „competenta 

instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”. 

Înalta Curte de Casație și Justiție a mai reținut că: „nu poate, pe cale de interpretare, să 

adauge la lege, efect care în speță s-ar putea realiza în mod nepermis în modalitatea 

identificării altor criterii la care legiuitorul nu s-a oprit anume în cuprinsul art. 226 din Legea 

nr. 71/2011, cu modificările și completările ulterioare”.  

Competența instanței specializate nu ar putea fi reținută prin raportare la obiectul și 

natura litigiului, el neîncadrându-se, raportat la obiectul și natura sa, în categoria celor avute 

în vedere cu titlu exemplificativ de art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, adică „: a) cererile 

în materie de insolvență, concordat preventiv și mandat ad hoc; b) cererile în materia 

societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, și a altor societăți, cu sau fără personalitate juridică, precum și în materia 

registrului comerțului; c) cererile care privesc restrângerea, împiedicarea ori denaturarea 

concurenței; d) cererile privind titlurile de valoare și alte instrumente financiare”. 

Spre deosebire de reglementarea cuprinsă în vechiul Cod comercial, art. 206 din noul 

Cod civil prevede că: „(1) Persoana juridică poate avea orice drepturi și obligații civile, afară 

de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparține decât persoanei fizice. (2) 

Persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea doar acele drepturi și obligații civile care sunt 

necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut”.  

De aici rezultă că persoana juridică cu scop lucrativ (și implicit profesionistul) poate 

încheia orice act juridic (afară de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparține 

decât persoanei fizice), nemaifuncționând principiul specializării de folosință, care există în 

vechea reglementare cu privire la comerciant. Acest fapt constituie o dovadă că nu se mai 
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poate vorbi de o natură specială a actelor încheiate de un profesionist, acestea încadrându-se 

în categoria generală de acte juridice civile. 

Pentru aceste considerente, instanţa constată că susţinerea apelanţilor potrivit cu care 

cauza trebuia soluţionată de Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, a 

Tribunalului Iaşi, şi nu de Secţia I civilă, întemeiată pe împrejurarea că pricina dedusă 

judecăţii vizează un raport juridic între  profesionişti, născut din acte juridice încheiate în 

exerciţiul activităţii profesionale a acestora, este neîntemeiată. 

Reținând că instanţa de fond a interpretat în mod corect dispoziţiile art. 226 alin. (I) 

din Legea nr. 71/2011, astfel cum au fost lămurite prin Decizia nr. 18/2016 pronunţată de 

Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, Curtea de apel a constatat că soluția de respingere a 

excepției necompetenţei funcţionale a Secției I civilă este temeinică şi legală. 

II. În ce priveşte apelurile formulate de reclamanta S şi intervenienţii GA şi GI 

împotriva sentinţei civile nr. 217/2019 din 13.12.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia I 

Civilă, instanţa constată că sunt întemeiate, în limitele şi pentru considerentele ce urmează: 

II.1 Preliminar, instanţa constată că o parte din actele juridice contestate în cauza de 

faţă sunt încheiate la data de 25.08 2010, iar celelalte acte, după intrarea în vigoare a noului 

Cod civil, respectiv după data de 10.10.2011. 

Referitor la actele încheiate anterior intrării în vigoare a noului Cod civil, Curtea 

constată că în mod corect instanța de fond a reținut că sunt incidente dispoziţiile Codului civil 

de la 1864 şi ale Decretului nr. 167/1958, și nu cele ale noului Cod civil, invocate de apelanți. 

Curtea de apel are în vedere constatările Înaltei Curți de Casație și Justiție, cuprinse în 

Decizia nr. 1/2014 pronunțată în recursul în interesul legii, în care se arată că dezlegarea 

chestiunii de drept intertemporal a momentului de început al prescripției se regăsește în 

dispoziția tranzitorie a art. 201 din Legea nr. 71/2011, potrivit cu care: „Prescripțiile începute 

și neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil sunt și rămân supuse dispozițiilor 

legale care le-au instituit.” 

De asemenea, în cuprinsul aceleiași decizii, Înalta Curte de Casație și Justiție, arată 

următoarele: „Reglementând conflictul de drept intertemporal generat de intrarea în vigoare a 

Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în partea privitoare la prescripţie, legiuitorul a optat să 

supună legii vechi prescripţiile începute şi neîmplinite la data de 1 octombrie 2011, în vederea 

asigurării stabilităţii juridice, spre a da satisfacţie principiilor respectării drepturilor câştigate 

şi respectării aşteptărilor legitime, iar, nu în ultimul rând, spre a evita aplicarea retroactivă a 

legii noi, faţă de imperativul respectării principiului de ordin constituţional al neretroactivităţii 

legii, consacrat prin dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţia României, republicată. (…) 
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Prin urmare, întrucât norma tranzitorie a art. 201 din Legea nr. 71/2011 nu utilizează 

nicio distincţie (iar ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus), în timp ce aceea a art. 

6 alin. (4) din Codul civil – care consacră o soluţie identică, dând expresie aceloraşi principii 

de drept – conţine sintagma „în întregime”, se înţelege că legea sub imperiul căreia prescripţia 

a început să curgă va guverna atât aspectele de drept material, cât şi pe cele de drept procesual 

referitoare la prescripţie, chiar dacă aceasta se împlineşte după intrarea în vigoare a Codului 

civil.” 

Prin urmare, instanța de apel notează că, în speța de față, actele juridice încheiate 

anterior intrării în vigoare a noului Cod civil (10.10.2011) sunt supuse reglementărilor în 

vigoare de la data perfectării lor, respectiv Codului civil din 1864 şi Decretului nr. 167/1958, 

astfel cum prevăd disp. art. 201 din Legea nr. 71/2011 și cum a statuat Înalta Curte de Casație 

și Justiție. 

Raportat la data încheierii lor și la viciul de consimțământ invocat (dolul), instanța 

constată că în cauză sunt aplicabile disp. art. 9 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958, potrivit cu 

care: „(…) prescripţia începe să curgă de la data când cel îndreptăţit, reprezentantul sau legal 

sau persoana chemată de lege să-i încuviinţeze actele, a cunoscut cauza anulării, însă cel mai 

târziu de la împlinirea a 18 luni de la data încheierii actului.”, cum corect a reținut instanța de 

fond. 

Întrucât legea stabileşte un termen maxim până la care poate fi invocată nulitatea 

pentru existenţa dolului (cel mult 18 luni de la data încheierii actului), independent de 

momentul cunoaşterii cauzei anulării, Curtea de apel a respins ca neîntemeiată susținerea 

apelanților potrivit căreia momentul de la care începe să curgă prescripţia este ulterior intrării 

în vigoare a noului Cod civil, respectiv cel la care a fost depus raportul de expertiză în dosarul 

Judecătoriei Iaşi (octombrie 2016). 

Pentru aceste considerente, instanța constată că, pentru actele menţionate, încheiate 

anterior datei de 10.10.2011, respectiv la 25.08.2010, la data introducerii cererii, 19.02.2018, 

era împlinit termenul general de prescripţie de 3 ani, la care se adaugă termenul de prescripţie 

special de 18 luni în care putea fi invocată nulitatea, astfel că cererea reclamantei privind 

anularea acestor acte a fost corect respinsă ca fiind prescris dreptul material la acţiune. 

II. 2 În ce priveşte actele încheiate ulterior intrării în vigoare a noului Cod civil, 

instanța constată întemeiate criticile apelanților potrivit cu care judecătorul fondului a aplicat 

greșit disp. art. 2529 alin. (1) lit. b) din noul C.civ. atunci când a reținut că reclamanta a luat 

cunoştinţă de manoperele dolosive la momentul promovării contestaţiei la executarea silită, 

înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi în anul 2014, sub nr. 17987/245/2014, respectiv cu 

ocazia depunerii la dosar a raportului de expertiză. 
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Potrivit disp art. 2529 alin. (1) lit. b) din noul C.civ: „Prescripţia dreptului la acţiunea 

în anularea unui act juridic începe să curgă (…) b) în cazul dolului, din ziua când a fost 

descoperit.” 

În cauza de față, reclamanta a invocat dolul constând în efectuarea de către bancă a 

unor „trageri” fără a exista cerere de tragere din partea societăţii sale şi cu nerespectarea 

obiectului liniei de credit, efectuându-se, de către bancă, numeroase operaţiuni neconforme cu 

contractul, prin care a generat o datorie fictivă. Reclamanta a susținut că a aflat de aceste 

manopere dolosive ale pârâtei în luna octombrie 2016, odată cu comunicarea raportului de 

expertiză din dosarul nr. 17987/245/2014 al Judecătoriei Iaşi. 

Preliminar, Curtea notează că în mod corect instanța de fond a reținut, în ce privește 

momentul descoperii manoperelor dolosive, că acesta este un element de fapt subiectiv, ce 

poate a fi dovedit prin orice mijloc de probă.  

Cu toate acestea, Curtea nu este de acord cu constatarea primei instanțe potrivit cu 

care reclamanta a luat cunoştinţă de manoperele dolosive la momentul promovării contestaţiei 

la executarea silită promovată împotriva executării silite, în anul 2014. 

Verificând conținutul contestației la executare, instanța de apel reține că prin cerere s-a 

motivat – sumar -  faptul că a fost declanşată executarea pentru o creanţă care nu are caracter 

cert și s-a solicitat administrarea probelor cu înscrisuri și expertiză. 

Or, raportat la motivele invocate în cauza de față, în susținerea dolului, redate mai sus, 

nu se poate considera că reclamanta ar fi cunoscut aceste motive în anul 2014, câtă vreme 

aceasta a invocat, prin contestația la executare,  doar lipsa caracterului cert al creanței. 

Curtea constată că nici din obiectivele formulate de reclamantă în vederea 

administrării probei cu expertiză contabilă (punctul 7 – să stabilească expertul obiectul pentru 

care a fost acordată facilitatea de credit conform contractul de facilitare de linie de credit 

multifuncţională şi dacă a fost respectat acest obiect în privinţa transferurilor efectuate de 

bancă fără acordul clientului) nu poate fi dedusă împrejurarea că data de 26.11.2014, la care 

expertiza şi obiectivele au fost încuviinţate, reprezintă momentul descoperii manoperelor 

dolosive, modul de formulare al unor obiective nefiind susceptibil de a proba cunoașterea 

unui fapt ce urma a fi verificat de expert, cu atât mai mult cu cât, chiar instanţa care a 

încuviințat proba,  a apreciat că răspunsurile date de expert nu sunt pe deplin lămuritoare şi a 

dispus, din oficiu, obiective suplimentare. 

Astfel, în dosarul Judecătoriei Iaşi, instanţa a dispus, din oficiu, la termenul din 

19.09.2017, efectuarea unui supliment la raportul de expertiză în care să se prezinte „(...) o 

situaţie a tuturor operaţiunilor făcute de părţi în temeiul fiecărei anexe la contractul de credit 

şi al fiecărui act adiţional la aceste anexe în parte, cu menţionarea în cazul fiecărei operaţiuni 
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a măsurii în care a fost respectat sau nu contractul principal şi anexa respectivă/actul adiţional 

respectiv şi, dacă este cazul, cu indicarea dispoziţiei contractuale sau legale care nu a fost 

respectată în fiecare caz. Va prezenta, în cazul fiecărei operaţiuni, consecinţa directă, la acel 

moment, a fiecărei operaţiuni neregulamentare şi care ar fi fost conduita corectă a Băncii în 

fiecare caz în parte, cu indicarea sumelor intermediare pe acre le-ar fi datorat debitorii la 

momentul începerii executării silite. Dacă este cazul, pentru fiecare majorare a unei linii de 

credit care nu este consecinţa unei cereri de tragere, se va menţiona dacă exista, în schimb, un 

act adiţional corespunzător”. 

În ceea ce privește considerentele sentinţei civile nr. 5893/16.05.2018 prin care a fost 

soluţionată contestaţia la executare, din care se reține, de asemenea, că fac dovada faptului că 

reclamanta cunoștea, la data promovării contestaţiei, existenţa pretinselor manopere dolosive 

săvârşire de bancă, Curtea constată că nu sunt lămuritoare sub aspectul probării cunoașterii de 

către reclamantă a dolului la data promovării contestației, în anul 2014.  

În argumentarea acestui punct de vedere instanța are  în vedere nu doar data redactării 

hotărârii, în luna mai 2018, mult ulterioară datei introducerii contestației (în anul 2014), ci și 

împrejurarea că Judecătoria Iaşi a respins contestaţia la executare în cauza respectivă, 

reţinând, inter alia, că motivele la care se face referire nu au fost invocate ab initio de către 

contestatoare. 

Astfel, instanța de fond a reținut că: „S-ar putea pune problema dacă aceste aspecte nu 

puteau fi remarcate anterior, pentru a nu se ajunge în la redactarea multiplelor variante ale 

raportului de expertiză. Din acest punct de vedere, trebuie reamintit că argumentele privind 

operaţiunile nelegale şi neconvenţionale, respective manoperele dolosive ale Băncii au ieşit la 

iveală abia după depunerea primei forme a raportului. Practic, reproşurile detaliate ale 

contestatorilor au devenit vizibile abia după depunerea obiectivelor la expertiză şi evidente 

după depunerea de către expert a raportului. În contextul exprimării generice din cuprinsul 

cererii iniţiale, instanţa nu putea decât să încuviinţeze proba cu expertiză, care să vizeze 

stabilirea corectitudinii sumei puse în executare.” 

Prin urmare, chiar judecătorul reține că cererea inițială a fost „generică” și că situația 

reală a operațiunilor a devenit „evidentă” abia după depunerea de către expert a primului 

raport de expertiză.  

Așa fiind, Curtea constată întemeiată susținerea apelanților potrivit cu care 

contestatoarea din acea cauză (reclamanta din cauza de față) a cunoscut existenţa manoperelor 

dolosive abia la momentul la care a fost depus primul raport de expertiză, respectiv la data de 

18.10.2016. 
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Fiind vorba de un element de fapt subiectiv, ce poate fi dovedit cu orice mijloc de 

probă, nu prezintă relevanță, sub aspectul momentului curgerii termenului de prescripție, 

împrejurarea invocată de intimata A, potrivit cu care raportul de expertiză din acea cauză nu a 

fost însuşit de corpul CECCAR, respectiv faptul că, concluziile acestui raport sunt în 

contradicţie cu raportul efectuat de expertul consultant în aceeaşi cauză. 

În concluzie, raportat la succesiunea actelor de procedură din dosarul având ca obiect 

contestația la executare, instanța reține că reclamanta a cunoscut existenţa manoperelor 

dolosive la momentul la care a fost depus raportul de expertiză de către expert, respectiv la 

data de 18.10.2016.  

Raportat la termenul de 3 ani prevăzut de disp. art. 2517 Cod civil, care curge de la 

data la care dolul acesta a fost descoperit, respectiv de la 18.10.2016, și la data introducerii 

cererii, 19.02.2018, Curtea constată neîntemeiată și respinge excepţia prescripţiei dreptului 

material la acţiune invocată de pârâte, în ce priveşte actele adiționale încheiate la data de 

19.08.2013. 

Pentru considerentele expuse mai sus, constatând întemeiate, în limitele arătate, 

apelurile declarate de reclamanta S şi intervenienţii M şi N, și reținând că prima instanţă a 

analizat cauza fără a soluţiona fondul, în temeiul disp. art. 480 alin. (3) C.proc.civ., Curtea de 

apel dispune admiterea apelurilor, anularea în parte a sentinţei civile nr. 217/13.12.2019 

pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia I Civilă şi trimiterea cauzei la aceeaşi instanţă pentru 

soluţionarea fondului cererilor având ca obiect anularea actelor enumerate în dispozitiv. 

Totodată, Curtea de apel a păstrat restul dispoziţiilor hotărârii, care nu contravin 

prezentei decizii. 

 

12. Regimul probelor. Forţa probantă a opiniei expertului consultant 

 

Cuprins pe materii: Drept civil  

Indice alfabetic: Regimul probelor. Forţa probantă a opiniei expertului consultant 

Temei de drept: art. 22 şi art. 255 C.proc.civ. 

 

În raport de reglementarea de drept comun cuprinsă în art. 255 C.proc.civ. 

(admisibilitatea probelor) raportat la art. 22 C.proc.civ. (principiul rolului judecătorului în 

aflarea adevărului), opinia expertului consultant reprezintă o probă admisibilă în procesul 

civil, neputând fi eliminata doar pentru unicul considerent ca nu este exprimată de expertul 

desemnat de instanţă.  

Opinia expertului consultant are aceeași forță probantă cu cea expusa de expertul 

titular in expertiza judiciară, de vreme ce instanța a apreciat deja asupra admisibilității, 

utilității, concludenței și pertinenței sale într-un proces civil.  
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Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 975/4.12.2019 

 

Prin decizia nr. 975/04.12.2019 a Curţii de Apel Iaşi a fost respins recursul formulat 

de TG împotriva deciziei civile nr. 3609/19.12.2018 a Tribunalului Iaşi la 19.12.2018, decizie 

prin care a fost respins apelul declarat de pârâta TG împotriva sentinţei civile 1275/4.07.2018, 

pronunţată de Judecătoria Paşcani, sentinţă care a fost păstrată. Prin sentinţa Judecătoriei 

Paşcani a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei de interes a 

reclamantei invocate de pârâţi în capătul de cerere având ca obiect revendicare, a fost admisă 

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor IV şi TF invocate de pârâţi în capătul de 

cerere având ca obiect grăniţuirea, a fost respins capătul de cerere având ca obiect grăniţuire 

formulat de reclamanta CM în contradictoriu cu pârâţii IV şi TB ca fiind introdusă împotriva 

unor persoane lipsite de calitate procesuală pasivă, a fost respins ca neîntemeiat capătul de 

cerere având ca obiect revendicare formulat de reclamanta CM în contradictoriu cu pârâţii IV 

şi TB, a fost admisă astfel cum a fost precizată acţiunea formulată de reclamanta CM în 

contradictoriu cu pârâta TG, a fost obligată pârâta TG să lase reclamantei în deplină 

proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 2,83 mp teren delimitată de punctele 8, 16, 6, 7, 8 

în  planşa nr. 1 anexă la raportul de expertiză topografică întocmit de expert CCV, s-a stabilit 

linia de hotar dintre proprietatea reclamantei şi proprietatea pârâtei TG pe aliniamentul 

delimitat de punctele 7, 8, 9, 10, 11 în planşa nr. 1 anexă la raportul de expertiză topografică 

întocmit de expert CCV. 

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea de Apel Iaşi a reţinut că în cauza este incident 

motivul de recurs prevăzut de art. 488 pct. 5 C.proc.civ., deoarece, în esenţă, recurenta critică 

modalitatea în care instanța a administrat proba cu expertiză, omițând să analizeze şi să 

menționeze opinia expertului consultant. Această chestiune nu tine de omisiunea motivării sau 

de contradictorialitatea motivelor, ci de modalitatea în care instanța a dat eficiență 

dispozițiilor procedurale vizând administrarea și forţa probantă a probei cu expertiză. 

Analizând temeinicia criticilor subsumate motivului prevăzut de art. 488 pct. 5 

C.proc.civ., Curtea a reținut faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 336 C.proc.civ.: „Constatările 

și concluziile motivate ale expertului sau ale laboratorului ori ale institutului specializat căruia 

i s-a cerut efectuarea expertizei vor fi consemnate într-un raport scris, care va fi depus cu cel 

puțin 10 zile înainte de termenul fixat pentru judecată. În cazuri urgente termenul pentru 

depunerea raportului de expertiză poate fi micșorat. (2) Când sunt mai mulți experți cu păreri 

deosebite lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia...” 
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De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 264 C.proc.civ.: „Instanța va examina probele 

administrate, pe fiecare în parte și pe toate în ansamblul lor. (2) În vederea stabilirii existenței 

sau inexistenței faptelor pentru a căror dovedire probele au fost încuviințate, judecătorul le 

apreciază în mod liber, potrivit convingerii sale, în afară de cazul când legea stabilește puterea 

lor doveditoare.” 

Contrar opiniei exprimate de instanța de apel, Curtea subliniază faptul că, în raport de 

reglementarea de drept comun cuprinsă în art. 255 C.proc.civ. (admisibilitatea probelor) 

raportat la art. 22 (principiul rolului judecătorului în aflarea adevărului), opinia expertului 

consultant reprezintă o probă admisibilă în procesul civil, neputând fi eliminată doar pentru 

unicul considerent că nu este exprimată de expertul desemnat de instanţă.  

Curtea a apreciat că opinia expertului consultant are aceeași forță probantă cu cea 

expusă de expertul titular în expertiza judiciară, de vreme ce instanța a apreciat deja asupra 

admisibilității, utilității, concludenței și pertinenței sale într-un proces civil. Dincolo de 

argumentele de text, de doctrină și de practică judiciară, o atare concluzie se bazează și pe 

argumente ce țin de calitatea de expert autorizat de Ministerul Justiției a expertului consultant, 

pe prezumția de bună-credință ce guvernează procesul civil în ce privește drepturile și 

îndatoririle părților în procesul civil. 

Cu alte cuvinte, Curtea a reținut că excluderea de plano a unei probe, constând în 

opinia expertului consultant, pe motivul lipsei forței sale probante, se îndepărtează de la 

principiul necesității aflării adevărului.  

Cu toate acestea, deşi tribunalul a susţinut că opinia expertului consultant nu poate 

constitui un mijloc de probă, a analizat concluziile acestuia în paragrafele ulterioare, 

argumentând considerentele de fapt pentru care nu pot fi primite concluziile acestuia. Cât 

privește chestiunile ce țin de modalitatea stabilirii situației de fapt și analiza probatoriului, 

analiza probelor în raport de care instanţa de apel a stabilit limita de graniță dintre 

proprietățile părților, constituie premise ce nu mai pot fi repuse în discuţie în cadrul 

controlului de legalitate exercitat pe calea recursului. 

 


