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1. Contract de asociere în participaţiune. Interpretarea dispoziţiilor contractuale. 

Modul de calcul al cuantumul penalităţilor de întârziere datorate ca urmare a întârzierii la 

plata sumei minime garantate 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 125/20.03.2019  

Prin sentinţa civilă nr. 679/26 iulie 2017, Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a Civilă, de 

contencios administrativ şi fiscal a admis capătul de cerere formulat de reclamanţi privind 

obligarea pârâţilor la plata penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata la termen a sumei 

minime garantate. 

A obligat pârâtele să plătească reclamanţilor suma de 3.651.517,22 lei, reprezentând 

penalităţi de întârziere aferente anilor 2010 parţial, 2011, 2012, 2013 şi 2014, calculate la data 

plăţii debitului principal, datorate pentru neplata la termen a sumei minime garantate. 

A respins capătul de cerere privind plata sumei de 1.131.309,26 lei, reprezentând 

penalităţi de întârziere aferente anilor 2011 parţial, 2012, 2013 şi 2014, datorate pentru 

nefinalizarea la termen a „Ansamblului P”. 

A admis în parte cererea reclamantei privind obligarea la plata cheltuielilor de judecată. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel atât reclamanţii cât şi pârâţii, criticând-o 

pentru nelegalitate.  

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

lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale aplicabile, Curtea apreciază că apelurile sunt fondate 

în parte, în limitele și potrivit considerentelor ce urmează: 

Curtea notează că, prin acțiunea inițială, reclamanţii au învestit tribunalul cu judecarea 

unei acţiuni privind obligarea pârâtelor la plata sumei de 7.606.155,21 lei compusă din: suma de 

3.843.998,56 lei reprezentând suma minimă garantată parţial an 2011 şi integral anii 2012 și 

2013; suma de 3.024.672,65 lei penalităţi de întârziere calculate la data de 05.12.2014 pentru 
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neplata la termen a sumei minime garantate și suma de 737.484 lei penalităţi de întârziere 

calculate pentru nefinalizarea la termen, a Ansamblului P, convenite în contract. 

În fața primei instanțe, pârâtele au recunoscut suma minim garantată de 3.843.998,56 lei 

și au plătit-o benevol. 

Ulterior, la data de 29.02.2016, reclamanţii și-au modificat cererea de chemare în 

judecată solicitând obligarea pârâtelor la plata sumei de 3.651.517,22 lei, reprezentând penalităţi 

de întârziere datorate pentru neplata la termen a sumei minime garantate și a sumei de 

1.131.309,26 lei, reprezentând penalităţi de întârziere datorate pentru nefinalizarea, la termen, a 

„Ansamblului P”. 

Prin sentința supusă prezentului control judiciar, pârâtele au fost obligate să plătească 

reclamanţilor suma de 3.651.517,22 lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente anilor 2010 

parţial, 2011, 2012, 2013 şi 2014, calculate la data plăţii debitului principal, datorate pentru 

neplata la termen a sumei minime garantate. 

A fost respins capătul de cerere privind plata sumei de 1.131.309,26 lei, reprezentând 

penalităţi de întârziere aferente anilor 2011 parţial, 2012, 2013 şi 2014, datorate pentru 

nefinalizarea la termen a „Ansamblului P”. 

Examinând, în limitele de devoluţiune fixate prin cererea de apel, criticile formulate de 

apelantele-pârâte, Curtea reţine că nemulţumirile acestora sunt axate, în esenţă, pe ideea 

interpretării şi aplicării greşite a dispoziţiilor contractuale, în ceea ce priveşte modul de calcul al 

cuantumului penalităţilor de întârziere datorate ca urmare a întârzierii la plata sumei minime 

garantate și, respectiv, modul de acordare a cheltuielilor de judecată.  

Potrivit intimatelor-apelante, în mod greșit s-au calculat penalităţi în conformitate cu 

dispoziţiile art. 8 alineat ultim din Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de Asociere nr. 8329/2005, 

respectiv prin aplicarea unui procent de 0,1% pe zi întârziere, în condiţiile în care, în speţă, ar fi 

aplicabile dispoziţiile art. 8 din Contractul de Asociere, în care se prevede că, pentru încălcarea 

obligaţiilor contractuale, partea în culpă datorează 0,5% pe lună întârziere cu titlu de penalităţi. 

Pornind de la acest raționament, intimatele-apelante susțin că suma maximă la plata 

căreia puteau fi obligate este de 359.973,51 lei, iar nu de 3.651.517.22 lei, aşa cum în mod eronat 

a considerat Tribunalul Iaşi. 

Instanța de prim control judiciar notează că, în fapt, prin Contractul de asociere în 

participaţiune nr. 8329/03.02.2005 s-a decis asocierea părţilor în vederea construirii ansamblului 

„M”.  

Art. 6.1 din contractul în forma iniţială, prevedea că: „Plata profitului se va face după 

cum urmează: SCIG va fi scutită de plata oricăror sume pentru primele 24 de luni de la data 
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aprobării PUZ, predarea terenului şi a certificatului de carte funciară, din care să rezulte intrarea 

în proprietatea privată a CLMI a terenului constituit ca aport”.  

Contractul de asociere în participaţiune nr. 8329/03.02.2005 a fost modificat prin actul 

adiţional nr. 1/02.07.2007.  

Astfel, prin art. 8 din actul adiţional nr. 1/2007, a fost modificat art. 6 din contractul de 

asociere după cum urmează: „Fără a aduce atingere prevederilor anterioare, părțile vor împărți 

profiturile rezultate din asociere după cum urmează: SCIG – 79% și CLMI – 21% , dar nu mai 

puțin de 430.000 Euro/an (sumă minim garantată)”. 

Pe de altă parte, prin art. 9 din actul adiţional nr. 1/2007, a fost modificat art. 6.1 din 

contractul de asociere stipulându-se că: „SCIG va beneficia de o perioadă de graţie totală de la 

plata oricăror sume pentru primele 36 luni de la data începerii de către SCIG a organizării de 

şantier consemnată prin proces-verbal semnat de către ambele părţi. În măsura în care se pun în 

funcţiune investiţii înainte de expirarea celor 36 de luni, cota de profit de 21% este datorată de 

SCIG începând cu anul punerii în funcţiune a fiecărei noi investiţii”.  

Instanța de prim control judiciar constată că, prin chiar voința părților, astfel cum a fost 

materializată în art. 8 din actul adiţional nr. 1/2007, ce a modificat art. 6 din contractul de 

asociere, sumă minim garantată constituie profit.  

În raport de aceste dispoziții contractuale asumate de părți, în mod judicios a reținut 

tribunalul că această sumă minim garantată reprezentă suma minimă de profit realizată, părţile 

introducând această noţiune tocmai cu semnificaţia arătată, respectiv că, în ipoteza 

inexistenţei/existenţei unui profit mai mic decât suma minimă garantată, reclamanţii să 

primească măcar această sumă minimă garantată. 

Este corectă interpretarea clauzelor contractuale în acord cu cele reținute de tribunal, 

instanța de prim control judiciar evidențiind că dispoziţiile art. 6 fac referire exclusiv la plata 

profitului şi se coroborează, în materia întârzierii la plata obligaţiei, cu cele înscrise în art. 8 

alineat ultim din Actul Adiţional nr. 1/2007 care prevede un procent de penalitate de 0,1% pe zi 

de întârziere din suma datorată şi neplătită. 

Mai mult, instanța de apel are în vedere că toate clauzele în analiză se află în corpul 

aceluiași articol din Actul Adițional nr. 1/2007, respectiv art. 8, rezultând astfel, cu forța 

evidenței, că aceasta a fost intenția părților la semnarea actului adițional.  

În aceeași ordine de idei, instanța de apel constată că întreaga filozofie a Actului 

Adiţional nr. 1/2007 la Contractul de asociere în participaţiune nr. 8329/03.02.2005 a fost de a 

opera o majorare în favoarea CLMI, atât în ceea ce privește cota de profit, cât și în ce privește 

cuantumul penalităților de întârziere.  
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În acest sens este de remarcat că, prin Cap. IV din Contractul de asociere în participaţiune 

nr. 8329/03.02.2005 fusese stabilit pentru CLMI o cotă de profit de 10%, dar nu mai puțin de 

105.000 euro/an reprezentând cota minimă de profit garantat, în timp ce prin actului adiţional nr. 

1/2007, CLMI are o cotă de profit de 21%, dar nu mai puțin de 430.000 euro/an (sumă minim 

garantată)”. 

Instanța de apel notează că, în cuprinsul Contractul de asociere în participaţiune nr. 

8329/03.02.2005, există Cap. VIII intitulat „Răspunderea contractuală”, iar la art. 8 din acest 

capitol se menționează că: pentru nerespectarea obligațiilor contractuale, părțile sunt de drept în 

întârziere și datorează penalități de 0,5%, calculate la valoarea obligației patrimoniale 

neîndeplinite. 

În consecință, prin înserarea acestui articol, părțile au convenit, la momentul încheierii 

Contractul de asociere în participaţiune, că pentru încălcarea oricărei obligații din acel contract, 

sunt datorate penalități de 0,5% pentru fiecare lună de întârziere la plată, calculate la valoarea 

obligației patrimoniale neîndeplinite. Este evident că părțile au avut în vedere toate obligațiile 

patrimoniale care se puteau circumscrie Contractul de asociere în participaţiune. 

Cu totul alta este situația după momentul încheierii actului adiţional nr. 1/2007 unde, în 

cuprinsul art. 8 alineat ultim se prevede expres că, pentru neexecutarea obligației de plată a 

profitului, SGCI datorează CLMI un procent de penalitate de 0,1% pe zi de întârziere din suma 

datorată şi neplătită, aceasta în condițiile în care articolul în discuție reglementează noua 

modalitate în care părțile vor împărți profiturile rezultate din asociere.  

Din analiza clauzelor contractuale exhibate de apelantele pârâte, instanța de prim control 

judiciar constată că, în mod judicios a reținut tribunalul incidența dispoziţiilor art. 8 alin. ultim 

din actul adiţional nr. 1 în privinţa procentului de penalitate de 0,1%, câtă vreme nu există niciun 

element care să facă aplicabile dispoziţiile art. 8 din Contractul de Asociere, astfel cum susțin, în 

mod greșit, apelantele pârâte. 

Prin această manieră de interpretare, instanţa de judecată a statuat corect atât asupra 

intenţiei iniţiale a părţilor la încheierea contractului de asociere în participaţiune nr. 

8329/03.02.2005, intenție care a suferit modificări importante, urmare a semnării actului 

adiţional nr. 1/2007, în sensul celor mai sus dezvoltate. 

În fine, instanța de apel reține că, din moment ce au recunoscut, prin plata făcută, 

restanţele privind îndeplinirea obligației de a achita suma minim garantată de 3.843.998,56 lei pe 

perioada, parţial an 2011 şi integral anii 2012 şi 2013, este evident că intimatele-apelante au 

acceptat, implicit, efectele ce sunt generate de această împrejurare, în raport cu întârzierea la 

plată. 
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În consecință, urmează a fi înlăturate susținerile intimatelor apelante referitoare la 

încălcarea, de către tribunal, a dispozițiilor art. 1949-1954 Cod civil. 

Instanța are în vedere că înseși intimatele apelante susțin că, prin art. 1954 C.civ. 

legiuitorul a dat dreptul părţilor de a stabili condiţiile asocierii, existenţa şi instituirea sumei 

minime garantate fiind legale şi posibile. 

II. Examinând, în limitele de devoluţiune fixate prin cererea de apel, criticile formulate 

de apelanții-intimați, Curtea reţine că nemulţumirile acestora vizează, în esenţă, respingea 

capătul de cerere privind plata sumei de 1.131.309,26 lei, reprezentând penalităţi de întârziere 

pretins datorate pentru nefinalizarea, la termen, a „Ansamblului P.” și, respectiv, modul de 

acordare al cheltuielilor de judecată.  

În dezvoltarea criticilor apelanții-intimați susțin că, prima instanţa a nesocotit principiul 

securităţii juridice din moment ce, prin sentinţa civilă nr. 202/civ/05.02.2013, instanţa a statuat în 

mod definitiv că: „reclamanta datorează atât suma de 902.456 lei, precum şi suma de 337.396,26 

lei, cu titlu de penalităţi de întârziere calculate în cuantum de 20% din suma minima garantată pe 

an, raportat la numărul de zile de întârziere faţă de data finalizării, 31.12.2010 şi până la data 

calculării acestora. 

În viziunea apelanților-intimați, prima instanţă trebuia să oblige pârâtele cel puţin la plata 

sumei de 337.396,26 lei, calculată până la data de 28.11.2011, dreptul de creanţă fiind în mod 

indubitabil dovedit, din moment ce, prin acţiunea introductivă a solicitat: „obligarea la plată, a 

ceea ce o instanţă a considerat ca fiind datorat până la data de 28.11.2011, cu titlu de penalităţi 

pentru nefinalizarea „Ansamblului P.”, la termen.” 

Referitor la puterea de lucru judecat a sentinţei civile nr. 202/ 05.02.2013 a Tribunalului 

Iaşi, pronunţată în dosarul nr. XX65/99/2012, în raport de criticile formulate în apelul 

apelanților-intimați, Curtea de apel constată că, în considerentele sentinței evocate se reține, în 

ceea ce privește suma de 902.456 lei, calculată cu titlu de sumă minimă garantată aferentă 

perioadei 09.07.2010 – 31.12.2010 şi suma de 203.095 lei, penalităţi de întârziere aferente, că: „ 

potrivit contractului de asociere, reclamanta a avut la dispoziţie 3 ani de la emiterea autorizaţiilor 

de construire (eliberate la 09.07.2007) pentru finalizarea Ansamblului P. (art. 2 ind. 1 din actul 

adiţional), în cazul depăşirii acestui termen, convenindu-se la art. 5.1 din contractul modificat la 

02.07.2007 că reclamanta va achita penalităţi de întârziere de 20% din suma minimă garantată pe 

an, suma de 430.000 euro/an stipulată de art. 6 din contract), calculate proporţional cu numărul 

de zile de întârziere. Termenul a expirat aşadar la 09.07.2010, ansamblul fiind finalizat la 

31.12.2010”.  

În raport de aceste considerente, instanța de prim control judiciar notează că, prin sentinţa 

civilă nr. 202/ 05.02.2013, Tribunalului Iaşi a statuat că intimatele apelante datorează atât suma 
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de 902.456 lei, calculată cu titlu de sumă minimă garantată aferentă perioadei 09.07.2010 – 

31.12.2010 şi suma de 203.095 lei, penalităţi de întârziere aferente, precum şi suma de 

337.396,26 lei, cu titlu de penalităţi de întârziere calculate în cuantum de 20% din suma minimă 

garantată pe an, raportat la numărul de zile de întârziere faţă de data finalizării, 31.12.2010 şi 

până la data calculării acestora de către pârâtul– 28.11.2011”. 

Curtea de apel reține că apelanții-intimați intenționează să genereze confuzie, pretinzând 

– prin motivele de apel – că solicitarea lor își are sorgintea în chiar statuările instanţei care a 

pronunțat hotărârea nr. 202/ 05.02.2013, pe care aceștia o interpretează în sensul dorit de ei, 

respectiv al datorării penalităţilor pentru nefinalizarea Ansamblului P., la termen, până la data de 

28.11.2011. 

Aceste aserțiuni urmează a fi înlăturate, din moment ce sentința nr. 202/ 05.02.2013 face 

referire doar la penalităţi de întârziere datorate pentru neplata sumei minimă garantată, statuările 

instanței neputând fi extinse și la penalităţile pentru nefinalizarea Ansamblului P. la termen, 

astfel cum încearcă apelanții-intimați să inducă ideea. 

În litigiul pendinte, la capătul de cerere numărul doi, apelanții-intimați solicită obligarea 

pârâtelor la plata sumei de 1.131.309,26 lei (253.004,02 euro la curs BNR la 24.02.2016) – 

penalităţi de întârziere pentru nefinalizarea la termen a întregului Ansamblu P., penalităţi care, în 

opinia acestora, ar curge în continuare, între data de 31.10.2010 până la zi, întrucât, de fapt 

Ansamblul „P.” nu ar fi fost finalizat. 

Așa cum bine a observat tribunalul, apelanții-intimați se contrazic sub aspectul analizat 

chiar în cuprinsul cererii deduse judecăţii, întrucât, în motivarea punctului 1 din cerere fac 

referire directă la puterea de lucru judecat a sentinţei civile nr. 202/ 05.02.2013 a Tribunalului 

Iaşi şi, în special, la „suma de 337.396,26 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate în 

cuantum de 20% din suma minimă garantată pe an, raportată la numărul de zile de întârziere faţă 

de data finalizării, respectiv 31.12.2010”.  

Instanța de control judiciar constată că, și în dezvoltarea motivelor de apel, atunci când se 

expune istoricul litigios al părților, făcând referire la acțiunea în constatare finalizată prin 

pronunțarea sentinţei civile nr. 202/ 05.02.2013 a Tribunalului Iaşi, apelanții-intimați fac 

trimitere la împrejurarea că se datorează, de pârâte, suma minim garantată de 902.456 lei și suma 

de 337.396,26 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate în cuantum de 20% din suma 

minimă garantată pe an, raportată la numărul de zile de întârziere faţă de data finalizării, 

respectiv 31.12.2010. 

În consecință, atât în prezentul apel, cât și prin actul de învestire al instanței, chiar 

apelanții-intimați C și M, prin Primar, recunosc puterea de lucru judecat a civile nr. 202/ 

05.02.2013 a Tribunalului Iaşi sub aspectul datei finalizării Ansamblului P., ca fiind 31.12.2010, 
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însă ulterior formulează critici în totală contradicție cu aceste statuări, când invocă pretinsa 

nelegală respingere a capătul de cerere privind plata sumei de 1.131.309,26 lei, reprezentând 

penalităţi de întârziere pretins datorate pentru nefinalizarea la termen a „Ansamblului P”. 

În acord cu cele reținute de tribunal, instanța de apel constată că apelanții-intimați nu au 

motivat în drept capătul doi de cerere decât în raport de dispoziţiile Codului civil, fără referire la 

obligaţia contractuală încălcată pentru „nefinalizarea la termen a ansamblului P”. 

A reținut tribunalul că, până la finalizarea procesului, reclamanţii au refuzat să precizeze 

motivele de fapt şi de drept pentru care au apreciat că Ansamblul P. nu a fost finalizat, în sensul 

de a fi procedat la menționarea componenţei obiectivelor în clar, cu indicarea convenţiilor 

părţilor care le stipulează şi cu arătarea conexiunii între obligaţiile generice menţionate în 

contractul de asociere şi fiecare obiectiv în parte, instanţa fiind nevoită să acorde termene 

succesive în acest sens. 

 În consecință, instanţa de fond a constatat că reclamanţii nu au fost niciun moment 

preocupaţi să susţină în plan probatoriu afirmaţia care fundamentează capătul de cerere numărul 

doi al acţiunii modificate – aceea că Ansamblul P. nu a fost finalizat şi să coreleze menţiunile 

generice ale contractului de asociere cu actele ulterioare succesive şi cu situaţia de fapt, 

apreciindu-se că aceasta ar constitui o dovadă de o vădită rea-credinţă. 

Tot în dezvoltarea motivelor de apel apelanții-intimați invocă și un alt aspect, sens în care 

arată că, în justificarea curgerii în continuare a penalităţilor pentru nefinalizarea întregului 

Ansamblu P. până cel târziu la data de 31.12.2010, s-au avut în vedere inclusiv procesele-verbale 

de recepţie a lucrărilor încheiate în 2011, 2012, 2014. 

Instanța de control judiciar constată că apelanții-intimați încearcă să inducă ideea că ar fi 

solicitat și acordarea penalităţilor pentru nefinalizarea întregului Ansamblu P. până cel târziu la 

data de 31.12.2010. 

Aceste susțineri urmează a fi înlăturate, având în vedere constatările tribunalului potrivit 

cu care, doar în urma solicitările succesive ale instanţei, abia prin adresele nr. 

60685/112390/07.06.2016 şi nr. 60685/112390/07.08.2016, apelanții-intimați au precizat că, în 

opinia lor, penalităţile calculate pentru nefinalizarea Ansamblului P. ar trebui să curgă de la data 

de 01.01.2011, în continuare, întrucât pârâtele nu fac dovada finalizării Ansamblului P. 

În mod judicios a reținut tribunalul că acestei susţineri i se opune chiar puterea de lucru 

judecat invocată de apelanții-intimați la punctul 1 şi care se deduce din considerentele sentinţei 

civile nr. 202/ 05.02.2013 a Tribunalului Iaşi, instanţa reţinând că Ansamblul P. a fost finalizat la 

data de 31.12.2010. 

În raport de cele expuse, doar pentru intervalul 09.07.2010 – 31.12.2010 ar fi putut fi 

calculate şi percepute penalităţi de întârziere pentru nefinalizarea la termen a Ansamblului P., 
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însă, pentru acest interval apelanții-intimați nu au învestit prima instanță cu o astfel de solicitare, 

aşa cum rezultă atât din precizările făcute cu privire la capătul de cerere în analiză, cât și din 

toate anexele, care cuprind tabelele de calcul ale sumei solicitate la punctul doi, prin care se 

calculează penalităţile în continuare, începând cu data de 31.12.2010. 

În consecință, deși intimatele apelante se află în întârziere doar pentru intervalul 

09.07.2010 – 31.12.2010, prin raportare la considerentele sentinţei civile nr. 202/ 05.02.2013, 

apelanții-intimați C și M au înțeles să învestească instanţa solicitând sume de bani cu titlu de 

penalităţi de întârziere pentru nefinalizarea la termen a Ansamblului P., pentru o perioadă 

ulterioară datei de 31.12.2010.  

În fine, un ultim aspect invocat vizează pretinsa nerespectare a dispozițiilor art. 6 din 

contract, astfel cum a fost modificat prin art. 8 alin. 3 din actul adiţional nr. 1/02.07.2007: „În 

scopul garantării obligaţiei de plată a cotei de profit aferente CLMI, SCIG se obligă să emită în 

favoarea CLMI, la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru 

Ansamblu P., o scrisoare de garanţie bancară, necondiţionată, irevocabilă, la prima și simpla 

cerere”. 

Susțin apelanții-intimați că această scrisoare de garanţie bancară nu a fost emisă nici până 

astăzi, deşi a fost solicitată, ceea ce face să opereze prezumţia neîndeplinirii condiţiei de 

depunere, respectiv lipsa procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru Ansamblu 

P. 

Această solicitare este formulată direct în fața instanței de apel, cu încălcarea dispozițiilor 

art. 478 alin. 3 C.proc.civ., astfel încât nu va fi examinată de instanța de control. 

În fața tribunalului, apelanții-intimați au susținut doar că finalizarea unei lucrări se 

realizează la expirarea termenului de garanţie, tribunalul respingând aceste argumente cu 

motivarea că aceștia nu au invocat, în susținere, un text de lege și că acestea sunt contrare chiar 

art. 3 din HG nr. 273/1994, chestiune ce nu a fost criticată de apelanți prin apelul dedus judecății. 

III. Instanța de apel constată că este admisibilă critica intimatelor-apelante potrivit cu 

care instanţa le-a obligat, în mod greşit, la plata sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de 

judecată reprezentând onorar de avocat, în condiţiile în care intimata nu a fost asistată de un 

avocat ales. 

În același sens este admisibilă critica apelantelor-intimate cu privire la cheltuielile de 

judecată acordate, susținând că au solicitat obligarea părților adverse la plata onorariului de 

expert în sumă de 2.990 lei, iar instanța le-a acordat suma de 1.500 lei, cu titlul de onorariu de 

avocat. 

Față de dispoziţiile art. 453 alin. 1-2 din Codul de procedură civilă, instanţa constată că 

intimatele-apelante-pârâte sunt în culpă procesuală proporţional cu soluţia dată pretenţiilor 
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principale, astfel încât cererea de obligare a acestora la plata cheltuielilor de judecată apare ca 

întemeiată în parte şi urmează a fi încuviințată, în limita pretențiilor admise.  

În cauză, reclamanţii au efectuat şi dovedit cheltuieli de judecată într-un cuantum de 

2.990 lei, reprezentând onorariu expert.  

Instanța de apel are în vedere că, prin apelul formulat, nu se critică cuantumul 

cheltuielilor de judecată acordate, prin raportare la limita în care au fost admise pretențiile, ci 

doar titlul cu care acestea au fost acordate, respectiv de onorariu avocat, în loc de onorariu 

expert. 

Raportat considerentelor expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 2 din Codul de 

procedură civilă, Curtea admite apelurile formulate de C şi M, obligând pârâtele să plătească 

reclamanţilor C şi M, cheltuieli de judecată în sumă de 1.500 lei, reprezentând onorariu expert, 

fiind păstrate celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate, care nu sunt contrare prezentei decizii. 

 

2. Insolvenţă. Contestaţie tabel preliminar. Decesul, după promovarea contestaţiei 

împotriva tabelului preliminar de creanţe, al administratorului special, care este totodată şi 

unicul acţionar al debitoarei. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant 

 

Decesul administratorului special al debitorului, după desemnarea sa, nu poate avea 

drept consecinţă reţinerea unei lipse a dovezii calităţii de reprezentant şi, în consecinţă, 

aplicarea sancţiunii anulării contestaţiei în temeiul art. 82 C.proc.civ. 

Raportul dintre administratorul special şi debitor este un raport specific de mandat. În 

temeiul acestuia, administratorul special a efectuat acte valabile, anume promovarea acţiunii de 

faţă şi angajarea unui reprezentant convenţional(avocat) pentru semnarea şi susţinerea cererii 

de chemare în judecată. Decesul administratorului special nu poate conduce la anularea actelor 

valabil efectuate, cât timp reprezentantul debitorului a avut această calitate la momentul 

îndeplinirii respectivelor acte. Or, art. 82 C.proc.civ. vorbeşte despre existenţa unei lipse (lipsa 

calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele debitorului) la momentul îndeplinirii 

unui act de procedură, anume la momentul formulării contestaţiei. Reprezentarea debitorului pe 

parcursul judecăţii este făcută în acest context de reprezentantul convenţional al debitorului, de 

avocat, mandatul dat acestuia de către debitor (prin administratorul special) nefiind revocat sau 

încetat prin vreun alt mod.  

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 89/28.02.2019  

 

Prin cererea înregistrată la data de 20.06.2017, debitoarea V, prin administrator X şi 

avocat Y, a formulat contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor debitorului, în ceea ce priveşte 

creanţa creditorilor X, AJFP I şi Primăria T. 

Prin sentinţa pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia II Civilă – Faliment s-a admis 

excepția lipsei calității de reprezentant al debitoarei V. A fost anulată pentru lipsa calității de 
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reprezentant contestația la tabelul preliminar de creanțe publicat în BPI, formulată de debitoarea 

V, prin administrator special X – decedat. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele : 

Conform art. 111 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, „debitorul, creditorii și orice altă parte 

interesată vor putea să formuleze contestații față de tabelul de creanțe, cu privire la creanțele și 

drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar /lichidatorul judiciar în 

tabel.” 

În analiza excepţiei lipsei calităţii de reprezentant a debitoarei, invocată din oficiu, s-a 

constatat că cererea introductivă de deschidere a procedurii insolvenței a fost formulată de 

debitoare. Prin încheierea civilă pronunţată de Tribunalul Iași – Secția a II-a civilă - Faliment, s-a 

dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei V, cu intrarea 

direct în procedura falimentului. 

Conform art. 53 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, după deschiderea procedurii, „adunarea 

generală a acționarilor, asociaților sau membrilor persoanei juridice va fi convocată de 

administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru desemnarea administratorului special, 

în termen de maxim 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de către administratorul 

judiciar/lichidatorul provizoriu.” Conform alin. 2 al aceluiași articol, adunarea generală va fi 

prezidată de administratorul/lichidatorul judiciar, iar dacă adunarea 

asociaților/acționarilor/membrilor, convocată potrivit alin. 1, nu desemnează un administrator 

special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost deja ridicat, iar 

debitorul, respectiv asociații/acționarii/membrii sunt decăzuți din drepturile recunoscute de 

procedură și care sunt exercitate prin administrator special. Iar, conform alin. 3 ultima teză, „în 

cazul în care, ulterior, adunarea generală a asociaților/acționarilor/membrilor alege un 

administrator special, acesta va prelua procedura în stadiul în care se găsește la data desemnării.” 

În speță, prin încheierea civilă pronunţată de Tribunalul Iași – Secția a II-a civilă – 

Faliment s-a ridicat dreptul de administrare al debitoarei. 

În același timp, art. 5 pct. 4 din Legea nr. 85/2014 prevede că „administratorul special 

este persoana fizică sau juridică desemnată de adunarea generală a 

acționarilor/asociaților/membrilor debitorului, împuternicită să le reprezinte interesele în 

procedură și, atunci când debitorului i se permite să își administreze activitatea, să efectueze, în 

numele și în contul acestuia, actele de administrare necesare”. 

S-a mai reţinut că, după deschiderea procedurii insolvenţei, drepturile asociaților nu mai 

pot fi exercitate decât în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, aceștia nemaiavând 

posibilitatea de a lua hotărâri, decât în cazul în care administratorul judiciar convoacă şi 

prezidează adunarea asociaţilor. 



12 

La data introducerii contestației – 20.06.2017 – debitoarea avea desemnat un 

administrator special în persoana numitei X, fiind depusă la dosarul de insolvență o hotărâre 

adoptată în conformitate cu procedura prevăzută anterior, care să justifice calitatea unei persoane 

fizice de administrator special al debitoarei, respectiv Hotărârea AGA din 06.04.2017. 

Cu toate acestea, la data de 13.08.2017 a intervenit decesul administratorului special, fără 

ca ulterior să fie desemnat un alt administrator special, deși s-a acordat o perioadă de timp 

semnificativă în acest sens de către instanță. 

Singurul administrator special desemnat în procedură și-a justificat această calitate la data 

introducerii contestației, însă se impune să își păstreze această calitate pe întreaga desfășurare a 

judecății contestației, în calitate de reprezentant legal al debitoarei aflate în faliment. Or, în speță, 

numita X și-a pierdut capacitatea procesuală de folosință ca urmare a decesului, în condițiile art. 

56 C.pr.civ. nemaiputând sta în judecată, știut fiind că actele de procedură îndeplinite de o 

persoană fără capacitate de folosință sunt lovite de nulitate absolută. În aceste condiții, pentru 

recunoașterea calității de reprezentant legal al debitoarei în considerarea art. 53 și 5 pct. 4 din 

Legea nr. 85/2014, se impunea desemnarea unui alt administrator special, cu respectarea 

procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014, administrator care să preia procedura de la momentul 

desemnării sale.  

Contrar aprecierilor lichidatorului judiciar, însușite de apărătorul ales al debitoarei-

contestatoare, în cazul decesului și pierderii capacității de folosință a administratorului special, 

calitatea de reprezentant legal al debitoarei nu este preluată de avocații angajați de aceasta.  

Evident că, în condițiile art. 84 alin. 1 C.pr.civ., persoanele juridice pot fi reprezentate 

convențional în fața instanțelor de judecată prin avocat, că, potrivit art. 88 C.pr.civ., „mandatul 

nu încetează prin moartea celui care l-a dat”.  

Însă, apărătorul debitoarei și lichidatorul judiciar fac în mod vădit confuzie între 

dăinuirea mandatului acordat avocatului pentru exercitarea actelor necesare judecății în calitate 

de reprezentant convențional și calitatea de reprezentant legal al debitoarei în faliment, în 

vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 56 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2014 (una din 

atribuțiile administratorului special fiind cea de formulare a contestațiilor în cadrul procedurii). 

Calitatea de reprezentant convențional al avocatului nu a fost negată în cauză, instanța acordând 

apărătorului posibilitatea de a-și exercita drepturile și obligațiile convenite în contractul de 

asistență juridică încheiat cu debitoarea, punând concluzii asupra aspectelor puse în discuție, 

solicitând probe, etc. 

Ceea ce a lipsit în cauză a fost calitatea de reprezentant legal al debitoarei, calitate care 

nu se transmite reprezentantului convențional, întrucât nici un text legal din Legea nr. 85/2014 

sau din Codul de procedură civilă nu permite confuzia între cele două calități. 
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În cuprinsul notelor de ședință depuse de către apărătorul legal al debitoarei pentru 

termenul din 06.06.2018, s-a făcut vorbire despre atribuțiile administratorului special, 

susținându-se că, potrivit art. 18 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 (act normativ ce nu are aplicare în 

cauză, dar ale cărui dispoziții au fost reluate de legiuitor în art. 56 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), 

administratorul special ar putea reprezenta persoana juridică în insolvență, în ceea ce privește 

acțiunile în justiție, iar singurele acțiuni în care este reprezentantul debitorului în insolvență fiind 

cele în anularea actelor frauduloase și contestațiile din cadrul procedurii insolvenței, pe care le-ar 

formula chiar acesta. 

În acord cu apărătorul debitoarei, instanța a reținut că decesul intervenit ulterior semnării 

contractului de asistență juridică nu poate afecta valabilitatea acestui contract, în speță, însă, 

debitoarea se impune a sta în judecată prin reprezentant legal (care nu este avocatul reprezentant 

convențional), or, ulterior datei de 13.08.2017 un astfel de reprezentant nu a mai fost desemnat în 

procedură. 

În lipsa desemnării administratorului special, judecătorul sindic nu îl poate desemna sau 

înlocui. Judecătorul sindic poate desemna doar curatorul special, în ipoteza în care nu a fost 

desemnat un administrator special și numai pentru soluționarea acțiunilor având ca obiect 

anularea unor acte sau operațiuni frauduloase ale debitorului încheiate înaintea deschiderii 

procedurii de insolvență. Judecătorul sindic nu se poate substitui voinței societare, atunci când 

aceasta lipsește. 

Cum, în speţă, nu s-a urmat procedura de desemnare a unui nou administrator special, s-a 

constatat că nu se legitimează calitatea de administrator special al debitoarei, pentru ca aceasta să 

poată uza de dispozițiile art. 111 din Legea nr. 85/2014. 

Faptul „însușirii”contestației formulate de debitoare, de către lichidatorul judiciar, este un 

non-sens, întrucât lichidatorul judiciar este cel care a întocmit tabelul criticat, el putând 

recunoaște în cuprinsul concluziilor depuse o eventuală greșeală în întocmirea tabelului (în speță, 

vizând trei creditori, doi garantați și unul bugetar), recunoaștere care nu echivalează cu o însușire 

a acțiunii. Contestația la tabelul preliminar se judecă în contradictoriu cu lichidatorul judiciar, el 

neavând simultan calitatea de contestator și de intimat. Acest aspect rezultă cu claritate din 

prevederile art. 111 alin. 4 și 5 din Legea nr. 85/2014, care dispun comunicarea contestației și 

înscrisurilor care o însoțesc, de către partea care o formulează, lichidatorului judiciar, care are 

posibilitatea depunerii întâmpinării în termen de 10 zile de la comunicarea contestației. 

Pe cale de consecinţă, s-a admis excepţia lipsei calităţii de reprezentant al debitoarei și, 

pe cale de consecinţă, în temeiul art. 82 C.proc.civ., contestațiile formulate de debitoare în 

privința creditorilor au fost anulate pentru acest considerent. 
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Împotriva acestei hotărâri a declarat apel debitoarea V, criticând-o pentru nelegalitate şi 

netemeinicie. 

Critica apelantei vizează modalitatea în care instanţa de fond a invocat din oficiu și a 

soluţionat excepţia lipsei calităţii de reprezentant a societăţii debitoare, apreciind că soluţia dată 

în cauză este netemeinica și nelegală, pentru motivele ce succed. 

La momentul formulării contestaţiei, societatea debitoare V, față de care s-a dispus 

deschiderea procedurii insolvenței, era reprezentată legal de administrator special X, desemnată 

prin Hotărârea AGA din data de 06.04.2017. 

Pentru reprezentarea intereselor societății debitoare în cadrul contestaţiei formulate, a fost 

încheiat, la data de 14.06.2017, contractul de asistență juridică cu nr. 19, între Cabinet de Avocat 

Y și societatea V, reprezentată de administrator special X. 

Ulterior, în timpul soluţionării contestaţiei, dar înainte de pronunţarea hotărârii, a 

intervenit decesul administratorului special, potrivit certificatului de deces depus la dosarul 

cauzei. 

A apreciat instanţa de fond că, din moment ce a intervenit decesul administratorului 

special și deci, implicit, prin pierderea capacităţii de folosinţă a acestuia, societatea debitoare nu 

a mai putut sta în judecată, în pofida faptului că reprezentarea în cauză s-a menţinut pe cale 

convenţională, urmare contractului de asistență juridică încheiat. 

Apelanta apreciază că, în cauză, calitatea de reprezentant convenţional al debitoarei 

contestatoare este una validă, fiind dovedită cu înscrisuri și susţinută de dispoziţiile legale în 

materie. 

Aşa cum a arătat apelanta și în fața instanţei de fond, analizând jurisprudenţa în materie, 

rezultă că potrivit atribuţiilor indicate de art. 18 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, administratorul 

special ar putea reprezenta persoana juridică în insolvență. În ceea ce priveşte acţiunile în 

justiţie, singurele acţiuni în care este reprezentantul debitorului în insolvenţă sunt cele în 

anularea actelor frauduloase şi contestaţiile din cadrul procedurii insolvenței, pe care le-ar 

formula chiar acesta. 

Deci, cu excepţia acestor situaţii speciale, circumscrise legii speciale a insolvenței, nu 

apare că legiuitorul să fi vrut să dea putere de reprezentare legală judiciară administratorului 

special, pentru ca el să poată mandata un reprezentant „convenţional”. 

Prin urmare, câtă vreme obiectul acţiunii de față se circumscrie celor arătate, fiind în 

prezența unei contestări la tabelul preliminar, rezultă că administratorul judiciar a acordat un 

mandat prevăzut de lege apărătorului convenţional. 
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Pe de altă parte, decesul intervenit ulterior semnării contractului de asistență juridică nu 

poate afecta valabilitatea sa, întrucât administratorul special a contractat în numele și pe seama 

societăţii debitoare, nefiind parte în contract. 

Contrar susţinerilor instanţei de fond, deşi a învederat necesitatea numirii unui curator 

special pentru reprezentarea intereselor debitoarei, instanţa nu a dat curs solicitării debitoarei, în 

schimb, a admis ca remediu procedural ipoteza numirii unui curator special, aşa cum se 

desprinde din analiza considerentelor hotărârii atacate. 

De asemenea, şi-a manifestat și intenţia de a desemna un nou administrator special, însă, 

întrucât erau necesare mai multe termene de judecată, instanţa de fond a procedat în cele din 

urmă la închiderea dezbaterilor. 

Raportat la aceste împrejurări ce au influenţat soluţionarea fondului contestaţiei, instanţa 

de fond a apreciat că, în cauză, nu au fost îndeplinite condiţiile legale de reprezentare a societății 

debitoare. 

Instanţa de fond a promovat ipoteza potrivit cu care, pe durata soluţionării contestaţiei la 

fondul cauzei, calitatea de reprezentant legal al debitoarei a fost preluată de reprezentatul 

convenţional, respectiv avocatul ce a reprezentat debitoarea în cadrul contestaţiei. 

Cu toate acestea, nu s-a susţinut niciodată acest lucru, ci faptul că mandatul acordat de 

administratorul special decedat este unul valabil, ce continuă să producă efecte juridice. 

Deşi, în considerentele hotărârii atacate, judecătorul sindic a amintit de dispoziţiile art. 88 

C.proc.civ., potrivit cu care „mandatul nu încetează prin moartea celui cate l-a dat”, cu toate 

acestea, prin maniera de soluţionare a excepţiei invocate din oficiu se eludează exact conţinutul 

acestei norme legale, instanţa de fond insistând asupra unei presupuse confuzii între dăinuirea 

mandatului acordat avocatului și calitatea de reprezentant legal al debitoarei. 

Aşa cum susţine, nu a săvârşit o asemenea confuzie, ci şi-a întemeiat calitatea de 

reprezentant convenţional în temeiul contractului de asistență juridică, precum și pe dispoziţiile 

legale ce reglementează obiectul dedus judecăţii. 

A considera contrar tuturor textelor de lege indicate în prezenta cerere de apel, apreciază 

apelanta că ar echivala cu încălcarea dreptului la apărare şi a accesului liber la justiţie, având în 

vedere că, în pofida unui mandat acordat în mod valabil, interesele societății nu ar mai putea fi 

reprezentate, în situaţii de excepţie, cum este cazul de față, respectiv intervenirea decesului 

administratorului special al societății debitoare în timpul soluţionării unei contestații la tabelul 

preliminar. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea de apel reţine că împotriva tabelului 

preliminar al creanţelor debitorului V, referitor la înscrierea creanţelor a trei creditori, a formulat 

contestaţie, la data de 20.06.2017, chiar debitorul V, prin administratorul special şi prin 
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reprezentant convenţional, avocat ales (împuternicire datată 19.06.2017). Potrivit art. 56 alin. 1 

lit. b) din Legea nr. 85/2014, administratorul special poate formula contestaţii în cadrul 

procedurii de insolvenţă, pentru debitor, chiar şi în contextul în care debitorului i s-a ridicat 

dreptul de administrare, cum este cazul de faţă (debitorul fiind în faliment de la momentul 

deschiderii procedurii de insolvenţă). Mai mult, potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, debitorul 

este printre cei enumeraţi de legiuitor ca având dreptul de a formula contestaţii la tabelul 

preliminar de creanţe. 

După înregistrarea cererii de chemare în judecată, la 13.08.2017, administratorul special a 

decedat. Instanţa de fond a invocat excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a 

administratorului special decedat şi a acordat un termen pentru desemnarea unui alt administrator 

special. Ulterior, a anulat contestaţia debitorului, reţinând că nu a fost urmată procedura de 

desemnare a unui nou administrator special şi că judecătorul sindic nu se poate substitui voinţei 

societăţii. Nu a fost negată calitatea de reprezentant convenţional al avocatului semnatar al 

contestaţiei introductive. 

Curtea constată că administratorul special X a fost totodată şi unicul acţionar al societăţii 

V. Or, potrivit art. 52 din Legea nr. 85/2014, administratorul special va fi ales de către adunarea 

generală a asociaţilor/acţionarilor/membrilor debitorului. În cazul de faţă, aşadar, nu mai este 

posibilă întrunirea unei astfel de adunări pentru desemnarea administratorului special, deoarece 

acţionarul unic a decedat. 

Persoana juridică care a formulat contestaţia la tabelul preliminar a rămas, aşadar, pe 

parcursul judecăţii, fără reprezentant legal.  

Curtea consideră că decesul administratorului special al debitorului, după desemnarea sa, 

nu poate avea drept consecinţă reţinerea unei lipse a dovezii calităţii de reprezentant şi, în 

consecinţă, aplicarea sancţiunii anulării contestaţiei în temeiul art. 82 C.proc.civ. 

Raportul dintre administratorul special şi debitor este un raport specific de mandat. În 

temeiul acestuia, administratorul special a efectuat acte valabile, anume promovarea acţiunii de 

faţă şi angajarea unui reprezentant convenţional (avocat) pentru semnarea şi susţinerea cererii de 

chemare în judecată. Decesul administratorului special nu poate conduce la anularea actelor 

valabil efectuate, cât timp reprezentantul debitorului a avut această calitate la momentul 

îndeplinirii respectivelor acte. Or, art. 82 C.proc.civ. vorbeşte despre existenţa unei lipse (lipsa 

calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele debitorului) la momentul îndeplinirii 

unui act de procedură, anume la momentul formulării contestaţiei. Reprezentarea debitorului pe 

parcursul judecăţii este făcută în acest context de reprezentantul convenţional al debitorului, de 

avocat, mandatul dat acestuia de către debitor (prin administratorul special) nefiind revocat sau 

încetat prin vreun alt mod. De altfel, contestaţia este semnată de avocat în numele debitorului.  
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Mai reţine Curtea că sancţiunea decăderii reglementate de art. 53 alin. 2 din Legea 

insolvenţei se referă la situaţiile în care nu s-a desemnat un administrator special, anume când 

adunarea acţionarilor/asociaţilor/membrilor dă dovadă de pasivitate, or, în cazul de faţă a fost 

desemnat un astfel de administrator. Totodată, sancţiunea decăderii se referă la drepturile 

debitorului care se vor exercita în lipsa desemnării, însă, în cazul de faţă, dreptul debitorului de 

contestare a tabelului preliminar de creanţe s-a realizat chiar de administratorul special.  

Prima instanţă a invocat prevederile art. 56 C.proc.civ. şi a consemnat că administratorul 

special şi-a pierdut capacitatea de folosinţă, nemaiputând să stea în judecată, însă Curtea reţine 

că partea care stă în judecată este debitorul şi nu administratorul special. Pierderea 

reprezentantului legal de către debitor, ca urmare a decesului acestuia, nu are drept consecinţă 

anularea actelor îndeplinite valabil de acest reprezentant anterior decesului şi nu poate împiedica 

debitorul să stea în continuare în judecată, ca şi reclamant, cât timp dreptul la acţiune corect 

exercitat nu este afectat prin moartea reprezentantului legal. Acest deces are drept consecinţă 

încetarea mandatului administratorului special, iar în ceea ce priveşte reprezentarea debitorului 

în proces, aceasta este asigurată de reprezentantul convenţional până la revocarea mandatului 

acestuia din urmă, de noul reprezentant legal al debitorului. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 480 C.proc.civ., Curtea admite apelul formulat de 

debitoarea V împotriva sentinţei Tribunalului Iaşi, Secţia a II-a civilă-faliment, sentinţă pe care o 

anulează în parte, în sensul că respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant a debitoarei. 

Întrucât instanţa de fond nu a soluţionat fondul, iar debitoarea a solicitat expres trimiterea cauzei 

spre rejudecare, Curtea dispune, potrivit art. 480 alin. 3 C.proc.civ., trimiterea spre rejudecare, 

aceleiaşi instanţe, a contestaţiei formulate de debitoarea V.  

3. Insolvenţă. Contestaţie tabel preliminar formulată de bancă împotriva înscrierii în 

tabelul preliminar a fidejusorului neplătitor cu întreaga creanţă, ca şi creanţă chirografară. 

Art. 2312 C.civ. și art. 109 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 

 

Norma specială a Legii nr. 85/2014 – art. 109 alin. 2 – reglementează situaţia 

fidejusorului care a plătit creditorului, acesta fiind trecut în tabelul de creanţe al debitorului în 

limita sumei plătite. Această dispoziţie legală stipulează expres că doar acel fideiusor care a 

plătit, fie şi parţial, din suma datorată de debitor, este îndreptăţit a fi înscris pe tabelul 

creditorilor, dar doar cu suma pe care a achitat-o. Per a contrario, fideiusorul care nu a achitat 

nimic din datorie, nu poate figura în tabelul de creanţe. 

Legea insolvenţei prevede, aşadar, că, în situaţia în care fidejusorul nu a plătit, chiar şi 

parţial, creditorului, el nu deţine încă o creanţă cu care să îşi asigure regresul împotriva 

debitorului, astfel că nu are calitatea de creditor al debitorului şi nu poate fi înscris în tabelul de 

creanţe al debitorului. Numai în situaţia în care fidejusorul a plătit din creanţa creditorului, în 

temeiul contractului de garanţie încheiat cu creditorul, acesta va avea împotriva averii 
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debitorului o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, în calitate de creditor chirografar şi va lua locul 

creditorului plătit în procedura insolvenţei, în limita creanţei plătite. 

Faţă de art. 342 din Legea nr. 85/2014, art. 2312 din Codul civil contravine legii 

speciale a insolvenţei. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 89/28.02.2019 

 

La 27.06.2017, este înregistrată contestaţia formulată de creditoarea G la acelaşi tabel 

preliminar, referitor, între altele, şi la creanţa creditorilor CP şi AI. 

Tribunalul Iaşi – Secţia II Civilă – Faliment a admis contestaţia formulată de 

contestatoarea G, în ceea ce privește creanțele înscrise pe tabelul preliminar al debitoarei V de 

către lichidatorul judiciar C, în favoarea creditorilor CP – decedată – și AI. S-a dispus refacerea 

tabelului preliminar de creanțe în sensul eliminării creanțelor înscrise în favoarea creditorilor CP 

și AI, pentru fiecare creditor, în categoria creanțelor chirografare conform art. 161 pct. 8 din 

Legea nr. 85/2014.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele: 

Creditoarea G a mai criticat înscrierea pe tabel a creditorilor CP și AI cu suma cu care a 

fost înscrisă și Banca, cu titlu de creanță comună subsidiară, admisă integral și provizoriu, în 

baza contractelor de credit. 

În cererile de creanță formulate de cei doi creditori contestați, aceștia nu au precizat în ce 

calitate înțeleg să formuleze cererile de creanță și nici temeiul de drept pe care îl invocă. 

Conform precizărilor din cuprinsul întâmpinării depuse de lichidatorul judiciar, s-a arătat 

că admiterea cererii acestora s-ar fi întemeiat pe calitatea lor de fideiusori (garanți) pentru 

debitoare, invocându-se dreptul de regres anticipat al fideiusorului, conform disp. art. 2312 

C.civ., susținându-se că nu este necesară condiția plății. 

Judecătorul sindic a reținut că cele două contracte de credit au fost semnate de 

creditoarea CP în calitate de reprezentant legal al debitoarei, asociat unic și administrator. 

Conform contractelor de credit, cei doi creditori criticați au calitatea de garanți fidejusori. 

Conform art. 9.3 din condițiile generale, „garanții garantează solidar împreună cu Împrumutatul 

rambursarea creditului, a dobânzilor, comisioanelor, tuturor accesoriilor și a celorlalte costuri 

aferente, precum și a oricăror sume datorate în baza contractului și a actelor adiționale la acesta, 

inclusiv, dar fără a se limita la, cheltuieli de orice fel legate de recuperarea creditului, cheltuieli 

de judecată și cheltuieli de executare silită, cu patrimoniul său prezent și viitor”. Potrivit art. 

9.7.2 ultima teză din condițiile generale, „Garanții renunță în mod expres la beneficiul de 

diviziune și discuțiune”. 

În admiterea cererilor de creanță și înscrierea acestora, s-au avut în vedere dispozițiile art. 

2312 C.civ. cu denumirea marginală „Regresul anticipat”, text legal care prevede că „fideiusorul 
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care s-a obligat cu acordul debitorului se poate îndrepta împotriva acestuia, chiar înainte de a 

plăti, atunci când este urmărit în justiție pentru plată, când debitorul este insolvabil ori când s-a 

obligat a-l libera de garanție într-un anumit termen care a expirat”. 

Judecătorul sindic a reținut că se impune a fi avute în vedere dispozițiile din legea 

specială (menționate și de lichidatorul judiciar), respectiv art. 109 alin. 2 și 3 din Legea 85/2014, 

care stabilesc un regim specific în ce privește creanțele cu mai mulți codebitori/fideiusori: „(2)un 

codebitor sau un fideiusor, care este îndreptățit la restituire ori la despăgubire din partea 

debitorului pentru suma plătită, va fi trecut în tabelul de creanțe cu suma pe care a plătit-o 

creditorului. în acest caz, creditorul comun are dreptul de a cere să i se plătească, până la 

achitarea integrală a creanței sale, cota cuvenită codebitorului sau fideiusorului, rămânând 

creditor al acestuia doar pentru suma neachitată. (3).Codebitorul sau fideiusorul debitorului 

care pentru asigurarea regresului său are asupra bunurilor acestuia o cauză de preferință, 

concură la masa credală, pentru a face posibilă realizarea acestui drept, dar prețul obținut din 

vânzarea bunurilor grevate va fi atribuit creditorului, scăzându-se din suma ce este datorată”. 

Astfel, Legea insolvenței recunoaște fideiusorului plătitor un drept la restituire sau 

despăgubire din partea debitorului insolvent, pentru suma ce reprezintă partea din datoria 

achitată, așa cum prevede art. 109 alin. 2. În acest caz, fideiusorul plătitor are dreptul să se 

înscrie în tabelul de creanțe cu suma efectiv plătită creditorului. în situația în care fideiusorul a 

plătit doar o parte din creanța creditorului, vor intra în concurs fideiusorul solidar (care a devenit 

creditor ca urmare a plății parțiale efectuate) cu creditorul obligației inițiale (creditorul comun al 

debitorului principal și al fideiusorului). În acest caz, prioritară este creanța creditorului inițial 

(creditorul comun) care va fi plătit până la acoperirea integrală a creanței sale. 

În speță, nu se aflăm însă într-o astfel de ipoteză, creditorii contestați-fideiusori nefiind 

plătitori ai creanței cu care s-a înscris creditorul comun G la masa credală. 

Nu ne aflăm nici în ipoteza prevăzută de art. 109 alin. 3 din lege, întrucât fideiusorii din 

cauza de față nu au constituită vreo garanție reală asupra bunurilor din averea debitoarei pentru 

asigurarea acțiunii lor în regres. 

Cauzele de preferință sunt definite în mod expres în art. 5 pct. 15 din Legea nr. 85/2014: 

„acele creanțe care sunt însoțite de un privilegiu si/sau de un drept de ipotecă și/sau de drepturi 

asimilate ipotecii, potrivit art. 2347 C.civ. și/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din 

patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terț garant față de 

persoanele beneficiare ale cauzelor de preferință.” 

Nici un astfel de drept nu apare înscris în favoarea fideiusorilor din cauza de față. Mai 

mult, aceștia au garantat pentru debitoare obligațiile stipulate în contractele de credit prin 

emiterea unor bilete la ordin fără protest. Or, avalistul se obligă să garanteze obligația asumată 



20 

de unul din debitorii biletului la ordin, în speță la ordinul G ( art. 33 – 35, 106 din Legea 58/1934 

asupra cambiei și biletului la ordin). 

Contrar susținerilor lichidatorului judiciar, se impune verificarea incidentei în speță a 

dispozițiilor art. 109 din Legea 85/2014, care reglementează expres situația fideiusorilor cu drept 

de înscriere la masa credală a debitoarei insolvente, prevederile Codului civil aplicându-se în 

ipoteza compatibilității cu reglementările speciale (art. 342 din Legea nr. 85/2014). 

S-a constatat că soluțiile indicate de art. 109 din lege se justifică, având în vedere că un 

codebitor sau un fideiusor solidar cu debitorul nu sunt altceva decât niște „debitori accesorii” ai 

creditorului comun, chiar și în ipoteza în care ar avea constituite garanții reale în vederea 

asigurării acțiunii în regres. Mai mult, s-a constatat că soluția consacrată de legiuitorul procedurii 

insolvenței este în acord cu principiul fundamental din dreptul comun care domină raporturile 

dintre fideiusor și creditor potrivit căruia, în caz de neexecutare din partea debitorului, creditorul 

poate urmări direct pe fideiusor pentru realizarea creanței sale, fără o prealabilă urmărire a 

debitorului principal (art. 2295 C.civ.). 

De asemenea, conform art. 2294 C.civ., coroborat cu art. 2295 C.civ., beneficiul de 

discuțiune, respectiv cel de diviziune, nu pot fi invocate dacă fideiusorul a renunțat la ele ori prin 

convenție s-a prevăzut clauza solidarității. în speță, fideiusorii au renunțat expres la beneficiul de 

diviziune și de discuțiune (art. 9.7.2 din condițiile generale). 

Reținând cele de mai sus, s-a constatat întemeiată opoziția creditorului comun G la 

înscrierea fideiusorilor cu suma datorată de către debitoare, rezultatul fiind într-adevăr, sporirea 

artificială și fără suport legal a masei credale. Judecătorul sindic a apreciat că aplicarea art. 2312 

C.civ. este una eronată, acțiunea în regres în sine presupunând o anumită plată făcută pentru 

debitorul principal, nu dreptul de a i se plăti fideiusorului ceva ce datorează la rândul său 

creditorului comun. Dintr-o obligație clară de plată, cu renunțarea la beneficiile de diviziune și 

discuțiune, nu se poate naște dreptul de a primi ceea ce se datorează de la debitorul principal, 

pentru simplul fapt că acesta a devenit insolvent. 

Cu atât mai mult, se reține că garantul CP deținea și calitatea de reprezentant al debitoarei 

principale, ca asociat și administrator, aceasta având în mod evident obligația de a plăti, nu 

dreptul la plată, în lipsa unei plăți care să-i confere dreptul de regres. 

Mai mult, judecătorul sindic a apreciat că nu s-ar fi impus înscrierea celor doi creditori 

fideiusori nici măcar sub condiție suspensivă, întrucât din cererile de creanță nu se anticipează o 

eventuală situație de subrogare în drepturile unor creditori ai debitoarei. în speță nu este vorba 

despre o creanță care, în măsura realizării evenimentului de care ar depinde nașterea sa, devenind 

o creanță certă, ar determina creșterea pasivului debitoarei, ci reprezintă o ipoteză eventuală de 

realizare a unei transmisiuni a unei creanțe de la un creditor înscris în tabel la un fideiusor. O 
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eventuală pretenție a creditorilor CP și AI împotriva debitoarei ar putea rezulta numai ca urmare 

a exercitării unui drept de regres, însă ca urmare a subrogării în drepturile creditorului plătit. 

Revăzând dispozițiile art. 109 din Legea nr. 85/2014, s-a constatat că legiuitorul a 

prevăzut înscrierea în tabelul de creanțe al debitorului numai a fideiusorului plătitor și numai în 

limita sumei efectiv plătite. Ca atare, înscrierea în tabel a fideiusorilor (garanți) este condiționată 

de nașterea efectivă a dreptului de regres, în sensul de mai sus, deoarece numai în această ipoteză 

va avea loc subrogația prin plată. în consecință, spre deosebire de regulile generale menționate 

de dispozițiile art. 102 din Legea nr. 85/2014, fideiusorul este îndreptățit la înscrierea în tabel 

numai cu o creanță pură și simplă, rezultată din subrogarea sa prin plată în drepturile unui 

creditor înscris în tabel. 

În aceste condiții, prin înscrierea în calitate de creditori a celor doi fideiusori( garanți) ai 

debitoarei, cu exact suma înscrisă în favoarea băncii, fără o plată prealabilă, s-a procedat la o 

interpretare artificială, lipsită de conținut și de efect a art. 2312 C.civ., cu ignorarea dispozițiilor 

legale speciale incidente în situația codebitorilor/fideiusorilor debitoarei aflate în insolvență, 

respectiv cele ale art. 109 alin. 2 și 3 din Legea nr. 85/2014. 

Raportat la cele de mai sus, judecătorul sindic a constatat că în mod eronat au fost înscriși 

pe tabelul de creanțe al debitoarei creditorii CP și AI, fiecare cu sume reprezentând creanțe 

chirografare conform art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014, contestația formulată de creditoarea 

G sub acest aspect fiind admisă, cu refacerea tabelului preliminar, în sensul eliminării acestor 

creanțe. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel debitoarea V şi AI, criticând-o pentru 

nelegalitate şi netemeinicie. 

Prin cererea de apel formulată, AI solicită admiterea apelului, schimbarea în tot a 

sentinţei civile atacate, în sensul respingerii contestaţiei de către creditorul G şi admiterea 

contestaţiei formulate de V cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată. 

Susţine apelantul că a depus cererea de creanţă în termen legal la lichidatorul judiciar, 

achitând taxa de timbru aferentă acesteia, astfel cum este specificat la poziţia nr. 8 din tabelul 

preliminar. 

Creanţa sa a fost înscrisă în tabelul preliminar ca o creanţă chirografară, în virtutea 

exercitării dreptului de regres anticipat, faţă de debitoarea V. 

Conform dispoziţiilor art. 2312 N.C.civ., Tribunalul Iaşi a înlăturat întru totul înscrierea 

sa în tabelul preliminar de creanţe al debitoarei, cum a înlăturat şi înscrierea creditoarei CP, 

administrator şi unic asociat al societăţii, de asemenea fideiusor faţă de V. 

Pentru a dispune în acest sens, instanţa a considerat că în speţă sunt aplicabile exclusiv şi 

limitativ dispoziţiile art. 109 din Legea nr. 85/2014, interpretând dispoziţiile legii speciale într-un 
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sens străin de conţinutul şi principiile acesteia, reţinând că prin legea specială se „reglementează 

expres situaţia fideiusor cu drept de înscriere la masa credală a debitoarei insolvente” şi că 

prevederile Codului civil se aplică doar în ipoteza compatibilităţii cu reglementările speciale, cu 

trimitere la dispoziţiile art. 342 din Legea nr. 85/2014. Mai arată instanţa că această soluţie e cu 

atât mai mult justificată, cu cât el, alături de CP, a renunţat expres la beneficiul de diviziune şi 

discuţiune, prevăzut de punctele 9,7 şi 2 din condiţiile generale ale contractului de credit. 

În opinia instanţei, nu se impune înscrierea sa şi a creditoarei CP în tabel nici măcar „sub 

condiţie suspensivă”. în interpretarea instanţei, se consideră că legiuitorul a prevăzut înscrierea 

în tabelul de creanţe al debitorului „numai a fidejusorului plătitor şi numai în limita sumei efectiv 

plătite” (art. 109 din Legea nr. 85/2014). 

De asemenea, instanţa a reţinut într-un mod nejustificat că înscrierea în tabelul de creanţe 

reprezintă o interpretare artificială lipsită de conţinut şi de efect a art. 2312 Cod civil, cu 

ignorarea dispoziţiilor legale speciale incidente în situaţia codebitorilor/fideiusorilor debitoarei 

aflate în insolvenţă, respectiv cele ale art. 109 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 

Astfel că a fost dispusă eliminarea acestor creanţe din tabel. 

Consideră că, o astfel de soluţie este rezultatul aplicării greşite a legii materiale incidente 

în cauză, anume art. 109 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 85/2014, art. 342 din Legea nr. 85/2014, 

art. 2312 N.C.civ. 

Interpretând textele de lege enunţate se observă că în Legea specială nr. 85/2014, 

legiuitorul prevăzând situaţia fideiusorului care a făcut o plată nu exclude implicit, posibilitatea 

fideiusorului neplătitor prin aplicarea dispoziţiilor Codului civil, respectiv art. 2312 N.C.civ., 

chestiunea înscrierii fideiusorului la masa credală a societăţii în insolvenţă, nu reprezintă o 

interpretare eronată a dispoziţiilor legii de către lichidatorul judiciar, ci o aplicare a legii aşa cum 

este aceasta concepută fără discriminarea pe care legiuitorul nu ar fi avut de ce să o realizeze 

între fideiusorul unei persoane fizice insolvabile şi cel al unei persoane juridice insolvabile, de 

exemplu. 

Chestiunea neînscrierii fideiusorului la masa credală are ca efect pur și simplu decăderea 

acestuia din dreptul de a-şi mai recupera banii de la falită. 

Însă situaţia fideiusorului comportă anumite particularităţi după cum distinge între 

fideiusorul plătitor care, în virtutea unei subrogaţii legale, va fi trecut în tabelul de creanţe cu 

suma pe care a plătit-o şi situaţia fideiusorului neplătitor pentru care se justifică înscrierea în 

tabelul de creanţe ca unică modalitate în favoarea acesteia de a-şi conservare a dreptului de 

creanţă. 

Conform doctrinei civile „în această situaţie fidejusorul nu poate reclama vreo sumă sau 

despăgubire întrucât nu a plătit încă nimic. Tot ceea ce poate cere este asigurarea contra 
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eventualei plăţi la care ar fi condamnat sau contra insolvabilităţii debitorului. Această asigurare 

poate fi realizată printr-o altă garanţie ce îi va da debitorului (fideiusiune/gaj/ipotecă) fie prin 

consemnarea unei sume de bani. Într-o astfel de cerere, fidejusorul lucrează în nume propriu, el 

nu este subrogatarul creditorului deoarece nu a plătit” (C. Hamangiu, I. Rosetti, Bălănescu, Al. 

Băicoianu, Tratat de drept civil român, ed. ALL Beck, Bucureşti, 1996, Vol. II, 648 ). 

Interesul legitim al fidejusorului de a se înscrie la masa credală a societăţii în insolvenţă 

şi de a acţiona în nume propriu prin instituţia regresului anticipat este un interes legitim care 

rezidă în mod direct din posibilitatea fidejusorului de a efectua acte de conserva a creanţei sale. 

Observăm că în procedura insolvenţei, drepturile unui creditor participant nu se limitează doar la 

posibilitatea de a primi distribuiri ori de a vota. Acesta are opţiunea de a formula contestaţii 

pentru a-şi proteja garanţiile, pentru a fi înscris în tabel. 

Dacă are în vedere ipoteza în care se presupune că însuşi creditorul principal garantat nu 

se înscrie la masa credală, suntem în situaţia în care trebuie să clarificăm dacă fidejusorul mai 

păstrează un drept de regres sau fideiusiunea se stinge. 

Consideră că o neînscriere în tabel a creditorului din lipsa de diligentă a acestuia duce la 

stingerea fideiusiunii, orice plată făcută de fideiusor fiind considerată nedatată. 

Interpretarea instanţei tribunalului că dispoziţiile codului civil respectiv cele ce vizează 

regresul anticipat nu sunt compatibile cu dispoziţiile art. 109 din Legea nr. 85/2014, nu poate fi 

primită deoarece Legea nr. 85/2014 dă instrumentele de operare corectă în tabel a plăţilor 

respectiv a reducerilor creanţelor în funcţie de aceste plăţi fără a exista riscul de creştere 

artificială nelegală a datoriei. 

Dacă fidejusorul este persoană juridică acestuia îi revine obligaţia de a face toate 

diligentele pentru conservarea creanţelor sale, nu îşi poate înţelege poziţia ca un „debitor 

accesoriu” faţă de creditorul principal aşa cum sugerează tribunalul. 

Dispoziţiile art. 102 din Legea nr. 85 nu fac nicio deosebire între creditori (cu excepţia 

salariaţilor) impunând tuturor acelora care deţin creanţe anterioare deschiderii procedurii să ceară 

înscrierea la masa credală în termenul fixat de judecătorul sindic. 

Însuşi constatatorul banca G, prin contestaţie, admite posibilitatea înscrierii fideiusorului 

la masa credală însă acesta limitează doar la posibilitatea înscrierii sub condiţie suspensivă. 

Solicită admiterea apelului şi menţinerea fidejusorilor în tabelul de creanţe. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine cele ce urmează: 

Referitor la apelul declarat de AI, apelantul, având calitatea de fideiusor al societăţii 

debitoare, fără a achita vreo parte din creanţa pe care a garantat-o, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală, iar lichidatorul judiciar l-a înscris cu o creanţă chirografară. 
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Împotriva acestei înscrieri a formulat contestaţie banca creditoare, iar contestaţia a fost 

admisă de judecătorul sindic, reţinându-se că, potrivit art. 109 din Legea nr. 85/2014, în tabelul 

creditorilor se înscriu doar fideiusorii plătitori şi numai în limita sumei efectiv plătite. 

În opinia apelantului, creanţa sa trebuia înscrisă în tabelul creditorilor în temeiul art. 2312 

Cod civil, articol compatibil cu procedura insolvenţei, faţă de prevederile art. 342 din Legea nr. 

85/2014. În opinia sa, neînscrierea în tabelul creditorilor are ca efect decăderea sa din dreptul de 

a-şi recupera banii de la debitoare.  

Apelul nu este fondat. 

Textul art. 342 din Legea nr. 85/2014 permite dispoziţiilor legii speciale să se 

completeze, în măsura în care nu contravin, cu cele ale Codului de procedură civilă şi ale 

Codului civil. Art. 2312 alin. (1) liniuţa a doua din Cod civil reglementează posibilitatea 

fidejusorului care s-a obligat cu acordul debitorului de a se îndrepta împotriva acestuia, chiar 

înainte de a plăti, când debitorul este insolvabil. 

Pe de altă parte, norma specială a Legii nr. 5/2014, art. 109 alin. 2 reglementează situaţia 

fidejusorului care a plătit creditorului, acesta fiind trecut în tabelul de creanţe al debitorului în 

limita sumei plătite. Această dispoziţie legală stipulează expres că doar acel fideiusor care a 

plătit, fie şi parţial, din suma datorată de debitor, este îndreptăţit a fi înscris pe tabelul 

creditorilor, dar doar cu suma pe care a achitat-o. Per a contrario, fideiusorul care nu a achitat 

nimic din datorie, nu poate figura în tabelul de creanţe. 

Legea insolvenţei prevede aşadar că, în situaţia în care fidejusorul nu a plătit, chiar şi 

parţial, creditorului, el nu deţine încă o creanţă cu care să-şi asigure regresul împotriva 

debitorului, astfel că nu are calitatea de creditor al debitorului şi nu poate fi înscris în tabelul de 

creanţe al debitorului. Numai în situaţia în care fidejusorul a plătit din creanţa creditorului, în 

temeiul contractului de garanţie încheiat cu creditorul, acesta va avea împotriva averii debitorului 

o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, în calitate de creditor chirografar şi va lua locul creditorului 

plătit în procedura insolvenţei în limita creanţei plătite. 

Faţă de textul expres din Legea nr. 85/2014, Curtea apreciază că art. 2312 din Codul civil 

contravine legii speciale a insolvenţei, pentru următoarele argumente: 

A se interpreta textul art. 109 din Legea insolvenţei aşa cum sugerează apelantul ar 

însemna ca fideiusorul neplătitor să fie înscris pur şi simplu, chirografar, pe tabelul creditorilor, 

cu toată suma garantată (beneficiind de drept de vot şi de toate drepturile creditorilor deplini), în 

timp ce fideiusorul plătitor să fie înscris, potrivit art. 109 din Legea nr. 85/2014, numai cu partea 

pe care a achitat-o, ceea ce ar crea un avantaj nejustificat fideiusorului neplătitor.  

Pe de altă parte, norma art. 2312 Cod civil, care reglementează un regres anticipat al 

fideiusorului, este aplicabilă numai în anumite situaţii speciale, printre care nu este şi 



25 

deschiderea procedurii de insolvenţă a debitorului, situaţie care nu întâmplător nu a fost 

enumerată de legiuitor printre cele arătate la acest text de lege, întrucât situaţia debitorului în 

insolvenţă este rezolvată de Legea nr. 85/2014. 

În ceea ce priveşte incidenţa art. 2312 alin. 1 Cod civil, Curtea mai notează că legiuitorul 

foloseşte noţiunea de insolvabilitate, definită în art. 176 Cod procedură fiscală ca intervenind în 

cazul acelui debitor „ale cărui venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mare decât 

obligaţiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri urmăribile”. Insolvenţa este definită 

de art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se 

caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide 

şi exigibile. 

Insolvabilitatea nu se confundă cu insolvenţa, diferenţa fiind făcută de bunurile care se 

regăsesc în proprietatea debitorului, acestea neavând relevanţă în cazul stării de insolvenţă. 

Insolvabilitatea se referă la situaţia patrimonială în care componenta pasivă a patrimoniului o 

depăşeşte pe cea activă, un dezechilibru financiar, pe când insolvenţa este determinată de lipsa 

fondurilor băneşti, nu de lipsa bunurilor de patrimoniul debitorului. Cum noţiunea de 

„insolvabil” cuprinsă în dispoziţiile art. 2312 Cod civil este definită în Codul de procedură 

fiscală, rezultă că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 342 din Legea nr. 85/2014, astfel că 

instituţia regresului anticipat nu se aplică în cazul procedurii insolvenţei. Raportat acestor 

considerente, Curtea reţine că art. 2312 Cod civil nu este incident în cauză, noţiunea de 

„insolvabil” fiind specifică legii fiscale şi nu legii insolvenţei, cu care nu este compatibil, că 

apelantul nu a achitat, nici măcar parţial, creditorului „G” SA vreo creanţă, astfel că nu poate 

beneficia de dispoziţiile art. 109 din Legea nr. 85/2014. 

Pentru aceste motive, în temeiul art. 480 C.proc.civ., Curtea a respins acest apel. 

4. Recurs împotriva încheierii de suspendare. Cerere de amânare depusă fără a se 

solicita judecata cauzei în lipsă 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 62/31.01.2019  

 

Prin încheierea din 9.10.2018 s-a dispus suspendarea cauzei ce face obiectul în temeiul 

art. 411 alin. 1 pct. 2 din C.proc.civ. motivat de faptul că părţile nu au solicitat judecarea cauzei 

în lipsă şi niciuna nu s-a prezentat la strigarea pricinii.  

Se învederează de către recurentă că avea înaintată la dosar o cerere de amânare care nu a 

fost avută în vedere de instanţă, astfel încât greşit a fost suspendată cauza.  
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Din cuprinsul cererii de amânare înaintate de recurentă prin email instanţei rezultă că 

aceasta a fost transmisă în format electronic la data de 9.10.2018 orele 09:18, la dosarul cauzei 

fiind primită ulterior suspendării judecăţii. 

Curtea apreciază că, în cazul formulării unei cereri de amânare în temeiul art. 222 

C.proc.civ., partea are obligaţia de a da dovadă de o minimă diligenţă, în sensul de a o depune la 

dosar anterior termenului de judecată, cu atât mai mult cu cât motivul de amânare îi este 

cunoscut. În cauza de faţă, avocatul părţii avea cunoştinţă despre eventuala imposibilitate de 

prezentare, de vreme ce avea dosare la instanţe diferite în aceeaşi zi. În consecinţă, dacă partea 

nu a înaintat la dosar în timp util o cerere ce tindea la amânarea cauzei, aceasta trebuie să suporte 

consecinţele propriului său comportament. 

Pe de altă parte, chiar şi în situaţia în care cererea s-ar fi aflat la dosar la momentul 

strigării cauzei, judecătorul ar fi dispus asupra acesteia în absenţa tuturor părţilor cu condiţia ca 

măcar una dintre ele să fi solicitat judecarea cauzei în lipsă, în caz contrar eludându-se 

dispoziţiile art. 411 alin. 1 pct. 2 C.proc.civ., care au caracter imperativ.  

Pe cale de consecinţă, recursul nu este fondat, acesta fiind respins. 

 

5. Cheltuieli de judecată. Obligarea reclamantei la plata acestora, în condiţiile anulării 

cererii ca netimbrate şi neverificării în etapa regularizării a timbrajului datorat. Culpa 

reclamantei care nu a indicat valoarea obiectului cererii sale 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 115/20.03.2019  

Prin sentinţa civilă nr. 625/7.11.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, a fost anulată ca 

netimbrată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta BM, a fost obligată 

reclamanta să îi plătească pârâtei SC SRL suma de 5000 lei cheltuieli de judecată. 

Împotriva sentinţei civile nr. 625/7.11.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia a II-a 

civilă, a formulat apel reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând 

următoarele: 

În esenţă, consideră că magistratul nu a aplicat în mod corect dispoziţiile legale care 

presupun îndeplinirea procedurii de regularizare, respectiv de aliniere a cererii de chemare în 

judecată la prevederile art. 194 - 197 C.proc.civ., dintre care relevante în soluționarea prezentului 

apel sunt cele care statuează necesitatea achitării cu prioritate a taxelor judiciare de timbru (art. 

197 C.proc.civ. și art. 33 din OUG nr. 80/2013). 

În speţă, chiar dacă apelanta a înțeles să facă uz de căile legale care permit acordarea 

unor facilităţi la plata taxei judiciare de timbru, instanţa era ţinuta de obligaţia statuată în 
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dispoziţiile art. 33 alin. 2 teza finală conform cărora nu va proceda la comunicarea cererii de 

chemare în judecată în condiţiile art. 201 alin. l C.proc.civ. decât după soluţionarea cererii de 

acordare a facilitaţilor la plata taxei judiciar de timbru. 

Or, în cadrul dosarului nr. XX25/99/2018, atât timp cât cererea de acordare a facilitaţilor 

la plata taxei judiciare de timbru a fost respinsă, iar apelanta nu a complinit timbrajul stabilit de 

către instanţă ulterior acestei măsuri, conform tuturor dispoziţiilor legale incidente, demersul pe 

care l-a iniţiat ar fi trebuit să fie închis prin pronunţarea unei încheieri de anulare, fără a fi 

comunicată cererea de chemare în judecată și celorlalte părți litigante. 

Din această perspectivă consideră că este nu doar vădit nelegal, dar și profund imoral să 

fie obligată la plata unor cheltuieli de judecată care au fost generate de culpa magistratului 

fondului în aplicarea corectă și prioritară a dispoziţiilor legale referitoare la timbraj și 

regularizarea cererii de chemare în judecată. 

De altfel, apreciază că instanţa de fond nu a dat valoare nici prevederilor art. 453 

C.proc.civ. conform cărora este obligată la plata cheltuielilor de judecată partea care a pierdut 

procesul, dar în cauza de față, procesul nu a ajuns să fie cercetat pentru a se încadra în ipoteza 

vizată de lege. 

Dispoziţiile art. 453 C.proc.civ. nu au fost coroborate cu celelalte texte la care a făcut 

referire anterior și nici cu prevederile art. 451 alin. 3 C.proc.civ. care impun cenzurarea acelor 

cheltuieli de judecată proporțional cu circumstanţele cauzei și activitatea desfăşurată. 

Pentru aceste considerente, solicită admiterea apelului și înlăturarea obligaţiei de plată a 

cheltuielilor de judecată. 

Examinând sentinţa apelată, criticile apelantei, raportat la probatoriul administrat, 

dispoziţiile legale incidente cauzei, Curtea reţine caracterul fondat al apelului, pentru cele ce 

urmează:  

Apelanta formulează critici cu privire la dispoziţia primei instanţe prin care a fost 

obligată la plata cheltuielilor de judecată, susţinând că nu a fost corect aplicată procedura de 

regularizare, că cererea de chemare în judecată nu trebuia comunicată, atât timp cât nu era 

complinit timbrajul stabilit de instanţă. Se arată că dosarul trebuia închis, magistratul fiind în 

culpă pentru faptul că cererea a fost comunicată părţii adverse deşi reclamanta nu procedase la 

achitarea taxelor de timbru. S-a mai arătat că nu au fost aplicate dispoziţiile art. 453, art. 451, 

care impun cenzurarea cheltuielilor de judecată proporţional cu circumstanţele cauzei şi 

activitatea desfăşurată.  

Prima critică nu poate fi primită, chiar şi în situaţia în care procedura de regularizare nu 

ar fi fost corect îndeplinită. Aşa cum rezultă din actele dosarului, taxa de timbru nu a fost 

stabilită la primirea cererii, într-o primă fază instanţele învestite declinându-şi pe rând 
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competenţa funcţională. Reclamanta nu a indicat în petit valoarea obiectului acţiunii, arătând că 

nu deţine copia contractului de asociere în participaţiune a cărui nulitate absolută a solicitat a se 

constata. Ulterior comunicării cererii de chemare în judecată, pârâta a depus odată cu 

întâmpinarea copia contractului de asociere în participaţiune din care a rezultat valoarea 

obiectului cererii.  

Reclamanta invocă propria culpă întrucât, pe de o parte, aceasta avea obligaţia de a arăta 

toate elementele impuse de dispoziţiile art. 194 alin. 1. C.proc.civ., iar, pe de altă parte, avea 

obligaţia de a ataşa cererii taxele de timbru datorate.  

Pârâtei nici nu i se poate opune împrejurarea că procedura prevăzută de art. 194 şi urm. 

din Codul de procedură civilă nu a fost respectată cu cea mai mare rigoare, cererea de chemare în 

judecată fiindu-i comunicată, punându-i-se în vedere să depună întâmpinare în termenul de 25 de 

zile de la primirea cererii. Totodată, aceleiaşi părţi i s-a pus în vedere să depună şi copie de pe 

contractul de asociere în participaţiune invocat de reclamantă în cerere, cu privire la care aceasta 

a arătat că nu îl deţine.  

În aceste condiţii, Curtea apreciază că în mod corect a făcut prima instanţă aplicarea 

dispoziţiilor art. 453 C.proc.civ., reclamanta pierzând procesul şi fiind obligată să suporte 

cheltuielile de judecată pe care partea adversă le-a suportat. 

Critica apelantei privind neaplicarea dispoziţiilor art. 451 C.proc.civ. este însă fondată. 

Onorariul de avocat de 5000 de lei solicitat de pârâtă este vădit disproporţionat în raport cu 

complexitatea cauzei şi munca desfăşurată de avocat, în condiţiile în care cauza a fost soluţionată 

la primul termen de judecată prin anularea cererii ca netimbrată. Chiar dacă în cauză au fost 

formulate apărări ample şi pe fondul cauzei, fiind depusă la 7.08.2018 întâmpinare, cu toate 

acestea nu poate fi ignorat faptul că dosarul a fost soluţionat fără a se atinge chestiunile ce 

privesc fondul cauzei. În consecinţă, faţă de circumstanţele cauzei se impune a se reduce partea 

din cheltuielile reprezentând onorariul avocaţial care va fi suportat de reclamanta-apelantă, astfel 

încât apelul va fi admis, iar dispoziţia privind cheltuielile de judecată schimbată numai în ceea ce 

priveşte cuantumul, de la 5000 lei la 1500 lei, apreciind că acesta din urmă reflectă munca 

depusă de avocat, raportat la complexitatea şi circumstanţele cauzei.  

 

6. Insolvenţă. Aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor art. 138 alin. 5 din Legea nr. 

85/2014  

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 13/16.01.2019  

Prin sentinţa civilă nr. 263/F/25 septembrie 2018 de către Tribunalul Vaslui, a fost 

respinsă contestaţia împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC „X.” SA din data de 
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10.07.2018, hotărâre transpusă în Procesul-verbal al Adunării Creditorilor debitoarei SC „X.” SA 

nr. 13069/10.07.2018, formulată de contestatoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor 

Publice Iaşi, ca neîntemeiată. 

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

considerente: 

La data de 10 iulie 2018 a avut loc Adunarea Generală a creditorilor debitoarei SC „X.” 

SA cu următoare ordine de zi: aprobarea planului de reorganizare a SC „X.” SA Vaslui întocmit 

de către societatea debitoare prin administratorul special.  

La această şedinţă au transmis puncte de vedere creditorii. În ceea ce o priveşte pe 

creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice laşi, prin adresa nr. ISR-DGR 

12862/09.07.2015 a comunicat punctul de vedere potrivit căruia nu a aprobat planul de 

reorganizare propus de debitoarea SC „X.” SA motivat de faptul că acesta nu răspunde 

intereselor creditorului bugetar. 

Conform procesului-verbal al Adunării Creditorilor debitoarei SC „X.” SA nr. 

13069/10.07.2018, voturile exprimate de creditori, respectiv, trei categorii de creanţe au aprobat 

planul de reorganizare (respectiv, creanţele salariale, bugetare şi chirografare) şi o categorie de 

creanţe, respectiv, creanţele care beneficiază de drepturi de preferinţă, nu a aprobat planul de 

reorganizare al debitoarei, întocmit de societatea debitoare prin administrator special. Un procent 

de 33,203% din total masă credală cu drept de vot a aprobat Planul de reorganizare al debitoarei, 

întocmit de aceasta prin administrator special şi transmis la dosarul cauzei la data de 12.06.2018. 

Conform dispoziţiilor 48 alin. 7 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă, hotărârea adunării creditorilor poate fi anulată 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 

care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor sau ale căror voturi nu au fost 

consemnate în procesul-verbal întocmit. Hotărârea, cu excepţia celei prin care a fost desemnat, 

poate fi atacată, pentru motive de nelegalitate, şi de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar. 

Dispoziţia legală menţionată stabileşte regimul juridic al desfiinţării hotărârii creditorilor. 

Astfel, judecătorul sindic poate desfiinţa hotărârea adunării creditorilor doar pentru motive de 

nelegalitate, oportunitatea acesteia neintrând în atribuţiile instanţei.  

De asemenea, potrivit prevederilor art. 138 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 creditorii care, 

direct sau indirect, controlează, sunt controlaţi sau se află sub control comun cu debitorul pot 

vota cu privire la planul de reorganizare, sub condiţia ca programul de plăţi să nu le ofere nicio 

sumă sau să le ofere mai puţin decât ar primi în cazul falimentului şi ca orice astfel de plăţi să le 
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fie acordate potrivit ordinii de prioritate a creanţelor subordonate prevăzute la art. 161 pct. 10 lit. 

a). 

Contestatoarea a invocat în susţinerea nelegalităţii hotărârii adunării creditorilor faptul că 

au fost luate în considerare voturile creditorilor SC „Y.” SRL, Z., Q., aceştia fiind acţionari ai 

societăţii debitoare, cu creanţe înscrise la masa credală şi care urmează a fi distribuite prin plan. 

Din analiza dispoziţiilor legale anterior menţionate rezultă că legea instituie o astfel de 

cerinţă datorită faptului că persoanele vizate se află în situaţia specifică a conflictului de interese 

în raporturile cu debitorul insolvent. Cu toate acestea, este recunoscut dreptul de vot pentru 

persoanele care controlează debitorul sau se află sub controlul acestuia, sub condiţia ca 

programul de plăţi să nu le ofere nicio sumă sau să le ofere mai puţin decât ar primi în cazul 

falimentului şi ca orice astfel de plăţi să le fie acordate potrivit ordinii de prioritate a creanţelor 

subordonate prevăzute la art. 161 pct. 10 lit. a). 

În cauză, voturile creditorilor SC „Y.” SRL, Z. și Q. au fost luate în calcul pentru 

aprobarea planului de reorganizare în mod legal în condiţiile în care programul de plată din 

cuprinsul planului de reorganizare prevede acoperirea creanţelor în procent de 95% faţă de 96% 

cât aceştia ar primi în cazul falimentului. Atât timp cât prin planul de reorganizare se acoperă o 

proporţie mai mică a creanţelor acestor creditori decât în cazul falimentului, nu există nici un 

impediment pentru luarea în calcul a voturilor acestora. 

Contestatoarea a învederat şi faptul că planul de reorganizare nu corespunde intereselor 

creditorului garantat, că prin acest plan de reorganizare, nu au fost stabilite obiective clare şi 

direcţii strategice pe care şi le propune societatea pentru a asigura resursele financiare necesare 

stingerii integrale într-o perioadă de trei ani a creanţei deţinute de creditorul Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Iaşi, precum şi a plăţii creanţelor fiscale curente, că propunerile 

de redresare au caracter general, iar în perioada de la momentul declanşării procedurii până la 

data formulării contestaţiei se observă acumularea de noi datorii către bugetul de stat.  

Judecătorul sindic a reţinut că aceste motive invocate nu se circumscriu regimului juridic 

al desfiinţării hotărârii creditorilor. Hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată doar pentru 

motive de nelegalitate, oportunitatea acesteia neintrând în atribuţiile instanţei. Astfel, aspectele 

privind viabilitatea planului de reorganizare invocate nu pot fi analizate în cadrul acestei 

proceduri menite a statua doar cu privire la legalitatea modului de adoptare a hotărârii adunării 

creditorilor.  

Pentru aceste considerente, judecătorul sindic a apreciat neîntemeiată contestaţia 

împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC „X.” SA din data de 10.07.2018, 

hotărâre transpusă în Procesul-verbal al Adunării Creditorilor debitoarei SC „X.” SA nr. 
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13069/10.07.2018, formulată de contestatoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 

Iaşi, respingând-o.  

Împotriva sentinţei civile nr. 263/F/25 septembrie 2018 a Tribunalului Vaslui a formulat 

apel Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, criticând-o pentru nelegalitate şi 

netemeinicie. 

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

legale incidente, reține următoarele:  

Prin sentinţa atacată a fost respinsă contestaţia promovată de către creditorul D.G.R.F.P. - 

Iaşi împotriva hotărârii din data de 10.07.2018 a adunării creditorilor debitoarei SC „X.” SA, 

prin care a fost aprobat planul de reorganizare, reţinându-se în esenţă că, raportat la prevederile 

planului de reorganizare, voturile creditorilor SC „Y.” SRL, Z. şi Q. au fost contabilizate în mod 

corect. Prima instanță a mai reținut că celelalte motive invocate în susținerea contestaţiei nu se 

circumscriu regimului juridic al desfiinţării hotărârii creditorilor, verificarea oportunităţii 

neintrând în atribuţiile instanţei. 

Prin cererea de apel, creditorul D.G.R.F.P. - Iaşi a criticat hotărârea instanţei de fond, 

doar în ceea ce privește reținerea instanței că, în mod corect, în cadrul Adunării Generale a 

Creditorilor din data de 10.07.2018 s-a ținut cont de voturile creditorilor SC „Y.” SRL, Z. şi Q. 

Argumentele invocate în susţinerea contestației,reiterate în dezvoltarea motivelor de apel, 

au fost analizate judicios de către judecătorul fondului. 

În limitele de devoluţiune fixate prin criticile apelantei, Curtea constată că soluţia 

instanţei de fond este rezultatul aprecierii temeinice a probatoriului administrat şi al interpretării 

şi aplicării corecte a dispoziţiilor art. 138 alin. 5 din Legea nr. 85/2014.  

Potrivit prevederilor art. 138 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 creditorii care, direct sau 

indirect, controlează, sunt controlaţi sau se află sub control comun cu debitorul pot vota cu 

privire la planul de reorganizare, sub condiţia ca programul de plăţi să nu le ofere nicio sumă sau 

să le ofere mai puţin decât ar primi în cazul falimentului şi ca orice astfel de plăţi să le fie 

acordate potrivit ordinii de prioritate a creanţelor subordonate prevăzute la art. 161 pct. 10 lit. a). 

Din interpretarea dispoziției legale citate anterior se reține că simpla împrejurare că la 

masa credală sunt înscrişi creditori care controlează sau se află sub control comun cu debitorul 

nu exclude, de plano, posibilitatea acestora de a exprima un vot valabil cu privire la planul de 

reorganizare, iar pe de altă parte, că legiuitorul a condiţionat contabilizarea votului acestor 

creditori, fie de neîncasarea vreunei sume prin plan, fie de încasarea unei sume mai mici decât ar 

primi aceştia în cazul falimentului În cazul în care condiţiile instituite de prevederile art. 138 

alin. 5 sunt îndeplinite, nu există nici un impediment pentru exprimarea şi contabilizarea în mod 

legal a unui vot din partea acestor creditori. 
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În cazul de față, în planul de reorganizare suspus aprobării în cadrul Adunării Generale a 

Creditorilor din data de 10.07.2018 s-a prevăzut ca, în situația în care planul de reorganizare nu 

dă rezultate, lichidarea totală a activelor societăţii va conduce la acoperirea integrală a creanţelor 

garantate, salariate, bugetare şi chirografare şi la acoperirea creanţelor subordonate într-un 

procent de cca 96%. Totodată, în programul de plată din cuprinsul planului s-a prevăzut, în 

privinţa celor trei creditori înscrişi la masa credală în categoria creanţelor subordonate, 

acoperirea creanţelor în procent de 95% faţă de 96%, cât ar primi aceştia în cazul falimentului. 

În condițiile în care, prin planul de reorganizare s-a prevăzut în mod expres că, în cazul 

acestor creditori, se va acoperi o proporţie mai mică a creanţelor decât în cazul falimentului, 

Curtea reține că sunt îndeplinite condițiile art. 138 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 și că în mod 

corect administratorul judiciar a ținut cont de voturile exprimate de către acești creditori în ceea 

ce privește aprobarea planului de reorganizare.  

Atât timp cat prevederile legale au fost respectate nu sunt întemeiate susținerile apelantei 

potrivit cărora voturile exprimate de către acești creditori sunt nelegale doar pentru simplu fapt 

că votul lor a fost decisiv pentru aprobarea planului de reorganizare.  

Pentru aceste motive precum și pentru motivele pe larg expuse de către judecătorul sindic 

pe care instanța de control judiciar și le însușește, nemaifiind necesar reiterarea lor, Curtea, în 

baza prevederilor art. 480 C.proc.civ., respinge apelul și păstrează sentința atacată ca legală și 

temeinică. 

 

7. Proces-verbal de licitație întocmit în cadrul procedurii de valorificare a bunurilor în 

cursul procedurii insolvenței. Îndeplinirea condiției interesului în acțiunea având ca obiect 

„anulare proces-verbal licitaţie”  

 

Cuprins pe materii: Drept comercial. Procedura insolventei/ Drept procesual civil. Interesul 

Index alfabetic: - proces verbal de adjudecare licitație  

- nulitate absolută 

- interes 

- restituire garanție participare 

- drept de preemțiune 

 

Temei de drept: - art. 845 alin. 12 C.proc.civ. 

- art. 1738 C.civ.  

- art. 5,6 şi 7 din Legea nr. 244/2001 

- art. 156 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 
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Interesul este o condiție de exercițiu a acțiunii civile ori a celorlalte forme procedurale 

(apel, recurs, etc.) pentru care nu este suficient să se afirme numai existența unui drept actual, ci 

trebuie să se justifice și folosul practic pe care partea îl urmărește prin punerea în mişcare a 

procedurii judiciare.  

Interesul trebuie apreciat la momentul formulării cererii sau al invocării apărării, iar în 

ceea ce priveşte cerinţele legale ale condiţiei interesului de a acţiona, acesta trebuie să fie 

determinat, legitim, personal, născut şi actual.  

Interesul reclamantei de a declara nulitatea procesului-verbal de licitaţie nu este 

personal și nici actual, în condițiile în care folosul practic urmărit nu este anularea actului, ci 

recuperarea garanţiei achitate în vederea înscrierii la licitație. 

Mai mult, motivul neîncheierii contractului în formă autentică, ulterior întocmirii 

procesului-verbal de adjudecare, a fost neachitarea diferenței de preț și nerespectarea 

condițiilor de încheiere impuse de Regulamentul de participare aprobat de adunarea 

creditorilor și nu a avut nici o legătură cu nerespectarea dreptului de preemțiune. Prin urmare, 

apelantul nu urmărește să obțină, direct sau indirect, un folos pentru sine, prin anularea 

procesului-verbal de licitație în condițiile nerespectării dreptului de preemţiune. Persoana care 

ar suferi un prejudiciu, în condițiile neexercitării dreptului de preemțiune, ar fi eventual, 

titularul dreptului de preemțiune. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia nr. 95/1.03.2019  

Prin sentinţa civilă nr. 1478/16.10.2018, Tribunalul Iaşi a respins acţiunea formulată de 

reclamantul SC „MB” SRL in contradictoriu cu pârâtul consorţiul BDO B.R. SPRL şi R SPRL, 

în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC „TM” SA.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut faptul că, prin cererea 

înregistrată la data de 05.07.2018 sub nr. xxx/99/2014/a64, reclamantul SC „MB” SRL a 

solicitat, în contradictoriu cu debitoarea SC „TM” SA, prin lichidator judiciar consorţiul „BDO 

B.R.” SPRL şi „R” SPRL constatarea nulităţii absolute a procesului-verbal de licitaţie/act de 

adjudecare nr. xxx/07.03.2018 emis de lichidatorul judiciar, pentru nerespectarea dreptului de 

preemţiune prevăzut de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, în cadrul procedurii de insolvență ce se 

derulează împotriva debitorului SC „TM” SA, a participat, in calitate de adjudecatar, la licitaţia 

organizată la data de 07.03.2018, pentru achiziționarea pachetului de active „Hotel X Iaşi”.Prețul 

de pornire a licitaţiei a fost de 5.500.000 euro. Adjudecatarul a achiziționat caietul de sarcini 

pentru suma de 5000 euro şi a achitat garanţia de participare la licitație de 550.000 euro (10% 

din preţul de pornire). 

În caietul de prezentare a activului apare menţionat faptul că, întrucât Hotelul X este 

monument istoric, lichidatorul judiciar va efectua procedura prealabilă prevăzută de Legea nr. 

422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu privire la respectarea dreptului de 

preemţiune al statului român.  
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Ulterior declarării reclamantului ca adjudecatar, acesta a aflat ca lichidatorul judiciar nu 

efectuase procedura prealabilă de exercitare a dreptului de preemţiune şi, mai mult, nu era înscris 

la cartea funciară faptul că imobilul adjudecat era monument istoric. 

Reclamantul apreciază că, în raport cu dispozițiile art. 1738 C.civ., procedura derulată la 

data de 07.03.2018 este lovită de nulitate absolută.  

Reclamantul invocă şi disp. art. 845 alin. 12 C.proc.civ., potrivit cărora, în toate cazurile, 

la preţ egal, va fi preferat cel care are un drept de preemţiune asupra bunului urmărit. 

Întrucât lichidatorul judiciar nu a efectuat procedura prevăzută de art. 5, 6 şi 7 din Legea 

nr. 244/2001, actul de adjudecare este lovit de nulitate absolută. 

Se arata că, deoarece nu au fost îndeplinite procedurile privind dreptul de preemţiune, 

reclamantul nu a putut deveni proprietar legal asupra bunului adjudecat. 

Acţiunea este întemeiată în drept pe dispozițiile art. 4 din Legea nr. 422/2001. 

Lichidatorul judiciar apreciază că acţiunea de față este inadmisibilă, din perspectiva 

prevederilor Legii nr. 85/2014 și arată că procedura de valorificare a bunurilor debitoarei SC 

„TM” SA s-a realizat în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2014, respectiv în baza regulamentului 

de vânzare aprobat în ședința adunării creditorilor, potrivit art. 156 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, 

și nu în temeiul prevederilor Codului de procedură civilă. 

De asemenea, a fost respectat inclusiv procedura exercitării dreptului de preemțiune, 

societatea SC „MB” SRL fiind declarat adjudecatar sub condiția suspensivă a neexercitării 

dreptului de preemțiune de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național al 

Județului/Municipiul Iași, Județul Iași și Ministerul Culturii. 

Prin adresele nr. 1155/17.04.2018 și respectiv, 1000/17.04.2018, Direcția Județeană 

pentru Cultură Iași a comunicat neexercitarea de către Ministerul Culturii și Identității Naționale 

a dreptului de preemțiune, împrejurare în care, în raport de dispozițiile art. 4 alin. 8 din Legea nr. 

422/2001, acest drept a fost transferat autorităților publice locale, respectiv Municipiul Iași și 

Consiliul Județean Iași, care au fost, de asemenea, notificate în mod corespunzător. 

Prin adresa nr. 39444/24.04.2018, respectiv adresa nr. 12248/27.04.2018, cele două 

autorități au comunicat că nu intenționează să își exercite dreptul de preemțiune asupra 

imobilului ce face obiectul cauzei. 

Adjudecatarul a fost notificat cu privire la poziția autorităților, în sensul neexercitării 

dreptului de preemțiune, punându-i-se în vedere respectarea obligațiilor ce rezultau din procesul-

verbal de adjudecare.  

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a reținut că, în cadrul procedurii 

de faliment ce se derulează împotriva debitoarei SC „TM” SA, a fost încheiat procesul-verbal de 

licitaţie nr. 727 având ca obiect valorificarea blocului de active Hotel X, proprietatea debitoarei, 
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compus din bunuri mobile şi imobile identificate în conținutul acestui act, adjudecatar fiind 

declarat reclamantul SC „MB” SRL. 

În preambulul procesului-verbal se face menţiunea desfăşurării vânzării în condiţiile art. 

154 şi urm. din Legea nr. 85/2014, în baza regulamentului de vânzare aprobat de adunarea 

creditorilor şi că participarea la licitaţie este admisă cu respectarea condiţiilor prevăzute de 

caietul de sarcini al licitaţiei. 

În cadrul procedurii de licitație ce s-a desfășurat la data de 07.03.2018, comisia de 

licitație a adus la cunoștința participanților faptul că imobilul Hotel X este inclus în lista 

monumentelor istorice și că vânzarea imobilului se va realiza în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 422/2001. 

S-a făcut, de asemenea, mențiunea că, în conformitate cu prevederile regulamentului de 

vânzare, secțiunea „Desfășurarea vânzării” - pct. 7, vânzarea se va realiza sub condiția 

suspensivă a neexercitării dreptului de preemțiune de către Direcția Pentru Cultură, Culte și 

Patrimoniu Cultural Național al Județului/Municipiul Iași, Județul Iași și Ministerul Culturii. 

Activul valorificat la licitație a fost adjudecat în favoarea reclamantului SC „MB” SRL 

sub condiția suspensivă a neexercitării dreptului de preemțiune de către Direcția pentru Cultură, 

Culte și Patrimoniu Cultural Național al Județului/Municipiul Iași, Județul Iași și Ministerul 

Culturii. 

Reclamantul apreciază că procedura de licitație din 07.03.2018, în cadrul căreia a fost 

declarat adjudecatar, este lovită de nulitate absolută, deoarece lichidatorul judiciar nu a respectat 

procedura prevăzută de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice în ceea ce 

privește exercitarea dreptului de preemțiune, apreciind că, datorită acestei omisiuni, nu a putut 

deveni proprietar legal. 

Instanța reține ca fiind neîntemeiate susținerile contestatorului. 

Judecătorul sindic reține că lichidatorul judiciar a respectat procedura prevăzută de 

dispozițiile legale anterior menționate.  

Procedura de valorificarea a bunurilor debitoarei SC „TM” SA, societate aflată în etapa 

de faliment a procedurii de insolvență ce se derulează împotriva acesteia, se desfășoară în 

conformitate cu prevederile art. 156 și urm. din Legea nr. 85/2014, procedură care începe cu 

etapa evaluării acestor bunuri. 

Modalitatea de vânzare a acestor bunuri și prețul de pornire a licitației au fost aprobate de 

creditori în ședința din 23.02.2018. 

După parcurgerea acestor etape a fost întocmit caietul de prezentare a activului Hotel X, 

regulamentul de vânzare aprobat de creditori făcând parte integrantă din acest înscris. 
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Mențiunea situației juridice a imobilului Hotel X, în sensul încadrării acestuia în 

categoria monumentelor istorice a fost inserată în regulamentul de vânzare și preluată întocmai 

în procesul-verbal de licitație.  

Lichidatorul judiciar a depus la dosar adresele instituțiilor menționate de Legea nr. 

422/2001, din care rezultă lipsa intenției acestora de a-și exercita dreptul de preemțiune cu 

privire la obiectivul având regim de monument istoric.  

Reclamantul a invocat, în susținerea acțiunii sale, dispozițiile art. 1738 Cod civil, 

prevederi care, însă, nu își găsesc aplicabilitatea în prezenta cauză, valorificarea bunului la 

licitație fiind rezultatul voinței creditorilor, în sensul stabilit prin hotărârea din 23.02.2018 și nu 

al aplicării prevederilor codului de procedură civilă . 

Deși dreptul de preemțiune nu beneficiază de o reglementare amănunțită în legislație în 

ceea ce privește procedura de exercitare a acestuia, doctrina și practica au stabilit că domeniul și 

condițiile de aplicare ale acestui drept se determină în funcție de trei criterii, respectiv: bunul 

care formează obiectul lui, de actul juridic care urmează să fie încheiat și de dreptul care se 

înstrăinează pe baza contractului ce urmează a fi încheiat. 

În ceea ce privește prima condiție, bunul ce formează obiectul dreptului de preemțiune în 

cauză beneficiază de o reglementare specială, prin legea nr. 422/2001, raportat la regimul său 

juridic, acela de monument istoric. 

În ceea ce privește celelalte două condiții, dreptul de preemțiune este prevăzut de lege 

numai dacă înstrăinarea se face prin vânzare. Întrucât vânzarea se face cu titlu oneros, dreptul de 

preemțiune nu poate fi recunoscut decât dacă înstrăinarea se face pentru un preț, el putând opera 

numai la preț egal. 

Relativ la acest aspect, instanța reține că demersurile lichidatorului judiciar cu privire la 

efectuarea notificărilor privind exercitarea dreptului de preemțiune, după stabilirea prețului de 

vânzare a bunului , apar ca fiind în concordanță cu prevederile Legii nr. 422/2001. Aceasta 

deoarece lichidatorul nu a procedat la efectuarea vânzării în nume propriu, ci în calitate de organ 

care aplică procedura, notificarea intenției de înstrăinare fiind supusă condiției prealabile a 

stabilirii prețului de vânzare a bunului de către creditori. 

Situația de față ar putea fi circumscrisă concursului dintre două legi speciale, respectiv 

legea insolvenței, în ceea ce privește posibilitatea de valorificare a bunului și prețul vânzării, 

etape care sunt supuse aprobării adunării creditorilor, în temeiul prevederilor art. 156 și urm din 

Legea nr. 85/2014 și Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, în ceea ce 

privește finalizarea vânzării bunului cu regim juridic de monument istoric.  
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În consecință, raportat la concursul dintre cele două legi speciale, instanța reține că 

lichidatorul judiciar a respectat etapele legale privind valorificarea bunului ce face obiectul 

prezentei cauze. 

Pe de altă parte, deși reclamantul a solicitat constatarea nulității absolute a vânzării 

finalizate prin licitația din 07.03.2018, instanța constată că nu se poate reține nici o vătămare în 

ceea ce privește încheierea actului în condițiile invocate de reclamant, având în vedere răspunsul 

expres exprimat al instituțiilor notificate in temeiul Legii nr. 422/2001 cu privire la lipsa intenției 

de exercitare a dreptului de preemțiune cu privire la bunul în litigiu, răspunsuri în care nu se face 

nicio referire cu privire, măcar, la un alt preț al tranzacției, ce ar fi putut fi propus de către 

instituțiile notificate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 7 teza finală din Legea nr. 

422/2001. 

În consecință, constatând ca fiind neîntemeiate criticile reclamantului, acțiunea formulată 

a fost respinsă.  

În ceea ce privește admisibilitatea acțiunii, instanța a apreciat că, față de temeiurile de 

fapt și de drept invocate de reclamant, se circumscriu unei contestații la executare care, vizând 

bunuri din patrimoniul debitorului insolvent și acte ale lichidatorului judiciar, este de competenta 

judecătorului sindic.  

De altfel, apărarea lichidatorului judiciar nu este formulată ca o excepție, pentru a fi 

analizată ca atare, prin urmare, instanța va avea în vedere aceste susțineri raportat la obiectul 

cererii și la competența judecătorului sindic, determinate prin disp. art. 45 din Legea nr. 85/2014. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel S.C. „MB” S.A invocând prin care solicită a se 

constata că în mod nelegal instanţa de fond a constatat inaplicabilitatea art. 1738 C.civ. şi ale 

dispoziţiilor Codului de procedură civilă cu privire la obligativitatea notificării intenţiei de 

vânzare către preemptori în condiţiile art. 4 din Legea nr. 422/2001 prealabil organizării licitaţiei 

publice din 07.03.2017, fapt de loveşte de nulitate absolută procesul-verbal de licitaţie nr. 

727/07.03.2018 prin care subscrisa a fost declarată adjudecatar al Pachetului de active - Hotel X. 

Este adevărat că dispoziţiile art. 156 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 dau posibilitatea adoptării 

unui Regulament propriu de vânzare, însă solicită să se constate că legea nu dă și nu va da 

niciodată posibilitatea creditorilor să adopte un regulament prin care să se reglementeze eludarea 

normelor de ordine publică stabilite de legiuitor la valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul 

societăţii debitoare aflate în insolvenţă. 

În esență, invocă apelanta: încălcarea prevederilor art. 848 C.proc.civ. (aplicabile direct 

urmare a dispoziţiilor imperative ale art. 1738 C.civ.) și care impun că, „Dreptul de preempţiune 

trebuie exercitat, în mod firesc, în cursul procedurii execuţionale, iar nu într-o fază subsecventă 

adjudecării.”; încălcarea principiului maximizării averii debitoarei, reglementat prin art. 4 din 



38 

Legea nr. 85/2014, urmare a faptului că exercitarea dreptului de preempţiune la valoarea stabilită 

în licitaţie împiedică adjudecatarul să supraliciteze ulterior, iar tocmai aceasta este logica 

necesităţii implicării preemptorilor direct în procedura de licitaţie (art. 848 C.proc.civ.); 

încălcarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 care impun ca înştiinţarea preemptorilor să 

fie prealabilă procedurii de vânzare (a se vedea folosirea repetată de către legiuitor a expresiei 

„proprietarii care intenţionează să vândă”). 

Prevederile art. 1738 C.civ., ale Legii nr. 422/2001 și ale Ordinul nr. 2645/25.04.2003 

emis de Ministerul Culturii și Cultelor sunt prevederi imperative de ordine publică. 

A admite posibilitatea vânzării către preemptor a unui bun adjudecat la licitaţie publică 

de către un terţ, după momentul adjudecării bunului şi fără ca preemptorul să participe la licitaţia 

publică organizată în vedere valorificării imobilului monument istoric, este de natură a nega 

dreptul adjudecatarului de a supralicita cumpărarea imobilului pentru a evita excluderea sa din 

procedura de vânzare. 

Dacă preemptorului îi este permis să îşi exercite opţiunea doar după procedura de 

licitaţie, dreptul dobândit în urma adjudecării se va stinge la momentul exercitării dreptului de 

preempțiune de către preemptor în condiţiile în care adjudecatarul nu va mai putea supralicita, 

licitaţia fiind deja încetată prin emiterea procesului-verbal de adjudecare. 

În consecinţă, ceea ce se dorea a fi o condiţie suspensivă pentru naşterea dreptului de 

proprietate (neexercitarea dreptului de preempțiune) devine o condiţie rezolutorie nepermisă, de 

altfel în cazul înstrăinărilor către terţi. 

Aceasta este şi raţiunea pentru care legiuitorul a înţeles ca în condiţiile art. 1738 C.civ. să 

instituie prin art. 848 C.proc.civ. un mod special de stingere a dreptului de preemţiune în cazul în 

care titularul dreptului de preemţiune (notificat în prealabil în condiţiile legale) care nu va mai 

putea să îşi exercite dreptul după adjudecarea bunului, tocmai pentru a se evita situaţia în care 

licitaţia devine una lipsită de finalitate: valorificarea bunului la preţul cel mai mare licitat. 

Raţiunea acestui text de lege o reprezintă faptul că dreptul de preempţiune trebuie 

exercitat, în mod firesc, în cursul procedurii execuţionale, iar nu într-o fază subsecventă 

adjudecării, în caz contrar denaturându-se scopul procedurii valorificării bunurilor prin licitaţie 

publică. 

În concluzie, acesta este şi motivul pentru care lipsa notificării preemptorului anterior 

desfăşurării licitaţiei publice este sancţionată cu nulitatea absolută a vânzării mai ales atunci când 

aceasta este realizată în cadrul licitaţiei publice în cadrul executării silite sau cu autorizarea 

judecătorului sindic. 

Solicită apelanta a se constata și faptul că în mod greşit instanţa de fond a constatat 

caracterul de legea specială a Legii nr. 85/2014 faţă de Legea nr. 422/2001, reţinând totodată, în 
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mod greşit, că etapele valorificării imobilului monument istoric au fost respectate prin faptul că 

stabilirea preţului s-a realizat la momentul adjudecării imobilului de către subscrisa prin 

procesul-verbal de licitaţie nr. xxx/07.03.2018. 

Legea insolvenţei nu va putea în nicio situaţie să înlăture aplicabilitatea unor dispoziţiile 

legale de ordine publică menite să ocrotească astfel de bunuri, exercitarea şi valorificarea 

dreptului de preempţiune de către stat/unităţi administrativ-teritoriale realizându-se în aceleaşi 

condiţii legale indiferent că procedura se realizează în cadrul executării silite, potrivit Codului de 

procedură civilă sau potrivit Regulamentului propriu de vânzare adoptat de către adunarea 

creditorilor cu autorizarea judecătorului-sindic. 

Contrar celor reţinute de către instanţa de fond stabilirea preţului de vânzare nu s-a 

realizat prin procesul-verbal de adjudecare, ci, din contră, prin hotărârea adunării creditorilor 

prin care a fost adoptat Regulamentul de vânzare a pachetului de active Hotel X fiind stabilit un 

preţ de pornire a licitaţiei publice egal cu suma de 5.550.000 Euro, exclus TVA. 

Apreciază apelanta că prin Legea nr. 85/2014 legiuitorul nu a înţeles să prevadă reguli 

diferite de valorificare a bunurilor monumente istorice. Dacă legiuitorul ar fi înţeles ca prin 

Legea insolvenţei să deroge de la normele redate anterior ar fi prevăzut în mod expres acest lucru 

potrivit principiului de drept „excepţiile sunt de strictă interpretare şi aplicare". 

Aplicând metoda sistematică de interpretare a normelor de drept invocate - art. 4 pct. 1 

din Legea nr. 85/2014, art. 4 alin. 4 şi alin. 5 din Legea nr. 422/2001, art. 1738 C.civ. şi art. 848 

C.proc.civ. – singura concluzie la care instanţa putea să ajungă era aceea potrivit căreia Legea 

422/2001 reprezintă legea specială specificul procedurii de valorificare prin vânzare la licitaţie 

publică fiind determinat de natura juridică a bunului ce face obiectul vânzării nicidecum de 

starea de insolvenţă/faliment a proprietarului, persoană de drept privat, câtă vreme Legea nr. 

85/2014 nu prevede derogări cu privire la procedura de valorificare a monumentelor istorice. 

În final, se solicită admiterea apelul şi constatând în rejudecarea cauzei nulitatea absolută 

a procesului-verbal de licitaţie nr. XXX/07.03.2018, să se dispună repunerea părţilor în situaţia 

anterioară prin obligarea pârâţilor la restituirea cauţiunii achitate în cuantum de 2.585.245,50 lei 

(echivalentul a 555.000 euro).  

La termenul din 22 februarie 2019, instanța a acordat părţilor cuvântul în dezbateri, 

punând in discuție și interesul reclamantei apelante în promovarea cererii de chemare în 

judecată. 

Fiind o excepţie de fond (vizează încălcarea cerinţelor interesului – condiţie de exerciţiu 

a acţiunii civile), absolută (se încalcă norma de ordine publică) şi peremptorie (admiterea sa 

conduce la împiedicarea soluţionării fondului cererii), raportat dispozițiilor art. 248 C.proc.civ., 

instanţa a procedat la o analiza cu prioritate a acesteia.  
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Astfel, se reţine faptul că prin cererea introductivă, apelanții au solicitat instanței 

constatarea nulității absolute a procesului-verbal de licitație numărul xxx/07.03 2018, precum și 

repunerea părților în situația anterioară, în sensul obligării pârâților la restituirea cauțiunii 

achitată în cuantum de 2.585.245,50 lei. Arată apelanții în susținerea pretențiilor faptul că în 

derularea procedurii de vânzare a activului societății debitoare SC „MB” SRL, consorţiul de 

lichidatori judiciari „BDO B.R.” SPRL București și ”C.I.R.” SPRL - Filiala București, nu a 

respectat dispozițiile Legii nr. 422/2001, normă imperativă de interes public, precum și 

prevederile articolului 1738 din Codul Civil.  

Astfel, arată apelanții faptul că, în urma constatării nulității absolute a procesului-verbal 

de licitație numărul xxx/07.03 2018, sub aspectul efectelor nulității, va fi aplicabil pe deplin 

principiul repunerii părților în situația anterioară cu consecința restituirii garanției în cuantum de 

2.585.245,50 lei, echivalentul a 555.000 de euro. Cu privire la acest capăt accesoriu al acțiunii, 

arată apelantul că în cauză sunt aplicabile dispozițiile articolului 1254 aliniat 3 Cod civil care 

prevede că „în cazul în care contractul este desființat, fiecare parte trebuie să restituie celeilalte, 

în natură sau prin echivalent, prestațiile primite, potrivit prevederilor articolului 1639 – 1647, 

chiar dacă acestea au fost executate succesiv sau avut un caracter continuu” dispoziții aplicabile 

în temeiul articolului 1325 Cod Civil și actelor juridice unilaterale lovite de nulitate. 

Interpelat la termenul din 22 februarie 2019 cu privire la interesul în promovarea acțiunii, 

reprezentantul convențional al apelantei a făcut referiri exclusiv la capătul accesoriu al cererii, 

susținând că interesul său constă în recuperarea garanției achitată în vederea participării la 

licitație. De asemenea, apelanta a precizat faptul că pe rolul instanțelor mai sunt înregistrate două 

dosare, respectiv dosarul asociat a61 și dosarul asociat a62, care au ca obiect restituire garanție și 

respectiv conservare garanție de participare. 

Cu privire la chestiunea interesului, pusă în discuție din oficiu de instanță, lichidatorul 

judiciar a arătat că motivul neîncheierii contractului în formă autentică, în fața notarului, a fost 

neachitarea diferenței de preț și nerespectarea condițiilor de încheiere impuse de Regulamentul 

de participare aprobat de adunarea creditorilor și nu a avut nici o legătură cu nerespectarea 

dreptului de preemțiune așa cum susține acum apelanta. 

Trebuie menționat ți faptul că, atât reprezentantul lichidatorului judiciar, cât și apelanta, 

au confirmat în instanță faptul că, ulterior expirării termenului pentru încheierea contractului de 

vânzare-cumpărare în formă autentică, s-a reluat procedura de vânzare a bunurilor adjudecate 

inițial de SC „M.B.” SA.  

În dreptul procesual civil, interesul este o condiție de exercițiu a acțiunii ori a celorlalte 

forme procedurale (apel, recurs, etc.) pentru care nu este suficient să se afirme numai existența 

unui drept actual, ci trebuie să se justifice și folosul practic pe care partea îl urmărește prin 
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punerea în mişcare a procedurii judiciare. În legătură cu această cerință, în literatura juridică s-a 

arătat că procedura judiciară nu poate fi pusă în mișcare dacă nu aduce părții nici un avantaj legal 

(interes legitim), condiția interesului urmând a fi analizată în primul rând prin raportare la 

capătul principal al cererii și doar ulterior cu privire la capătul accesoriu.  

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, deşi nulitatea absolută ocroteşte un interes 

obştesc (general), un asemenea interes nu exclude existenţa şi a unui interes individual 

(personal), astfel că persoana care invocă nulitatea absolută a unui act juridic trebuie să 

urmărească obţinerea unui folos propriu din anularea actului respectiv. În acest sens, Înalta Curte 

a precizat că legiuitorul, reglementând în beneficiul unui cerc larg de persoane posibilitatea de a 

invoca nulitatea absolută a unui act juridic, le-a acordat acestor persoane calitate procesuală 

activă, dar aceasta nu înseamnă că, în mod automat, ele ar justifica şi un interes propriu, 

deoarece, în privinţa condiţiilor de exerciţiu ale acţiunii civile, calitatea procesuală nu se 

confundă cu interesul (Decizia nr. 1701/27.03.2012 pronunţată în recurs de Secţia a II-a civilă a 

Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie având ca obiect constatarea nulităţii absolute a unui contract de 

vânzare-cumpărare imobil). 

Pentru a stabili dacă o parte are interes în exercitarea acţiunii civile, instanţa trebuie să 

prefigureze folosul efectiv pe care aceasta l-ar obţine în ipoteza admiterii formei procedurale 

exercitate. Interesul trebuie apreciat la momentul formulării cererii sau al invocării apărării, iar în 

ceea ce priveşte cerinţele legale ale condiţiei interesului de a acţiona, acesta trebuie să fie 

determinat, legitim, personal, născut şi actual. 

În raport de aceste cerinţe, instanţa apreciază că interesul reclamantei de a declara 

nulitatea procesului-verbal de licitaţie nr. xxx nu mai este personal și nici actual, în condițiile în 

care folosul practic urmărit nu este anularea actului, ci recuperarea garanţiei achitate în vederea 

înscrierii la licitație, iar pe de altă parte, ulterior împlinirii termenului la care părţile trebuiau să 

se prezinte la notariat pentru încheierea actului de proprietate în formă autentică, au fost derulate 

noi proceduri de vânzare la licitație.  

În acest context, Curtea apreciază ca apelantul nu urmărește să obțină, direct sau indirect, 

un folos pentru sine, prin anularea procesului verbal de licitație în condițiile nerespectării 

dreptului de preemţiune. Persoana care ar suferi un prejudiciu, în condițiile neexercitării 

dreptului de preemțiune, ar fi eventual, titularul acestui drept. De asemenea, reclamantul nu 

poate afirma că mai urmărește un interes actual, constând în posibila desființare, în viitor, a 

titlului său de proprietate, în condițiile în care procedura nu a fost finalizată prin încheierea 

actului în formă autentică, fiind derulate noi proceduri de vânzare la licitaţie. 
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Reţinând, astfel, că reclamantul nu a afirmat și nici dovedit interesul său în promovarea 

capătului principal al cererii, nu se impune analiza eventualului său interes cu privire la capătul 

accesoriu, având ca obiect restituirea garanţiei de participare la licitaţie.  

Pentru considerentele expuse, instanța a admis excepția lipsei de interes și a respins 

apelul formulat de „MB” SRL. 

8. Anulare convenţie gestionare creanţe. Condiţii şi efecte. Act încheiat în desfăşurarea 

normală a activităţii  

 

Simpla încheiere de către debitor a unui act juridic sau efectuarea unei operaţiuni 

comerciale în perioada suspectă, prin care se transferă sau se constituie un drept în favoarea 

unui terţ, face admisibilă o acţiune pentru anularea acestui act/operațiune juridică. Însă 

acțiunea reglementată de dispozițiile art. 117 și următoarele din Legea insolvenţei nu vizează 

toate actele încheiate în perioada suspectă, ci doar pe acelea care, depăşind actele comerțului 

obișnuit al debitorului, sunt încheiate cu intenția de a defavoriza creditorii.  

În stabilirea caracterului unui act juridic care se încadrează in limitele desfăşurării 

normale a activităţii curente trebuie avut in vedere obiectul de activitate al debitorului si 

activităţile concrete desfăşurate de debitor in perioada anterioară perioadei suspecte, partenerii 

de afaceri, cifra de afaceri si rulajele financiare ale debitorului.  

Un act încheiat in perioada suspectă, dar pentru realizarea obiectului de activitate 

principal al debitorului sau pentru realizarea capitalului de lucru necesar desfăşurării afacerii, 

cu contraprestaţii echilibrate ale partenerilor contractuali, se încadrează în „desfăşurarea 

normală a activităţii curente a debitorului”, pe când un act izolat, încheiat în condiții 

excepţionale, în afara obiectului principal de activitate sau în afara actelor de comerț obișnuite 

ale debitorului nu poate beneficia de excepția instituită prin dispozițiile art. 119 din Legea nr. 

85/2014.  

Elemente precum încheierea convenţiei în octombrie 2017 pentru „restructurarea” unei 

creanţe născute cu trei ani înainte, în 2014, în condițiile în care se formulaseră deja mai multe 

cereri de deschidere a procedurii împotriva debitoarei, lipsa oricărui suport probator în 

susţinerea tranzacţiilor comerciale în contabilitatea debitoarei, inexistența unui beneficiu pentru 

debitor, prin încheierea convenției, constând – spre exemplu – în conferirea unui capital de 

lucru necesar redresării societății sau pentru desfășurarea activității normale, și nu în ultimul 

rând, caracterul excepțional și izolat al actului, converg către concluzia caracterului fraudulos 

al convenției, încheiată în dauna altor creditori, atât prin conferirea calității de creditor unei 

societăți cu care debitoarea nu a avut relații comerciale, cât și prin acordarea unui drept de 

preferință pentru o creanţă chirografară. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 134/21.03.2019 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr x/89/2017/a14, reclamantul 

„R” SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei „M.” SA, la data introducerii 

acțiunii a solicitat în contradictoriu cu pârâtele: „A.I.” SRL, ”C.” SA și „M.” SA (anularea 

parţială a Convenţiei privind gestionarea creanţelor reciproce încheiată la data de 17.10.2017 



43 

între „A.I.” SRL, „C.” SA și „M.” SA sub aspectul clauzelor prin care „M.” SA își asumă 

obligaţii față de „C.” SA și „A.I.” SRL, respectiv cele în care se menţionează că „C” deține 

împotriva „M” SA o creanţă certă, lichidă și exigibilă în cuantum de 23.353.328, 56 lei 

(rezultând din tranzacţii comerciale), denumită „creanţa M.”; în vederea stingerii creanţei față de 

creditorul „A.I.” SRL, în temeiul art. 1492 si 2267 din Codul civil, dă în plată către creditorul 

„A.I.” SRL creanţa M, parţial până la nivelul sumei de 118.418 lei și beneficiind de toate 

garanţiile aferente; „M” SA rămâne cu o datorie certă și exigibilă față de „A.I.” SRL în cuantum 

de 118.418 lei, care va deveni certă, lichidă şi exigibilă de la data semnării convenţiei; „M” SA 

se obligă să achite suma de 1.849.581,89 lei până la 31.10.2017 și garantează plata acesteia prin 

semnarea unui contract de ipotecă mobiliară asupra sumelor de bani pe care le va obţine din 

vânzarea de terenuri agricole în suprafaţă de 5011,45 ha.  

Prin sentinţa civilă nr. 281/F/10.10.2018, Tribunalul Vaslui a admis acțiunea în anulare 

formulată de reclamantul „R” SPRL, în calitate de fost administrator judiciar al debitoarei „M” 

SA și continuată de „R” SPRL - Filiala Brașov, în contradictoriu cu pârâtele: „A.I.” SRL și „M” 

SA.  

A dispus anularea parţială a Convenţiei privind gestionarea creanţelor reciproce încheiată 

la data de 17.10.2017 între „A.I.” SRL, „C” SA și „M” SA sub aspectul următoarelor clauze: 

„C” deține împotriva „M” SA o creanţă certă, lichidă și exigibilă în cuantum de 

23.353.328,56 lei (rezultând din tranzacţii comerciale), denumită „creanţa M”. În vederea 

stingerii creanţei față de creditorul „A.I.” SRL, în temeiul art. 1492 și 2267 din Codul civil, dă în 

plată către creditorul „A.I.” SRL creanţa M, parţial până la nivelul sumei de 118.418 lei și 

beneficiind de toate garanţiile aferente. „M.” SA va înregistra, în urma înregistrării acestor 

operațiuni, o datorie către „A.I.”SRL în valoare de 118.418 lei, care devine certă, lichidă şi 

exigibilă de la data semnării convenţiei M. „M” SA se obligă să achite suma de 118.418 Lei până 

la 31.10.2017 și garantează plata acesteia prin semnarea unui contract de ipotecă mobiliară 

asupra sumelor de bani pe care le va obţine din vânzare de terenuri agricole în suprafaţă de 

5011,45 ha.  

În pronunţarea acestei hotărâri, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, că la data încheierii 

convenției de gestionare reciprocă a creanțelor reciproce, toate părțile semnatare cunoșteau 

faptul că împotriva SC „M” SA erau formulate mai multe cereri de deschidere a procedurii de 

insolvență, cereri care se aflau pe rolul Tribunalului Vaslui în curs de soluționare, prima cerere 

fiind înregistrată încă din data de 29.04.2016 (dosar x/89/2016) și reînregistrată la data de 

20.06.2017 (dosar nr. x/89/2017), existența dosarului de insolvență fiind o informație publică. În 

plus, două părți semnatare, SC „C” SA și SC „M” SA au fost reprezentate la semnarea 

convenției de același director general în persoana numitului C.V., care cunoștea foarte bine atât 
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situația de insolvență a debitoarei, cât și faptul că împotriva acesteia au fost formulate numeroase 

cereri de intrare în procedura de insolvență atât de creditori garantați, cât și de creditori 

chirografari. Așa fiind, acesta era în măsură să evalueze consecințele de ordin patrimonial 

negativ pe care această convenție le produce asupra pasivului debitoarei și cum sunt afectate 

drepturile creditorilor de bună credință prin instituirea unei noi garanții către un creditor care de 

altfel nu ar fi avut o situație privilegiată în cadrul procedurii. În privința acestor două părți 

contractante există dovada certă a elementului subiectiv de fraudare a drepturilor creditorilor. 

Nici pârâta „A.I.” SRL nu a acționat cu bună credință la încheierea acestei convenții din moment 

ce a acceptat să îi fie dată în plată o creanță pentru care nu s-au prezentat documente 

justificative, precum și constituirea unei garanții mobiliare și cunoscând că împotriva debitoarei 

se afla pendinte pe rolul Tribunalului Vaslui dosarul de insolvență având ca obiect deschidere 

procedură. 

În consecință, faptul că darea în plată a debitorului SC „M” SA a constat în cedarea unei 

creanțe fictive, conferă Convenţiei privind gestionarea creanţelor reciproce încheiată la data de 

17.10.2017 între „A.I.” SRL, „C” SA și „M” SA un caracter ilicit, fraudulos. Pentru valabilitatea 

dării în plată este necesar ca prestația oferită creditorului de către debitor să fie una reală, licită, 

posibil de realizat, care să garanteze stingerea obligației, condiție care nu este îndeplinită în 

speță. 

Convenția menționată fraudează drepturile creditorilor debitoarei prin faptul că a mărit 

pasivul debitoarei SC „M” SA, micșorând șansele tuturor creditorilor de îndestulare a creanțelor 

lor în cadrul procedurii, mai ales că darea în plată a fost însoțită și de instituirea unei garanții 

mobiliare prin Contractul nr. 3/17.10.2017 înscris în Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare 

sub nr. 2017-xxxxx-CPR asupra sumelor de bani pe care debitoarea le încasează din vânzarea 

terenurilor menționate în anexa la contract.  

Pentru toate aceste considerente, judecătorul sindic a apreciat că sunt îndeplinite toate 

condițiile pentru admiterea acțiunii în anulare formulată de administratorul judiciar al debitoarei 

„M” S.A în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. 1 din Legea insolvenței. 

Judecătorul sindic a înlăturat apărarea pârâtei „A.I.” SRL privind aplicabilitatea în cauză 

a dispozițiilor art. 117 alin. 3 din Legea insolvenței, motivat de faptul că acestea exceptează de la 

anulare doar actele enumerate de art. 117 alin. 2 lit. d-f din lege, nu și pe cele art. 117 alin. 1. În 

plus, convenția în litigiu nu îndeplinește cumulativ cerințele prevăzute de art. 117 alin. 3 pentru a 

fi exceptată de la anulare. Ea nu a fost încheiată pentru restructurarea datoriilor SC „M” SA, ci 

ale SC „C” SA, nu a condus în mod rezonabil la redresarea financiară a acesteia, iar în plus 

lipsește cerința ca aceasta să nu prejudicieze sau să discrimineze creditorii.  
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Procedura de insolvență împotriva debitoarei „M” SA nu se desfășoară după dispoziţiile 

speciale privind procedura insolvenţei grupului de societăţi instituite de Capitolul II din Legea 

nr. 85/2014( art. 183 și urm.), ci conform Capitolului I din lege, procedura fiind deschisă în 

temeiul art. 70 din Legea insolvenței. Astfel, Curtea de Apel Iași, prin Decizia civilă nr. 

50/30.05.2017 pronunțată în dosarul nr. x/89/2017, a stabilit în mod definitiv că debitoarei SC 

„M” SA, deși face parte din grupul de societăți „R.” nu îi sunt aplicabile dispozițiile privind 

procedura insolvenţei grupului de societăţi, deoarece creditorii nu au formulat o cerere comună 

de deschidere a procedurii insolvenței împotriva unor membri ai grupului de societăți. În 

consecință, solicitarea pârâtei „A.I.” SRL de a fi avute în vedere la soluționarea cauzei 

prevederile art. 5 pct. 35 și 39 din Legea nr. 85/2014 nu poate fi primită.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel „A.I.” SRL, formulând următoarele critici:  

Pentru a combate convingerea instanţei de fond, cu referire geneza creanţei „C” SA în 

contra „M” SA, creanţa pe care o deţinea „C” la momentul semnării convenţiei a cărei anulare 

este solicitată în prezenta cauză, arată apelanta ca aceasta este rezultatul unor plăţi sub formă de 

avansuri achitate de „C.” SA către „M” SA, în perioada aprilie 2014 - septembrie 2014, fiind 

menţionate distinct în contul contabil 40911. Aceeaşi sumă de 29.625.364,21 lei se regăseşte şi 

în balanţa analitică la luna septembrie 2017 a pârâtei „C.” SA la contul 40911. 

Invocă apelanta faptul că instanţa de fond este în eroare cu privire la geneza creanţei „C” 

SA în contra „M” SA, aceste sume reprezentând în fapt componenţa creanţei „C” SA. Realitatea 

operaţiunilor este redată de înscrisurile probatorii care emană de la terţi (extrasele de cont care 

probează virarea sumelor către „M”) şi de la părţile implicate direct, „M” SA şi „C” SA 

(confirmarea de sold). 

Este de notorietate că atât împotriva „M” SA, cât şi împotriva „C” SA, „A.I.” SA şi a 

altor societăţi din grupul de firme, au fost formulate acţiuni de deschidere a procedurii de 

insolvenţă încă din anul 2015. Mergând pe raţionamentul instanţei de fond de la momentul 

depunerii unei cereri de deschidere a insolvenţei, debitoarea şi partenerii săi nu ar trebui să mai 

deruleze nicio afacere, întrucât actele respective sunt anulabile, situaţie care ar conduce cu 

siguranţă la insolvenţă debitoarei. 

Toate firmele din grupul „R” au făcut eforturi uriaşe şi chiar cu nenumărate cereri de 

insolvenţă au fost achitate sume de aproximativ 50.000.000 euro. Protecţia drepturilor 

creditorilor nu poate fi una absolută, ea intrând în concurs cu securitatea circuitului civil. Dacă 

orice act juridic încheiat de debitor cu un terţ ar putea fi anulat, indiferent de momentul încheierii 

lui, potenţialul revocator al instituţiei acţiunii pentru anularea actelor frauduloase ar inhiba 

încheierea a numeroase acte, dat fiind faptul că deseori deciziile de afaceri trebuie luate rapid, 

fără posibilitatea cunoaşterii amănunţite a situaţiei economice şi juridice a partenerului. 
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Consideră apelanta că raţionamentul instanţei de fond nu este corect aplicat situaţiei de 

faţă şi că fiecărui debitor ar trebui nuanţată precederea legală, funcţie de particularităţile 

dosarului. 

Examinând sentinţa atacată în limitele controlului de legalitate, în raport de criticile 

formulate şi de dispoziţiile legale incidente, curtea a apreciat apelul ca nefondat.  

Pentru stabilirea circumstanţelor încheierii convenției a cărei anulare se solicită, instanța 

a reținut că, la momentul încheierii convenţiei de gestionare reciprocă a creanţelor, pe rolul 

Tribunalului Vaslui erau înregistrate mai multe cereri de deschidere a procedurii insolvenței 

împotriva societății SC „M” SA. De asemenea, două din părțile semnatare ale convenției (SC 

„C” SA și SC „M” SA), au fost reprezentate de același director general, X.  

Reține instanța faptul că simpla încheiere de către debitor a unui act juridic sau efectuarea 

unei operaţiuni comerciale în perioada suspectă, prin care se transferă sau se constituie un drept 

în favoarea unui terţ, face admisibilă o acţiune pentru anularea acestui act/operațiune juridică. 

Însă acțiunea reglementată de dispozițiile art. 117 și următoarele din Legea insolvenţei nu 

vizează toate actele încheiate în perioada suspectă, ci doar pe acelea care, depăşind actele 

comerțului obișnuit al debitorului, sunt încheiate cu intenția de a defavoriza creditorii.  

Noțiunea de „desfăşurarea normală a activităţii curente a debitorului”, menționată în 

cuprinsul articolului 119 din Legea nr. 85/2014, nu își găsește o definire în actul normativ 

menționat, context în care, ea trebuie înţeleasă în sensul comun al termenilor care compun 

această sintagmă, prin raportare la actele individuale obișnuite care formează activitatea 

desfăşurată de debitor în perioada anterioară perioadei suspecte și pe parcursul perioadei 

suspecte.  

De asemenea, în practică și doctrină s-a subliniat faptul că activitatea curentă a 

debitorului se analizează exclusiv pentru perioada anterioară deschiderii procedurii, neavând nici 

o legătura cu activităţile pe care debitorul propune să le desfăşoare în insolvenţă, pe durata 

perioadei de observaţie.  

În stabilirea caracterului unui act juridic care se încadrează în limitele desfăşurării 

normale a activităţii curente trebuie avut în vedere obiectul de activitate al debitorului și 

activităţile concrete desfăşurate de debitor în perioada anterioară perioadei suspecte, partenerii 

de afaceri, cifra de afaceri și rulajele financiare ale debitorului.  

Un act încheiat în perioada suspectă, dar pentru realizarea obiectului de activitate 

principal al debitorului sau pentru realizarea capitalului de lucru necesar desfăşurării afacerii, cu 

contraprestaţii echilibrate ale partenerilor contractuali, se încadrează în „desfăşurarea normală a 

activităţii curente a debitorului”, pe când un act izolat, încheiat în condiții excepţionale, în afara 
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obiectului principal de activitate sau în afara actelor de comerț obișnuite ale debitorului nu poate 

beneficia de excepția instituită prin dispozițiile art. 119 din Legea nr. 85/2014. 

Analizând „Convenția pentru gestionarea creanțelor” prin prisma elementelor invocate în 

paragrafele anterioare, Curtea a reținut faptul că, prin încheierea acestuia, s-a creat un drept de 

preferință pentru o creanță chirografară, fără ca debitorul insolvent să fi primit o contraprestație 

echilibrată în schimb.  

Nu se poate reține teza invocată de apelant, vizând existența bunei-credințe la momentul 

încheierii convenţiei, decurgând din executarea unui acord între creditorii grupului de societăți 

„R.”, a unei negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitoarei „M.” SA, 

deoarece acordul încheiat nu a condus, în mod evident, la redresarea financiară a societății și nici 

la continuarea normală a activității acesteia. 

De asemenea, din analiza extraselor de cont ataşate de apelant în susținerea apărărilor, se 

reține faptul că societatea SC „C” SA pretinde existența unei creanțe decurgând din tranzacţii 

comerciale desfăşurate în perioada aprilie-august 2014. La dosar nu s-au depus, însă, înscrisuri 

care să ateste existența unor relații comerciale între SC „C” SA și SC „M” SA (oferte, contracte, 

facturi fiscale etc.), ci doar extrase de cont, fișe analitice și balanțe de verificare provenind de la 

SC „C” SA.  

Elemente precum încheierea convenţiei în octombrie 2017 pentru „restructurarea” unei 

creanţe născute cu trei ani înainte, în 2014, în condițiile în care se formulaseră deja mai multe 

cereri de deschidere a procedurii împotriva debitoarei, lipsa oricărui suport probator în susţinerea 

tranzacţiilor comerciale în contabilitatea debitoarei, inexistența unui beneficiu pentru debitor prin 

încheierea convenției, constând, spre exemplu, în conferirea unui capital de lucru necesar 

redresării societății sau pentru desfășurarea activității normale și, nu în ultimul rând, caracterul 

excepțional și izolat al actului, converg către concluzia caracterului fraudulos al convenției 

încheiate în dauna altor creditori, atât prin conferirea calității de creditor al unei societăți cu care 

debitoarea nu a avut relații comerciale, cât și prin acordarea unui drept de preferință pentru o 

creanţă chirografară. 

 

9. Procedura insolvenţei. Contestaţie în anulare. Tardivitate  

Temei de drept: art. 185 alin. 1; art. 506 alin. 1 din Codul de procedură civilă; art. 42 alin. 2 din 

Legea nr. 85/2014 

Potrivit dispoziţiilor înscrise în art. 506 alin. 1 din Codul de procedură civilă, contestaţia 

în anulare poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dar nu mai 

târziu de un an de la data când hotărârea a rămas definitivă. 
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Textul instituie două termene pentru exercitarea căii de atac a contestației în anulare și 

anume un termen subiectiv de 15 zile, care începe să curgă de la data comunicării hotărârii și 

un termen obiectiv de un an, care curge de la data când hotărârea a rămas definitivă. 

Termenul obiectiv de un an prevăzut de textul mai sus menţionat este un termen limită, 

calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii şi nu dă posibilitatea părţilor să opteze în a 

formula contestaţia în anulare în 15 zile de la comunicare sau într-un an de la data rămânerii 

definitive. 

Reglementarea de către legiuitor, în limitele competenței sale, a condițiilor de exercitare 

a unui drept subiectiv sau procedural, inclusiv prin instituirea unui termen reprezintă o 

modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, 

în egală măsură ocrotite. 

Termenele instituite prin lege au în vedere soluționarea procesului cu celeritate, în 

absența lor, contestația în anulare putând fi formulată oricând, fapt ce ar fi de natură a genera o 

stare de perpetuă incertitudine cât privește raporturile juridice stabilite printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă. 

În speţă, decizia civilă pronunţată de Curtea de Apel Iaşi a fost comunicată 

contestatorului prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă din 28.06.2018, conform 

dovezii existente la dosar. 

Referitor la comunicarea către contestator a deciziei instanţei de apel, Curtea notează 

că, potrivit art. 42 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, comunicarea deciziilor pronunţate în materia 

insolvenţei se face prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Astfel, raportat la data publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a deciziei civile 

pronunţate de Curtea de Apel Iaşi, Secţia Civilă, termenul de 15 zile, în care se putea exercita 

contestaţia în anulare împotriva hotărârii date în apel, s-a împlinit la data de 16.07.2018. 

Contestaţia în anulare a fost formulată la data de 23.10.2018, cu nesocotirea termenului 

prevăzut de art. 506 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Conform art. 185 alin. 1 din Codul de 

procedură civilă: „Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, 

nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afara de cazul în care 

legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate”. 

În baza art. 506 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea a respins ca tardivă, 

contestaţia în anulare. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 86/26.02.2019 

 

10. Opoziție împotriva hotărârii asociaţilor de dizolvare şi lichidare a societăţii 

comerciale. Termen de exercitare 

Temei de drept: art. 61, art. 62 alin. 1 din Legea nr. 31/1990; art. 185 alin. 1 din Codul de 

procedură civilă 

Potrivit dispoziţiei înscrise în 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. 

(2) În sensul prezentei legi, prin hotărârea asociaţilor se înţelege şi hotărârea organelor 

statutare ale societăţii, iar termenul asociaţi include şi acţionarii, în afară de cazul în care din 

context rezultă altfel.” 

La rândul său, art. 62 alin. 1 din acelaşi act normativ prevede că opoziţia se face în 

termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociaţilor sau a actului adiţional 

modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 
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În prezenta cauză, hotărârea nr. 1 a Adunării Generale a Asociaţilor SC „ND” SRL, prin 

care s-a decis dizolvarea şi lichidarea societăţii, în baza art. 227 alin. 1 lit. d şi art. 235 din 

Legea nr. 31/1990, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, din data de 5.10.2017. 

Astfel, termenul în care se putea formula opoziţie împotriva hotărârii nr. 1 a Adunării 

Generale a Asociaţilor SC „ND” SRL s-a împlinit la data de 6.11.2017. 

Apelanta a formulat opoziţie împotriva acestei hotărâri la data de 12.12.2017, cu 

nesocotirea termenului stabilit de prevederile art. 62 alin. 1 din Legea nr. 31/1990. 

Curtea observă că, potrivit art. 185 alin. 1 din Codul de procedură civilă, „Când un 

drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage 

decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul in care legea dispune altfel. Actul de 

procedură făcut peste termen este lovit de nulitate”. 

Curtea notează că tribunalul a reţinut tardivitatea demersului judiciar al apelantei 

printr-o corectă aplicare a prevederilor legale mai sus menţionate, astfel că, în cauză, nu există 

motive de reformare a sentinţei pronunţate de instanţa de fond. 

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

păstrat sentinţa atacată. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 53/12.02.2019 

 

11. Uzucapiunea de 30 de ani. Calitate procesuala pasivă  

 

Cuprins pe materii: Drept civil. Uzucapiune. Drept procesual civil. Calitate procesuală pasivă 

Index alfabetic: Calitate procesuala pasivă; uzucapiune  

Temei de drept:- Legea nr. 213/1998 – art. 2, art. 12 alin. 4; Legea nr. 215/2001; Codul de 

procedură civilă – art. 32, 36 și 40; Legea nr. 18/1991 – art. 26; art. 477, art. 646 și art. 

680, art. 1845, art. 1847 din Codul civil de la 1864; Decizia nr. 24/3.04.2017 a ICCJ - 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

Prescripția achizitivă, ca mod originar de dobândire a dreptului de proprietate, poate fi 

opusă, sub rezerva și în condițiile dovedirii calității de proprietar, doar fostului titular al 

dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu. 

Uzucapiunea sau prescripția achizitivă este acel mod de dobândire a proprietății sau a 

altor drepturi reale prin posedarea neîntreruptă a unui imobil în timpul și condițiile prevăzute 

de lege. 

Prin uzucapiune, în mod indirect, este sancționat și fostul proprietar care, prin 

pasivitatea lui, a făcut ca timp îndelungat bunul să se afle în posesia unei alte persoane, care s-a 

comportat ca proprietar sau titular al altui drept real. 

Reţinerea calităţii procesuale pasive a unității administrativ-teritoriale se justifică, în 

drept, pe prevederile art. 21 alin 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice 

locale (conform cărora unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, 

cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu). 

Relevant este faptul că unitatea administrativ-teritorială este singura în măsură să 

conteste eventualul drept de proprietate al reclamantei asupra terenurilor în litigiu, în condițiile 

în care, în evidențele oficiale ale pârâtului, nu a fost identificat un proprietar actual al terenului 

în litigiu, astfel că este justificată reținerea calității procesuale pasive a pârâtului, inclusiv prin 

aplicarea prevederilor art. 18 coroborat cu art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 

relative la caracterul potențial de bunuri fără stăpân al terenurilor în litigiu. 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/132530
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/132530
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Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr 245/14.03.2019 

Prin sentința civilă nr. 13561/6.12.2016 pronunțată de Judecătoria Iași a fost admisă 

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Municipiul Iaşi şi Consiliul Local Iaşi, fiind 

respinsă cererea formulată de reclamanta M.A., în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Iaşi şi 

Consiliul Local Iaşi ca fiind introdusă împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală 

pasivă. 

Prin decizia civilă nr. 2194/20.11.2017, Tribunalul Iaşi a respins apelul declarat de M.A. 

împotriva sentinţei civile nr. 13561/06.12.2016 a Judecătoriei Iaşi, pe care a păstrat-o. 

Pentru a pronunța această hotărâre, instanțele au reținut următoarele circumstanțe de fapt: 

Reclamanta M.A. a solicitat instanţei să pronunţe o hotărâre în contradictoriu cu 

Consiliul Local Iaşi şi Municipiul Iaşi, prin care să se constate că a dobândit prin uzucapiune 

dreptul de proprietate asupra imobilului din Iaşi, strada Obreja nr. xx, compus din terenul în 

suprafaţă de 255,50 mp şi casa de locuit în suprafaţă de 75 mp, compusă din patru camere, 2 

holuri, o anexă şi o fosă septică. 

Susține reclamanta în cererea introductivă faptul că socrul său, MV, a cumpărat un teren 

în suprafaţă de 511 mp, situat în Iaşi, strada Holboca nr. xxx (actuala adresă fiind Iaşi, strada 

Obreja nr. xx), printr-un act sub semnătură privată. 

Acesta l-a donat în părţi egale a câte 255,50 mp fiilor săi M.V. şi M.G., soţul reclamantei, 

decedat la data de 07.05.1995, însă nu au fost întocmite acte cu acea ocazie. 

Atât soţul reclamantei, cât şi fratele acestuia, au construit o casă cu anexe pe bucata sa de 

teren. 

După căsătoria lor din 10.07.1979, reclamanta şi soţul său au locuit împreună în imobilul 

respectiv, unde s-au născut şi au crescut copiii lor. De-a lungul timpului, au îngrijit terenul şi 

casa de locuit, au recondiţionat şi renovat casa de locuit. După decesul soţului, reclamanta a 

continuat să locuiască în imobilul respectiv. Pentru utilizarea acestuia, reclamanta a încheiat 

contracte cu furnizorii de utilităţi şi a achitat impozitele aferente terenului şi casei de locuit. 

Din anul 1957 şi până în prezent, reclamanta şi soţul său au exercitat o posesie continuă, 

neîntreruptă, netulburată, publică şi neviciată, astfel încât sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 

art. 1847 din Codul civil vechi, precum şi termenul prevăzut de art. 1890. 

Calitatea procesuală este o condiţie de exercitare a acţiunii civile, în conformitate cu art. 

32 alin. 1 lit. b din C.pr.civ., așa cum a reținut prima instanță. Potrivit art. 36, calitatea 

procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum 

acesta este dedus judecăţii. În fine, art. 40 prevede că în cazul lipsei calităţii procesuale [...], 

instanţa a respins cererea ori apărarea formulată ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei 

persoane fără calitate. 
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Trebuie avut în vedere că uzucapiunea este o modalitate legală de dobândire a dreptului 

de proprietate, care presupune o posesie utilă exercitată pentru o anumită perioadă de timp în 

contra proprietarului anterior şi nediligent. 

În demersul de a stabili calitatea procesuală a autorităţilor chemate în judecată, trebuie 

avute în vedere Legea nr. 215/2001 şi Legea nr. 213/1998, iar instanţa trebuie să constate, în 

primul rând, cine ar putea să aibă calitate procesuală pasivă într-o astfel de acţiune. Este util, sub 

acest aspect, art. 2 din Legea nr. 213/1998, potrivit căruia statul sau unităţile administrativ-

teritoriale exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public, în limitele şi în condiţiile legii. 

După cum a recunoscut chiar şi reclamanta şi după cum au sugerat pârâţii, consiliul local 

exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 

municipiului, conform art. 36 alin. 2 lit. c. 

Fiind titular al dreptului de administrare, el nu poate sta într-un proces în care calitate 

procesuală activă nu poate avea decât proprietarul imobilului în discuţie (sau, mai exact, 

persoana care ar profita de rămânerea vacantă a proprietăţii reclamantei).  

Astfel, conform art. 12 alin. 4 din Legea nr. 213/1998, în litigiile privitoare la dreptul de 

administrare, în instanţă titularul acestui drept va sta în nume propriu, iar în litigiile referitoare la 

dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligaţia să arate 

instanţei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura 

civilă.  

Deşi textul se referă la domeniul public, el este aplicabil prin analogie şi în raport de 

domeniul privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, mai ales că art. 36 alin. 2 lit. c 

din Legea nr. 215/2001 face referire expresă şi la domeniul privat al unităţilor administrativ 

teritoriale. 

Prin urmare, nu se poate reţine că pârâtul consiliul local are calitate procesuală pasivă, 

motiv pentru care instanţa va admite excepţia în ceea ce îl priveşte şi va respinge acţiunea ca 

atare. 

Având în vedere poziţia sa procesuală activă, reclamanta trebuie să dovedească faptul că 

pârâtul chemat în judecată are calitate procesuală pasivă. Chiar dacă ea a recunoscut că a chemat 

Consiliul Local Iaşi în judecată doar pentru opozabilitate, a insistat asupra faptului că pârâtul 

Municipiul Iaşi ar avea calitate procesuală pasivă. 

Pentru a determina persoana care poate o astfel de calitate într-o acţiune în constatarea 

dreptului de proprietate prin uzucapiune, este foarte importantă modalitatea în care pretinsul 

proprietar a intrat în posesia bunului pe care doreşte să îl dobândească. 
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În speţă, reclamanta a recunoscut că la originea posesiei sale şi a soţului său (în prezent 

decedat) a stat o donaţie făcută de socrul său copiilor acestuia, pentru care nu s-au întocmit acte. 

Tot potrivit afirmaţiilor sale, socrul său a dobândit terenul printr-un înscris sub semnătură privată 

de la o persoană necunoscută. 

Este adevărat că introducerea acţiunii în constatarea dreptului de proprietate prin 

uzucapiune în contradictoriu cu unitatea administrativ-teritorială constituie de multe ori un 

subterfugiu pentru asigurarea dreptului de acces la instanţă al proprietarilor, însă nici în astfel de 

situaţii reclamantul nu poate fi scutit de o minimă sarcină a probei sau de minime explicaţii în 

ceea ce priveşte modul cum a intrat în posesia bunului. 

Or, aceasta a afirmat că la originea posesiei se află un act de vânzare-cumpărare încheiat 

în 1944, insuficient pentru dobândirea proprietăţii, pe care însă nu l-a depus la dosarul cauzei. De 

altfel, ea nu a depus niciun astfel de înscris care să dovedească modul cum au ajuns ea, soţul său 

şi socrul său în posesia bunului, ci doar o serie de chitanţe care atestă că ea a plătit impozitele în 

ultimii 5-6 ani. 

Nu s-a dovedit însă că bunul s-ar găsi în patrimoniul privat al unităţii administrativ-

teritoriale. Practic, reclamanta nu a administrat nicio probă din care să rezulte cine ar putea fi 

proprietarul nediligent în raport de care a exercitat o posesie utilă timp de mai mult de 30 de ani. 

Acest aspect este important deoarece, în condiţiile în care terenul a fost dobândit de 

familia reclamantei printr-un înscris sub semnătură privată de la o persoană în anul 1944, rezultă 

că acea persoană sau moştenitorii săi au calitate procesuală pasivă, deoarece aceştia sunt 

proprietarii nediligenţi despre care s-ar putea afirma că au pierdut proprietatea bunului în 

favoarea reclamantei ca urmare a unei eventuale posesii utile de 30 de ani.  

Reclamanta a afirmat la un moment dat că titlul său viciat a fost constituit în speţă de 

actul de donaţie încheiat între socrul său şi fiul său. În măsura în care un astfel de act ar fi fost 

încheiat şi acceptând că proprietarul nediligent ar fi fost cel care a transmis posesia în această 

manieră, tot nu există vreo justificare pentru care unitatea administrativ-teritorială să fie 

considerată proprietar nediligent.  

Având în vedere aceste aspecte, instanţa a admis excepţia şi în raport de pârâtul 

Municipiul Iaşi, urmând să respingă şi cererea formulată în contradictoriu cu acesta ca fiind 

introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. 

În apel a fost suplimentata proba cu înscrisuri, tribunalul reținând, din relațiile solicitate 

Serviciului Județean Iași al Arhivelor Naționale, comunicate la solicitarea instanței de apel, la 

data de 25.1.2017, faptul că, potrivit Extrasului după „Registru - Cadastral al imobilelor din 

Municipiul Iaşi", anterior anului 1942, fila 806, Şos. Holboca nr. xx, figurează persoana cu 

numele O D. Se mai arată că fila registrului, respectiv nr. 806 poartă numerele dosarelor acestei 
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străzi, la care se precizează şi numărul imobilului, respectiv dosarul nr. 806/37. S-a înaintat 

dosarul autorizației pentru construcții, reparații, îngrădiri etc. la imobilul din Iaşi, Şos. Holboca, 

nr. xxx/xx, înregistrat la Primăria Municipiului Iaşi, pe anii 1936 -1937, cuprinzând cererea 

depusă de numita O.E. „din Parcelele Obreja, parcela nr. 7” depusă la data de 10.12.1936, de a i 

se aproba vânzarea terenului din spatele casei, întrucât parcela ce i s-a vândut este mică.  

Din aceste înscrisuri rezultă că anterior anului 1942 terenul se găsea în proprietatea 

numitului O.D., acesta fiind înscris ca proprietar în Registrul - Cadastral al imobilelor din 

Municipiul Iaşi, fila 806, Şos. Holboca nr. XX. 

Prescripția achizitivă, ca mod originar de dobândire a dreptului de proprietate, poate fi 

opusă, sub rezerva și în condițiile dovedirii calității de proprietar, doar fostului titular al dreptului 

de proprietate asupra imobilului în litigiu. 

Uzucapiunea sau prescripția achizitivă este acel mod de dobândire a proprietății sau a 

altor drepturi reale prin posedarea neîntreruptă a unui imobil în timpul și condițiile prevăzute de 

lege. 

Prin uzucapiune, în mod indirect, este sancționat și fostul proprietar care, prin pasivitatea 

lui, a făcut ca timp îndelungat bunul să se afle în posesia unei alte persoane, care s-a comportat 

ca proprietar sau titular al altui drept real. 

Cererea privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune a fost 

formulată în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Iași, dar acest pârât este lipsit de calitate 

procesuală pasivă. 

Astfel, în raportul juridic dedus judecății, legitimarea procesuală se raportează la dreptul 

de a reclama în justiție și la obligația de a răspunde față de pretențiile formulate prin cererea de 

chemare în judecată. 

În speță, pretențiile reclamantei nu pot fi valorificate, în mod valabil, decât în 

contradictoriu cu persoana/persoanele care pretind sau pot pretinde un drept de proprietate 

asupra aceluiași imobil. 

Lipsa unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru acest teren nu conduce 

automat la concluzia că devin aplicabile dispozițiile art. 26 din Legea nr. 18/1991, acest aspect 

fiind imperios a fi cercetat în contradictoriu cu toate părțile interesate, în speță numitul O.D. ori 

cu moștenitorii acestuia. 

Este adevărat că, potrivit art. 680 C.civ „în lipsa de moștenitori legali sau testamentari 

bunurile lăsate de defunct trec în proprietatea statului.” 

Însă apelanta nu a făcut dovada decesului lui O.D., cu atât mai puțin dovada succesiunii 

vacante a acestuia. 
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În considerarea celor mai sus arătate și în baza art. 480 C.proc.civ., tribunalul a respins 

apelul și a menținut sentința apelată, ca legală și temeinic.. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta M.A., care a criticat-o pentru 

nelegalitate și netemeinicie. 

Consideră că, în speţă, sunt incidente dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. având 

în vedere următoarele aspecte: 

1. Decizia civilă nr. 2194/20.11.2017 este dată cu aplicarea greşită a legii, întrucât 

instanţa de apel apreciază în mod eronat că în speţă nu sunt aplicabile dispozițiile art. 26 din 

Legea nr. 18/1991, așa cum însăși ICCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

reține în considerentele Deciziei nr. 24/3.04.2017 referitoare la interpretarea și aplicarea 

dispoziţiilor art. 1845 coroborat cu art. 1847 din Codul civil de la 1864 şi art. 36 din Codul de 

procedură civilă: prevederile art. 26 alin. (1) şi art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, 

republicată,stabilesc în mod expres entitatea în patrimoniul căreia intră terenurile persoanelor 

decedate, fără moștenitori, precum şi cele ale art. 4 din Legea nr. 213/1998, art. 477, art. 646 și 

art. 680 din Codul civil de la 1864, în virtutea cărora unitatea administrativ-teritorială este 

prezumată ca proprietară a tuturor bunurilor fără stăpân, care sunt de interes local, de pe raza sa 

teritorială. 

Referitor la aceste susţineri, solicită recurenta a se avea în vedere următoarele: 

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, rezultă că singura persoană care apare în actele 

și evidențele autorităţilor ca având posesia terenului dedus judecății, este socrul reclamantei, 

M.V.; reclamanta s-a adresat inclusiv Arhivelor Naţionale, care au emis următoarele adrese: 

- adresa nr. SJANIS-61-C/14.01.2016/Arhivele Naţionale, în care se menţionează că 

cercetându-se matricolele pentru impozitul pe clădiri, pe anii 1942-1951, s-a constatat ca adresa 

str. Holboca nr. xx nu figurează; 

- adresa nr. SJANIS-71-C/19.01.2016/Arhivele Naţionale, în care se menţionează că 

cercetându-se evidențele avute în păstrare pentru anii 1955-1958 s-a constatat că nu există 

documente privitoare la adresele – chitanțe - amenzi, emise pentru locuitorii din oraşul Iași, care 

au construit imobile fără a obţine autorizaţii de construcţii; 

- prin adresa nr. SJANIS-3175-C/12.10.2016/Arhivele Naţionale, care precizează că nu 

există un dosar de imobil cu adresa str. Obreja/Holboca/33/37 pe numele MGV. 

Cu toate acestea, instanţa de apel a avut în vedere exclusiv răspunsul înaintat de Arhivele 

Naţionale, potrivit căruia, anterior anului 1942, la fila 806, Sos. Holboca nr. xx, figurează 

persoana cu numele OD și că s-a înaintat dosarul autorizaţiei pentru construcţii, reparaţii, 

îngrădiri, la imobilul din Șos. Holboca nr.xxx/xx, înregistrat la Primăria Mun. Iași pe anii 1936-

1937, cuprinzând cererea depusă de OE, la data de 10.12.1936. 
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Instanţa nu a avut în vedere înscrisurile depuse de reclamantă, ce atestă numeroasele 

demersuri ale acesteia pentru a afla proprietarul imobilului și la care nu a primit nicio dovadă, 

precum că ar acesta ar exista (Certificatul nr. 6/ianuarie 1977/Consiliul Popular al Municipiului 

Iași - Circumscripția financiară: Certificatul privind identificarea numărului cadastral și de carte 

funciară nr. 18539/16.09.2016/O.C.P.I. Iași; Adresa nr. SJANIS-61-C/14.01.2016/Arhivele 

Naţionale; Adresa nr. SJANlS-71-C/19.01.2016/Arhivele Naţionale; Adresa nr. SJANIS-3175-

C/12.10.2016/Arhivele Naţionale. 

2. Tribunalul nu face nici aplicarea art. 680 Cod civil. 

În considerentele deciziei recurate, instanţa de apel reţine că, potrivit art. 680 Cod civil, 

în lipsa unor moştenitori legali sau testamentari, bunurile lăsate de defunct trec în proprietatea 

statului. Însă apelanta nu a făcut dovada decesului numitului OD, cu atât mai puţin a succesiunii 

vacante a acestuia. 

Instanţa a apreciat în mod eronat împrejurarea că reclamanta trebuia să facă dovada 

decesului vechiului proprietar și a eventualilor succesori sau a unei succesiuni vacante. 

Astfel, considerentele Deciziei nr. 24 din 3 aprilie 2017 a ICCJ - Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept, menţionează că Legea nr. 213/1998, art. 477, art. 646 și art. 

680 din Codul civil de la 1864, în virtutea cărora unitatea administrativ-teritorială este prezumată 

ca proprietară a tuturor bunurilor fără stăpân, sunt de interes local, de pe raza sa teritorială. 

S-a reţinut că în această situaţie particulară a inexistenţei unei persoane care să revendice 

drepturi asupra nemişcătorului, în calitate de proprietar sau de moştenitor al proprietarului iniţial 

al terenului, a respinge acţiunea în constatarea uzucapiunii pe considerentul că unitatea 

administrativ-teritorială este lipsită de capacitate procesuală pasivă ar echivala cu lipsirea 

reclamanţilor din astfel de cauze de orice posibilitate de valorificare a drepturilor lor, în situaţia 

în care însăși Curtea Europeană a reţinut existenţa unui drept protejat de Convenţie, din situaţii 

de fapt, cu mare persistenţă în timp, de care legea lega producerea unor efecte juridice. 

Susţinerea cum că, în speţă, calitate procesuală pasivă poate avea numai proprietarul 

nediligent nu beneficiază de nici un temei de drept, nefiind nicăieri reglementat de legiuitor. 

Posibilitatea concretă a reclamanților de a se putea judeca cu aceşti pârâţi este prevăzută 

şi de dreptul și jurisprudența Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 

Astfel, art. 6 din Convenţie garantează dreptul persoanei la un proces echitabil, iar art. 1 

din Protocolul adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului și a libertăţilor 

fundamentale, garantează dreptul persoanei la protecţia proprietăţii. 

Analizând decizia civilă recurată, prin prisma motivelor de recurs și a apărărilor 

formulate, Curtea a constatat că recursul este fondat, pentru considerentele ce succed: 



56 

Instanţa de control judiciar notează că tribunalul a reținut, ca situație de fapt, 

împrejurarea potrivit căreia, anterior anului 1942, terenul se găsea în proprietatea numitului OD, 

acesta fiind înscris ca proprietar în Registrul-cadastral al imobilelor din Iași, fila 806, Șos. 

Holboca nr. xx.  

Reține Curtea faptul că reclamanta a invocat prin cererea introductivă faptul că socrul 

acesteia a început să dețină posesia imobilului cu privire la care solicită a se constata intervenirea 

uzucapiunii din anul 1944.  

Calitatea procesuală presupune existenţa unei identităţi între părţile din procesul civil şi 

persoanele implicate în raportul juridic dedus judecăţii. Astfel, reclamanta trebuie să coincidă cu 

titularul dreptului afirmat, iar pârâtul, cu cel care este subiect pasiv (obligat) în raportul juridic 

respectiv. În cazul situaţiilor juridice pentru a căror realizare este obligatorie calea justiţiei, 

calitatea procesuală pasivă aparţine celui care se poate prevala de acest interes, iar calitatea 

pasivă este a celui faţă de care se poate realiza interesul respectiv. Sarcina justificării calităţii 

procesuale active şi a celei pasive în procesul civil revine reclamantului, iar instanţa este datoare, 

odată sesizată, să verifice ambele calităţi 

Uzucapiunea reprezintă un mod originar de dobândire a dreptului de proprietate asupra 

unui imobil ca efect al unei posesii îndelungate, după perioada şi în condiţiile prevăzute de 

legiuitor. Uzucapiunea apare astfel ca o sancţiune aplicată unui proprietar nediligent care a lăsat 

bunul său imobil în proprietatea unei alte persoane, o durată semnificativă de timp, 

dezinteresându-se de soarta acestuia. Conform dispoziţiilor generale în materie de uzucapiune, 

aceasta poate fi opusă doar adevăratului proprietar, care a lăsat o altă persoană să posede bunul 

său în condiţiile şi în termenul prevăzut de lege. Întrucât reclamantul este cel care promovează 

acţiunea, acesta stabileşte cadrul procesual, trebuind să dovedească existenţa calităţii procesuale 

pasive în persoana pârâtului, respectiv adevăratul proprietar în materia uzucapiunii. 

Curtea apreciază că, în cauză, are calitate procesuală pasivă pârâtul Municipiul Iaşi, 

întrucât acesta are atribuţii imperativ stabilite de lege, fiind evidentă identitatea între pârât şi cel 

care este subiect pasiv în raportul juridic dedus judecăţii, acesta putând contesta dreptul de 

proprietate al reclamanților din prezenta cauză.  

Reţinerea calităţii procesuale pasive a pârâtului se justifică, în drept, pe prevederile art. 

21 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale (conform cărora 

unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică 

deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului 

de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la 

unităţile bancare.  
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Unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din 

contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care 

acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile 

legii), pe cele ale art. 199 din acelaşi act normativ (care stipulează: „Constituie patrimoniu al 

unităţii administrativ-teritoriale bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al 

unităţii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile 

cu caracter patrimonial”), precum şi pe cele ale art. 121 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, a administraţiei publice locale (care prevăd: „(1) Domeniul privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele prevăzute la 

art. 120 alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege. (2) Bunurile 

ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se 

prevede altfel.”). 

Curtea reține ca fiind relevante și prevederile art. 34 şi cele ale art. 4 alin. 1 din Legea nr. 

18/1991, care dispun că terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privată sau al altor 

drepturi reale, având ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot aparţine domeniului public 

sau domeniului privat, iar bunurile fără stăpân intră, potrivit art. 477 C.civ. coroborat cu art. 25 

din Legea nr. 213/1998, în domeniul privat al statului sau unităţii administrativ-teritoriale. 

Curtea apreciază că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive trebuia respinsă şi prin 

raportare și la concluziile minutei CSM din 01.04.2009. S-a statuat că, în acţiunile având ca 

obiect uzucapiune, atunci când proprietarul nu este cunoscut, potrivit „Minutei întâlnirii dintre 

conducerea C.S.M. şi membrii Comisiei pentru unificarea practicii judiciare - cu preşedintele 

Secţiei civile a I.C.C.J., reprezentantul P.I.C.C.J. şi preşedinţii secţiilor civile, conflicte de muncă 

şi asigurări sociale a curţilor de apel pentru discutarea problemelor de practică judiciară 

neunitară din data de 01.04. 2009”, în cazul în care proprietarul imobilului este necunoscut 

acţiunea poate fi introdusă în contradictoriu cu unitatea administrativ-teritorială, şi/sau vecinii 

imobilului. 

De asemenea, în considerentele Deciziei nr. 24 din 3 aprilie 2017 referitoare la 

interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1845 coroborat cu art. 1847 din Codul civil de la 1864 

și art. 36 din Codul de procedură civilă a ICCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept a reținut că „soluționarea excepției referitoare la calitatea procesuală pasivă a celui căruia i 

se opune prescripția achizitivă este determinată de probele administrate în cauză, prin care 

instanța stabilește care este situația juridică a imobilului ce face obiectul litigiului dedus 

judecății, respectiv dacă proprietarul extratabular ori moștenitorii acestuia sunt cunoscuți ori ne 

aflăm în situația unui proprietar necunoscut, decedat, sau a unei succesiuni vacante, caz în care 

instanța astfel învestită apreciază asupra aplicabilității dispozițiilor legale mai sus invocate. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/132530
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/132530
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/187260
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Argumentul intimatei, privind neînregistrarea terenului în inventarul domeniului public 

sau privat al unității administrativ-teritoriale nu prezintă relevanță pentru existența dreptului de 

proprietate, întrucât această operațiune nu are un caracter constitutiv de drepturi. Relevant este 

faptul că unitatea administrativ-teritorială este singura în măsură să conteste eventualul drept de 

proprietate al reclamantei asupra terenurilor în litigiu, în condițiile în care, în evidențele oficiale 

ale pârâtului, nu a fost identificat un proprietar actual al terenului în litigiu, astfel că este 

justificată reținerea calității procesuale pasive a pârâtului, inclusiv prin aplicarea prevederilor art. 

18 coroborat cu art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, relative la caracterul potențial de 

bunuri fără stăpân al terenurilor în litigiu. 

Reținând faptul că ultimele mențiuni privind deținătorului imobilului datează din anul 

1942, nefiind cunoscuți moștenitorii defunctului OD, precum și faptul că durata uzucapiunii este 

de 30 de ani, Curtea a respins excepția lipsei de calitate procesual pasivă a pârâtei Municipiul 

Iași.  

Drept urmare, în temeiul dispozițiilor art. 498 alin. 2 C.proc.civ., a admis recursul cauza 

fiind trimisă spre rejudecare primei instanţe. 

 

12. Insolvenţă. Solicitare de repunere în termenul de declarare a căii de atac. 

Necesitatea dovedirii împrejurării că întârzierea se datorează unor „motive temeinic 

justificate”. Înțelesul noțiunii. Consecințe 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 186 alin. 1 C.proc.civ.: „Partea care a pierdut un termen 

procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedeşte că întârzierea se datorează unor motive 

temeinic justificate.” 

 În speță, apelantul-pârât a invocat drept „motiv temeinic justificat” faptul că avocatul 

său, care a formulat întâmpinare şi apărări în cauză la instanța de fond, nu ar fi promovat calea 

de atac a apelului împotriva acestei sentințe, deși apelantul, aflând despre soluţia de admitere a 

acţiunii, a purtat o conversaţie prin e-mail cu acesta, convenind asupra formulării apelului. 

Instanța de control judiciar notează că, un astfel de motiv nu poate fi considerat drept 

unul temeinic în condițiile în care, prin chiar cererea de apel, pârâtul recunoaște că avea 

cunoștință de soluția pronunță în cauză de judecătorul sindic. 

Instanța de control judiciar notează că, în esență, apelantul invocă, pe de o parte 

modalitatea defectuoasă de colaborare cu avocatul său ales, iar, pe de altă parte, chiar propria 

sa culpă, generată de ignoranța pe care a manifestat-o în condițiile în care cunoștea că soluția 

pronunțată nu îi este favorabilă.  

 

Cuprins pe materii: Legea nr. 85/2014; Codul de procedură civilă 

Index alfabetic: Legea nr. 85/2014; Codul de procedură civilă 

Temei de drept: art. 42 alin. (4) din Legea nr. 85/2014; 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014; art. 

186 alin. (1) și (2) C.proc.civ.  
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Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 124/20.03.2019 

Prin sentinţa civilă nr. 1764/28.11.2017, Tribunalul Iaşi Secţia a II-a civilă - faliment a 

respins excepţia prescripţiei invocată de pârât. 

A admis acţiunea în răspundere personală formulată de creditorul unic D.G.R.F.P. – 

A.J.F.P. Iaşi şi, în consecinţă, în temeiul art. 169 lit. d) din Legea nr. 85/2014, a obligat pe 

pârâtul X, să plătească pasivul debitorului SC „Y” SRL pasiv rămas neacoperit la data închiderii 

procedurii în cuantum de 79.843 lei, aşa cum rezultă din tabelul definitiv al creanţelor înaintat la 

dosar de lichidatorul judiciar. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul X, criticând-o pentru nelegalitate şi 

netemeinicie. Totodată, apelantul a formulat şi cerere de repunere în termenul de exercitare a căii 

de atac. 

În motivarea cererii de repunere în termen, susţine apelantul că, prezenta cale de atac este 

exercitată cu depăşirea termenului legal, întrucât, deși în fața instanței de fond a fost asistat şi 

reprezentat de avocat Q, ce a formulat întâmpinare şi apărări în cauză, aceasta nu a declarat, 

ulterior, calea de atac.  

Menționează că, aflând despre soluţia de admitere a acţiunii, apelantul a purtat o 

conversaţie prin e-mail cu avocat Q, convenind asupra formulării căii de atac a apelului, care 

urma a fi declarată la momentul în care apelantul îi aducea la cunoștință avocatului despre 

primirea sentinţei. 

Învederează că, deşi a contactat avocatul telefonic și prin email, nu a primit răspuns și, cu 

toate acestea, a apreciat că, necomunicându-i-se hotărârea instanţei, aceasta a fost primită la 

sediul avocatului, fiind convins că acesta va formula calea de atac, aşa cum conveniseră. 

Arată apelantul că între timp, a început colaborarea cu avocatul Z şi, intenţionând să 

demareze procedurile de lichidare ale unei alte societăţi în cadrul căreia este administrator, 

aceasta din urmă a fost regăsită ca figurând în Registrul contribuabililor inactivi. 

Solicitând eliberarea certificatul de cazier fiscal a observat că figurează înregistrat cazier 

fiscal în temeiul sentinţei nr. 1764/2017 pronunțată de tribunal, supusă prezentului apel. Arată că 

momentul care marchează încetarea împiedicării este data de 19.12.2018, când i s-a eliberat 

certificatul de cazier fiscal nr. xxx/19.12.2018, astfel încât cererea este formulată în termenul de 

7 zile, calculat pe zile libere, raportat la data depunerii prezentului apel la oficiul poştal - 

27.12.2018. 
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Solicită admiterea cererii de repunere în termenul formulării caii de atac ca fiind 

întemeiată şi formulată în termenul legal. Apelantul invocă dispoziţiile art. 186 alin. 1 și 2 din 

Codul de procedură civilă, ce reglementează această instituţie. 

Pe fondul cauzei, solicită admiterea apelului formulat şi modificarea sentinţei atacate cu 

consecinţa respingerii cererii de atragere a răspunderii sale patrimoniale pentru pasivul 

înregistrat de societatea „Y” SRL. 

 Apelantul arată că deşi prin soluţia dată, instanţa de fond, în mod judicios, reţine că în 

cauză nu sunt incidente cazurile prevăzute de art. 169 lit. a) și c), cu toate acestea, în mod greşit, 

apreciază că pârâtului îi este imputabil cazul prevăzut de litera d).  

Solicită admiterea apelului şi schimbarea sentinţei atacate cu consecinţa respingerii 

cererii de antrenare a răspunderii personale, ca neîntemeiată. 

Intimata D.G.R.F.P. – A.J.F.P. Iaşi a depus întâmpinare, solicitând respingerea apelului si 

păstrarea hotărârii instanţei de fond ca legală şi temeinică. 

Examinând actele și lucrările dosarului, prin prisma cererii de repunere în termenul de 

declarare a apelului formulată de apelantul X și a excepţiei tardivităţii apelului invocată de 

intimata D.G.R.F.P. – A.J.F.P. Iaşi, Curtea reține următoarele: 

Examinând cererea de repunere în termenul de declarare a apelului formulată de 

apelantul X, instanța de control judiciar constată următoarele: 

Potrivit dispoziţiilor art. 186 alin. 1 C.proc.civ.: „Partea care a pierdut un termen 

procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedeşte că întârzierea se datorează unor motive 

temeinic justificate.” 

 Alin. 2 al aceluiaşi text stipulează că: „În acest scop, partea va îndeplini actul de 

procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen. 

În cazul exercitării căilor de atac, această durată este aceeaşi cu cea prevăzută pentru exercitarea 

căii de atac”. 

 În speță, apelantul-pârât a invocat drept „motiv temeinic justificat” faptul că avocat Q, 

formulând întâmpinare şi apărări în cauză la instanța de fond, nu ar fi promovat calea de atac a 

apelului împotriva acestei sentințe, deși apelantul, aflând despre soluţia de admitere a acţiunii, a 

purtat o conversaţie prin e-mail cu avocatul său, convenind ca acesta să formuleze calea de atac a 

apelului. 

Apelantul susţine că avocatul i-a solicitat să îi aducă la cunoştinţă despre primirea 

sentinţei, iar ulterior, deşi a contactat avocatul telefonic și prin email, nu a mai reuşit să ia 

legătura cu acesta. 
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Instanța de control judiciar notează că, un astfel de motiv nu poate fi considerat drept 

unul temeinic în condițiile în care, prin chiar cererea de apel, pârâtul recunoaște că avea 

cunoștință de soluția pronunță în cauză de judecătorul sindic. 

Instanța de control judiciar notează că, în esență, apelantul invocă, pe de o parte 

modalitatea defectuoasă de colaborare cu avocatul său ales, iar, pe de altă parte, chiar propria sa 

culpă, generată de ignoranța pe care a manifestat-o în condițiile în care cunoștea că soluția 

pronunțată nu îi este favorabilă. 

Faptul că, între timp, a început colaborarea cu avocatul Z., deoarece intenţiona să 

demareze procedurile de lichidare ale societății „M.P.C.” SRL, o altă societate al căreia este 

administrator este, și abia atunci s-a prezentat la organul fiscal care i-a eliberat certificatul de 

cazier fiscal nr. yyyy/19.12.2018, unde la Anexa nr. 3 figurează înregistrat cazier fiscal în 

temeiul sentinţei nr. 1764/2017, nu constituie un motiv temeinic pentru admiterea cererii de 

repunere în termenul de declarare a căii de atac, astfel cum susține apelantul.  

În considerarea celor anterior expuse, Curtea respinge cererea de repunere în termenul de 

declarare a apelului formulată de apelantul X. 

Analizând excepţia tardivităţii apelului invocată de intimata D.G.R.F.P. – A.J.F.P. Iaşi, 

Curtea constată că aceasta operează în cauză, pentru considerentele expuse în cele ce urmează: 

Potrivit art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, termenul de apel este de 7 zile de la 

comunicarea hotărârii realizată prin publicare în BPI, dacă prin lege nu se prevede altfel. 

În speță, Curtea notează că nu sunt aplicabile dispoziții derogatorii de la textul citat. 

Față de excepția invocată de intimată vizând tardivitatea declarării apelului se impun 

următoarele precizări prealabile. 

Curtea constată că, în fața instanței de fond, pârâtul X a fost citat cu duplicatul cererii de 

antrenare a răspunderii și mențiunea de a depune întâmpinare, la adresa din comuna H., Sat D., 

județ Iași. 

La data de 12 mai 2017, pârâtul X a formulat întâmpinare în cuprinsul căreia a indicat că 

înțelege să își aleagă domiciliul procesual la cabinet avocat Q. 

În aceste circumstanțe, Curtea evidențiază că judecătorul sindic a respectat exigențele 

impuse de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, potrivit cu care: prin excepţie de la prevederile 

alin. (1), prima citare şi comunicare a actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se 

introduce o acţiune, în temeiul dispoziţiilor prezentei legi, ulterior deschiderii procedurii 

insolvenţei, se vor realiza potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi prin BPI.  

Din interpretarea textului de lege rezultă cu evidență că doar prima citare şi comunicare a 

actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se introduce o acţiune, în temeiul 
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dispoziţiilor prezentei legi, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, se vor realiza potrivit 

prevederilor Codului de procedură civilă. 

Toate celelalte acte de procedură urmează a fi efectuate cu respectarea regulii de la alin. 

(1) al art. 42 din Legea nr. 85/2014, respectiv: citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror 

acte de procedură se efectuează prin BPI. 

Curtea constată că sentinţa civilă nr. 1764/28.11.2017 pronunţată de Tribunalul Iaşi, 

Secţia a II-a civilă-faliment a fost comunicată pârâtului X prin BPI, la data de 20.12.2017, după 

cum rezultă din dovada de comunicare depusă la dosar. 

Această comunicare este conformă cu exigențele în materia insolvenței, astfel cum s-a 

arătat în cele ce preced. 

În cauza pendinte apelul a fost expediat la data de 27.12.2018, astfel cum rezultă din 

ștampila aplicată pe plicul de expediere a motivelor de apel. 

Instanța de apel reține că termenele procedurale sunt reglementate, cu titlu general, în 

articolele 180 - 186 C.proc.civ..  

Potrivit dispoziţiilor art. 181 alin. 1 pct. 2 C.proc.civ., când termenul se socotește pe zile, 

nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se 

împlinește. 

Raportat la temeiul de drept invocat, ultima zi a termenului de declarare a apelului era 

28.12.2017 astfel încât calea de atac promovată la 27.12.2018 se află, cu un an de zile, în afara 

termenului legal si peremptoriu prevăzut pentru efectuarea actului de procedură al părţii. 

Astfel, conform art. 185 alin. 1 Cod procedura civilă, când un drept procesual trebuie 

exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea 

dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Potrivit tezei finale a alin. 1 din art. 185 

C.proc.civ., actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate, Curtea subliniind că 

nicio dispoziţie legală nu înlătură în aceasta materie sancţiunea cu caracter general conţinută de 

textul evocat, sancţiune care operează imperativ. 

Cum în cauză cererea de repunerea în termenul de declarare a apelului, în temeiul art. 186 

C.proc.civ. a fost respinsă, operează sancțiunea stabilită de art. 185 alin. (1) din Codul de 

procedură civilă, aceea a nulității actului de procedură făcut peste termen. 

În aceste condiţii, dând efect dispoziţiilor citate, Curtea admite excepţia de procedura 

invocată de intimata D.G.R.F.P. – A.J.F.P. Iaşi, şi, având în vedere caracterul său dirimant, a 

respins apelul pârâtului X ca tardiv declarat. 

Excepția în discuție fiind una de procedură, absolută și peremptorie, incidența sa 

împiedică examinarea, în tot ori în parte, a criticilor care privesc sentința Tribunalului Vaslui.  
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13. Contestație în anulare. Greșeală materială. Cerere de sesizare a Înaltei Curţi de 

Casaţie si Justiţie pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere  

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil.  

 Index alfabetic: Contestație în anulare. Cerere de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

Temei de drept: art. 503 alin. 2 pct. 2 și art. 519 C.proc.civ. 

 

Pentru declanşarea procedurii de sesizare în vederea pronunţării unei hotărâri 

prealabile, condiţiile prevăzute de art. 519 C.proc.civ. trebuie să fie întrunite în mod cumulativ, 

iar problema de drept care necesită a fi lămurită trebuie să prezinte o dificultate suficient de 

mare. 

Pe calea contestației în anulare nu pot fi valorificate pretinse greşeli de judecată, 

respectiv de interpretare a unor dispoziţii legale, sau de rezolvare a unui incident procedural. 

Soluția instanței de admitere a excepției inadmisibilității recursului este rezultatul 

raţionamentului instanţei, în urma analizării naturii cererii și a legalității căii de atac exercitate. 

Acest raţionament nu poate fi verificat în cadrul contestaţiei în anulare prevăzută de art. 503 

alin. 2 pct. 2 C.pr.civ., nefiind vorba de existenţa unei greşeli materiale în sensul legii. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 215/6.03.2019  

 

Prin cererea înregistrată la această instanță sub nr. 738/45/2018 contestatoarea SC „R” 

SRL a formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei civile nr. 485/25.10.2018 pronunţată de 

Curtea de Apel Iaşi, prin care s-a respins, ca inadmisibil, recursul formulat de SC „R” SRL 

împotriva deciziei civile 358/A/29.03.2018 pronunţată de Tribunalul Vaslui. Prin decizia 

contestată, instanța de recurs a reținut, în esență, că litigiul nu are caracter patrimonial, recurenta 

neavând deschisă calea de atac a recursului întrucât, la fond, competența judecătoriei a fost dată 

de dispozițiile art. 94 pct. 1 lit. h) C.proc.civ., iar alin. (2) al art. 483 stabilește că nu sunt supuse 

recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a) - j). 

Contestatoarea a invocat faptul că instanţa, dintr-o eroare, a respins ca inadmisibil 

recursul, întrucât, pentru speţa dedusă judecaţii, legea prevede calea de atac a recursului, 

susținând că, de altfel, chiar Tribunalul Vaslui a stabilit prin încheierea DC358/A/29.03.2018, 

rămasă definitivă și intrată sub autoritate de lucru judecat, că litigiul este unul evaluabil în bani și 

că împotriva acestuia poate fi formulată calea de atac a recursului. 

Contestatoarea a invocat disp. art. 484 C.pr.civ., potrivit cu care recursul suspendă de 

drept executarea hotărârii in cauzele privitoare la strămutarea de hotare, desfiinţare de 

construcţii, plantaţii sau a oricăror lucrări având o aşezare fixă, precum și în cazuri anume 

prevăzute de lege, apreciind că, din moment ce legea prevede suspendarea de drept a executării 

hotărârilor privitoare la desfiinţarea construcţiilor, este clar că pentru aceste litigii calea de atac a 
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recursului este prevăzută de lege. Dacă s-ar exclude aceste hotărâri din obiectul recursului ar 

însemna să fie nesocotite dispoziţiile legale și să fie lipsite de esenţa textul de lege menţionat. 

Apreciază contestatoarea că obiectul cererii introductive de instanţă a fost obligaţia de a 

face - desființare construcție întemeiată pe dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 50/1991, acţiune cu 

caracter patrimonial, urmărind protejarea unui drept real, fără legătura cu drepturile legate 

indisolubil de persoana titularului, fără conţinut economic. Aceste aspecte au fost deja tranşate 

de instanţele precedente, astfel încât nu se poate reveni asupra lor. 

În considerentele Deciziei nr. 32/2008 pronunţată de I.C.C.J. asupra unui recurs în 

interesul legii se arată că „dreptul subiectiv ce se cere a fi protejat în justiţie „transferă” 

caracterul sau patrimonial sau nepatrimonial litigiului însuşi și, astfel, procesul va putea fi 

evaluabil în bani, ori de cate ori în structura raportului juridic de drept substanţial, dedus 

judecăţii, intră un drept patrimonial, real sau de creanţă. În consecinţă, ori de cate ori pe calea 

acţiunii în justiţie se tinde a se proteja un drept patrimonial, evaluarea obiectului litigiului este 

posibilă și necesară. 

Obligaţia de a face, respectiv de demolare a unei construcţii, are caracter patrimonial, 

urmărind protejarea unui drept real, fără legătură cu drepturile legate indisolubil de persoana 

titularului. Natura patrimonială a dreptului determină natura litigiului, Înalta Curte reţinând că a 

susţine că există acţiuni patrimoniale neevaluabile în bani înseamnă a susţine o contradicţie 

juridică. Valoarea de demolare nu poate fi raportată la valoarea clădirii, bunul a cărui demolare 

se cere având el însuşi o valoare distinctă. 

Indiferent de natura litigiului, evaluabilă sau nu în bani, calea de atac a recursului este 

prevăzută de lege pentru litigii ce au ca obiect desfiinţarea construcţiilor, intenţia legiuitorului 

rezultând clar din cuprinsul art. 484 alin. l C.proc.civ. 

În concluzie, consideră că instanţa, dintr-o eroare, a respins ca inadmisibil recursul, motiv 

pentru care solicită admiterea contestaţiei în anulare și anularea deciziei atacate.  

În drept, a invocat dispoziţiile art. 503 alin. 2 pct. 2 C.proc.civ. 

Prin aceeași cerere, contestatoarea a solicitat sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie 

pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: 

1. Dacă acţiunile întemeiate pe dispoziţiile art. 32 lit. b din Legea nr. 50/199 sunt sau nu 

evaluabile în bani? 

2. În cazul acţiunilor întemeiate pe dispoziţiile art. 32 lit. b) din Legea nr. 50/1991, 

prezintă relevanţă criteriul evaluabil în bani al cererii în aprecierea posibilităţii exercitării 

recursului având în vedere că dispoziţiile art. 484.1 C.proc.civ. nu fac nicio deosebire între 

natura litigiului (evaluabilă sau nu în bani). 
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Apreciază că, în opinia sa, sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de art. 519 

C.proc.civ., fiind o chestiune nouă, asupra căreia Înalta Curte de Casaţie și Justiţie nu s-a 

pronunţat până acum, iar de lămurirea ei depinde soluţionarea prezentei cereri. 

Prin întâmpinarea formulată, intimaţii au solicitat respingerea contestaţiei în anulare ca 

inadmisibilă, susținând că, în realitate, petenta invocă erori de judecată pretins săvârşite de 

instanță cu ocazia soluționării recursului, aspecte ce nu pot face obiectul acestei căi de atac, 

deschisă doar remedierii unor greşeli de formă, involuntare, și nu de judecată. 

Calea de atac este inadmisibilă și prin faptul că încalcă principiul legalităţii căilor de atac 

prevăzut de art. 457 C.proc.civ. și principiul unicităţii căilor de atac prevăzut de art. 460 

C.proc.civ., supunând unui nou control de legalitate o hotărârea pronunţată de Curtea de Apel 

Iași. 

În privinţa efectelor încheierii din 29.03.2018 Tribunalul Vaslui, trebuie observat că 

această încheiere este pronunţată într-o cerere de îndreptare eroare materială cu privire la calea 

atac menţionată în dispozitivul deciziei. 

Prin respectiva încheiere Tribunalul Vaslui a precizat că decizia are deschisă calea de 

atac a recursului menţionat în dispozitiv, punct de vedere pe care instanţa de control judiciar nu 

l-a împărtășit, pronunțându-se în consecinţă. 

Curtea de Apel Iași, ca instanţă de control sesizată cu un recurs, avea obligaţia să verifice 

legalitatea căii de atac, având în vedere că această cale de atac nu este stabilită de judecător, ci de 

legiuitor, sens în care sunt și dispoziţiile art. 457 C.proc.civ. privind legalitatea căii de atac, încât 

acest motiv este nefondat. 

În privinţa cererii de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în condiţiile art. 519 

C.proc.civ., solicită a se observa că o asemenea cerere nu poate fi formulată decât în fața unui 

complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie, al curții de apel sau al unui tribunal 

învestit cu soluţionarea cauzei în ultima instanţă. 

Dispoziţiile art. 484 alin. 1 C.proc.civ. nu sunt incidente, având în vedere că litigiul este 

neevaluabil în bani, conform cu OG nr. 2/2011, având deschisă doar calea de atac a apelului care 

este suspensivă de executare, măsura desfiinţării lucrărilor nelegal făcute fiind pusă în executare 

în condiţiile art. 32 alin. 2 și 3 din Legea 50/1991, dispoziţii speciale ce se aplică cu prioritate în 

raport cu Codul de procedură civilă. 

În raport de aceste aspect, având în vedere că aspectele puse în discuţie nu sunt noi, fiind 

lămurite cu claritate prin lege, apreciază că sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie nu se 

impune. 

Pentru aceste motive, solicită respingerea contestaţiei în anulare, cu obligarea petentei la 

plata cheltuielilor de judecată. 
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Prin întâmpinarea formulată, intimata Poliţia Locală Iaşi a solicitat respingerea cererii ca 

neîntemeiată.  

I. Examinând actele și lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate şi a chestiunii 

de drept ce se solicită a fi dezlegată, Curtea constată neîntemeiată cererea de sesizare a Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei 

chestiuni de drept, pentru considerentele expuse în cele ce urmează.  

Potrivit dispoziţiilor art. 519 C.proc.civ. „dacă, în cursul judecăţii, un complet de 

judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu 

soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire 

depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective, este nouă şi asupra acesteia Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de 

soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să 

dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată”, iar potrivit art. 520 din 

acelaşi cod, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de completul de judecată după 

dezbateri contradictorii, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 519 sus-menţionat. 

Instanța de apel notează că, deși denumirea marginală a textului procedural este „obiectul 

sesizării”, acesta reglementează și condițiile cumulative de admisibilitate a cererii. 

Curtea de apel reține că legiuitorul a instituit o serie de condiţii pentru declanşarea 

procedurii de sesizare în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, condiţii care trebuie să fie 

întrunite în mod cumulativ, după cum urmează:  

1. existenţa unei cauze aflate în curs de judecată;  

2. instanţa care sesizează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să judece cauza în ultimă 

instanţă;  

3. cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui complet de 

judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului învestit să 

soluţioneze cauza;  

4. soluţionarea pe fond a cauzei în curs de judecată să depindă de chestiunea de drept a 

cărei lămurire se cere;  

5. chestiunea de drept a cărei lămurire se cere să fie nouă; 

6. chestiunea de drept nu a făcut obiectul statuării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi 

nici obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare. 

Curtea constată că, în conformitate cu art. 520 alin. (1) C.proc.civ., poate sesiza Înalta 

Curte de Casație și Justiție numai dacă sunt întrunite cerințele articolului 519 citat.  

Referitor la aceste cerințe, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat cu caracter de 

principiu (a se vedea decizia nr. 10 din 4 aprilie 2016 pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
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ce formează obiectul Dosarului nr. 602/1/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 23 mai 

2016) că scopul procedurii este crearea unui mecanism nou pentru uniformizarea practicii 

judiciare care să contribuie, alături de recursul în interesul legii, la transformarea practicii 

judiciare româneşti într-una predictibilă, care să răspundă aşteptărilor rezonabile ale 

justiţiabililor.  

Se subliniază că, în analiza aspectelor generale de admisibilitate pentru declanşarea 

procedurii de sesizare în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile trebuie avute în vedere – pe 

lângă scopul instituirii acestui mecanism de unificare a practicii – raţiunea şi fundamentul său. 

Procedura hotărârii prealabile are menirea de a elimina riscul apariţiei unei practici neunitare, 

printr-o rezolvare de principiu a unei probleme de drept esenţiale şi controversate. 

Reține Înalta Curte că, pentru ca mecanismul procedural reglementat prin art. 519 din 

Codul de procedură civilă să nu fie deturnat de la scopul firesc al unificării practicii judiciare şi 

utilizat pentru tranşarea în concret a aspectelor litigioase aflate pe rolul instanţei de trimitere, 

instanţa supremă trebuie chemată să dea chestiunii de drept o rezolvare de principiu.  

Altfel spus, pentru sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu procedura pronunţării 

unei hotărâri prealabile trebuie să fie identificată o problemă de drept care necesită cu pregnanţă 

a fi lămurită, care să prezinte o dificultate suficient de mare, în măsură să reclame intervenţia 

instanţei supreme în scopul rezolvării de principiu a chestiunii de drept şi al înlăturării oricărei 

incertitudini care ar putea plana asupra securităţii raporturilor juridice deduse judecăţii.  

Prevederile art. 519 şi urm. C.proc.civ. nu definesc noţiunea de „chestiune de drept”, 

sarcina fiind preluată de doctrină, care, în încercarea de a clarifica conţinutul noţiunii, a arătat că 

aceasta trebuie să vizeze o problemă de drept reală şi punctuală, în acelaşi timp.  

Obiectul procedurii prevăzute de aceste dispoziţii legale constă în interpretarea de către 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unor norme de drept îndoielnice, lacunare sau neclare, care 

sunt determinante pentru soluţionarea pe fond a cauzei, iar finalitatea demersului constă în 

împiedicarea apariţiei unei jurisprudenţe neunitare în materie, astfel că instanţa supremă nu poate 

fi învestită, în cadrul acestei proceduri, cu însăşi interpretarea sau aplicarea legii în scopul 

soluţionării cauzei respective, atribut ce intră şi trebuie să rămână în sfera de competenţă a 

instanţei de judecată. 

Problema de drept care necesită a fi lămurită trebuie să prezinte o dificultate suficient de 

mare, în măsură să reclame intervenţia instanţei supreme în scopul rezolvării de principiu a 

acesteia şi a „înlăturării oricărei incertitudini care ar putea plana asupra securităţii raporturilor 

juridice deduse judecăţii.” (Decizia nr. 24 din 29 iunie 2015, pronunţată de ICCJ în procedura 

hotărârii preliminare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 820 din 4 noiembrie 2015). 
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În cauza pendinte, se constată că nu este îndeplinită condiţia ca problema de drept să 

suscite interpretări diferite sau contradictorii ale unui text de lege, respectiv să prezinte un grad 

de dificultate suficient de mare.  

În plus, instanța constată că nu este îndeplinită nici condiția ca soluţionarea pe fond a 

cauzei să depindă de chestiunea de drept a cărei lămurire se cere, având în vedere împrejurarea 

că, în cauză, chestiunea de tranșat se referă la interpretarea/modul de aplicare a disp. art. 503 

alin. 2 pct. 2 C.proc.civ, motivul de contestație invocat fiind cel privitor la existența unei greșeli 

materiale, și nu la modul de interpretare a disp. art. 484 alin. 1 C.proc.civ. (care nu a făcut 

obiectul analizei nici în recurs), sau a disp. art. 32 lit. b din Legea nr. 50/1991, la care se referă 

solicitarea de sesizare a Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Raportat considerentelor expuse, Curtea constată că nu sunt îndeplinite condițiile art. 519 

C.proc.civ. și respinge cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea 

pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea unor chestiuni de drept, formulată de 

contestatoarea SC „R” SRL. 

II. În ce privește excepția inadmisibilității contestației, instanța notează că în cauză 

contestatoarea a invocat motivul de contestație prevăzut de disp. art. 503 alin. 2 pct. 2 

C.proc.civ., susținând, în fapt, existența unei greșeli materiale constând, în esență, în greșita 

calificare a acțiunii ca fiind nepatrimonială și respectiv în greșita soluționare a excepției 

inadmisibilității recursului.  

Având în vedere motivul de contestație invocat și dispozițiile art. 503 alin. 2 pct. 2 

C.proc.civ., potrivit cu care: „Hotărârile instanțelor de recurs mai pot fi atacate cu contestație în 

anulare atunci când: (…) 2. dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale;”, 

Curtea de apel constată că SC „R” SRL are deschisă calea de atac a contestației în anulare 

împotriva deciziei pronunțate în recurs, pentru motivul invocat, prevăzut în mod expres de 

legiuitor, ipotezele în care contestația în anulare nu este admisibilă fiind enumerate expres în art. 

504 alin. 1 și 3 din același Cod, (dacă motivul prevăzut la art. 503 alin. 1 putea fi invocat pe 

calea apelului sau a recursului, respectiv dacă aceeași parte a formulat o nouă contestaţie în 

anulare împotriva aceleiași hotărâri) și neregăsindu-se în cauza de față. 

Pentru aceste considerente, Curtea de apel respinge ca neîntemeiată excepţia 

inadmisibilităţii contestației, invocată de intimaţi. 

III. Pe fond, în ce privește obiectul prezentei contestații, instanța notează că, prin sentinţa 

civilă nr. 12310/04.11.2016 a Judecătoriei Iaşi, s-a admis în parte acţiunea civilă formulată de 

reclamanta Poliţia Locală Iaşi în contradictoriu cu pârâta SC „R” SRL, s-a admis în parte cererea 

de intervenţie în interes alăturat reclamantei formulată de intervenienţii A, T, a obligat pârâta SC 

„R” SRL la desfiinţarea construcţiei P +1 E realizată fără autorizaţie de construire, menţionată în 
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procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, identificată în Anexa nr. 1 la 

Raportul de expertiză, precum şi la desfiinţarea structurii metalice de 5 x 10 m dublată de 

membrană din plastic montată pe gardul existent pe latura de sud a proprietăţii, a stabilit un 

termen limită de 30 zile de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri pentru executarea 

măsurii de desfiinţare, a obligat pârâta SC „R” SRL la plata cheltuielilor de judecată către 

reclamanta Poliţia Locală Iaşi, în cuantum de 600 lei şi a respins cererea intervenienţilor de 

obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin decizia civilă nr. 358/A/29.03.2018 pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 

3375/89/2017, a fost respins, ca nefondat, apelul formulat de apelanta-pârâtă SC „R” SRL 

împotriva sentinţei civile nr. 12310/04.11.2016 a Judecătoriei Iaşi, sentinţă pe care a păstrat-o. 

S-a luat act că apelanta-pârâtă şi intimata-reclamantă Poliţia Locală Iaşi nu au solicitat 

cheltuieli de judecată în apel. 

A fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea intimaţilor-intervenienţi accesorii, în interesul 

intimatei-reclamante Poliţia Locală Iaşi, A,T, de acordare a cheltuielilor de judecată în apel. 

Prin decizia civilă nr. 485/25.10.2018, pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. 

3375/89/2017, contestată în cauză, a fost respins, ca inadmisibil, recursul formulat de SC „R” 

SRL, împotriva deciziei civile 358/A/29.03.2018 pronunţată de Tribunalul Vaslui. 

A fost obligat recurentul la plata către intimată a sumei de 1000 lei, cheltuieli de judecată 

în recurs. 

În motivarea deciziei, instanța de recurs a reținut, în esență, că litigiul nu are caracter 

patrimonial, și, întrucât, la fond, competența judecătoriei a fost dată de dispozițiile art. 94 pct. 1 

lit. h) C.proc.civ., iar alin. (2) al art. 483 stabilește că nu sunt supuse recursului hotărârile 

pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a) - j)., recurenta nu are deschisă calea de atac 

a recursului. 

Analizând motivul de contestaţie invocat, susţinerile părţilor şi dispoziţiile legale 

aplicabile în materie, instanța constată neîntemeiată cererea formulată de contestatoare, pentru 

considerentele ce urmează: 

Curtea reţine că, prin contestaţia de faţă, se susţine faptul că dintr-o eroare s-a respins ca 

inadmisibil recursul, întrucât, indiferent de natura litigiului, evaluabilă sau nu în bani, calea de 

atac a recursului este prevăzută de lege pentru litigiile ce au ca obiect desfiinţarea construcţiilor. 

Verificând decizia contestată în cauză, Curtea constată că soluția instanței de admitere a 

excepției inadmisibilității recursului nu este rezultatul unei erori formale, ci al raţionamentului 

instanţei, în urma analizării naturii cererii și a legalității căii de atac exercitate. 

Acest raţionament, însă, nu poate fi verificat în cadrul contestaţiei în anulare prevăzută de 

art. 503 alin. 2 pct. 2 C.pr.civ., nefiind vorba de existenţa unei greşeli materiale în sensul legii. 
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Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac de retractare, ce este deschisă 

exclusiv pentru situaţiile prevăzute în art. 503 C.proc.civ. 

Prin contestaţia în anulare s-a invocat ca şi temei dispoziţiile art. 503 alin. 2 pct. 2 

C.proc.civ., potrivit cu care: „hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie 

când dezlegarea data este rezultatul unei greşeli materiale (...)”. 

Textul de lege citat se referă la greşeli materiale cu caracter procedural, în legătură cu 

aspectele formale ale judecăţii şi nu la greşeli de judecată ori de interpretare a dispoziţiilor 

legale. 

Aşa cum se arată în doctrină („Codul de procedură civilă comentat şi adnotat” G. Boroi, 

D. Rădescu) şi în jurisprudenţa instanţelor, sunt greşeli materiale în sensul legii respingerea unui 

recurs ca tardiv, în raport de data înregistrării la dosar, deşi din plicul ataşat la dosar rezultă că 

recursul a fost depus recomandat la oficiul poştal, înlăuntrul termenului de recurs; anularea 

recursului ca netimbrat, cu toate că la dosar se regăsea chitanţa de plată a taxei de timbru; 

anularea greşită a recursului ca fiind formulat de o persoană fără calitate, deşi la dosar se afla 

procura dată reprezentantului părţii; pronunţarea asupra legalităţii unei alte hotărâri decât cea 

recurată, etc. 

Textul vizează greşeli de fapt, involuntare, iar nu greşeli de judecată, de interpretare a 

unor dispoziţii legale sau de rezolvare a unui incident procedural. Acesta are în vedere erori 

materiale evidente, în legătură cu aspectele formale ale judecății. 

Fiind vorba de un text de excepţie, noţiunea de greşeală materială nu trebuie interpretată 

extensiv şi – ca atare – pe această cale nu pot fi valorificate greşeli de judecată, respectiv de 

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

astfel cum pretinde contestatoarea. 

În speţă, contestatoarea a invocat o pretinsă greşeală de judecată, respectiv soluţionarea 

greşită a excepţiei de inadmisibilitate a căii de atac a recursului, motivat de calificarea greșită a 

naturii cererii. 

Curtea notează că aceste aspecte au fost puse în discuția părților și au fost analizate de 

instanța de recurs, care a verificat susținerile contestatoarei făcute în apărare, referitoare la 

caracterul patrimonial al cererii și la calea de atac prevăzută de lege, și a reținut că nu sunt 

fondate. 

Reanalizarea apărărilor formulate de recurenta contestatoare, referitor la caracterul 

patrimonial al cererii și la legalitatea căii de atac a recursului ar însemna, în condiţiile în care au 

fost deja tranşate de către instanța de recurs, recunoaşterea unei noi căi de atac, ceea ce este 

inadmisibil atât potrivit legii naţionale, cât şi potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a 

Drepturilor Omului. 
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În cauza Mitrea vs. Romania, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că o cale 

extraordinară de atac nu poate fi admisă pentru simplul motiv că instanţa a cărei hotărâre este 

atacată a apreciat greşit probele sau a aplicat greşit legea, în absența unui „defect fundamental” 

care poate conduce la arbitrariu. 

Cum în cauza de faţă s-a invocat, în fapt, o greşeală de judecată şi nu o greşeală materială 

sau vreun alt motiv de contestaţie prevăzut de lege, Curtea constată că nu sunt îndeplinite 

condiţiile art. 503 din Codul procedură civilă, astfel că respinge contestația în anulare formulată 

de contestatoarea SC „R” SRL.  

Având în vedere soluția de respingere a cererii, dispozițiile art. 453 alin. 1 C.proc.civ. și 

chitanțele care atestă plata onorariului avocațial, instanța obligă contestatoarea SC „R” SRL să 

plătească intimaţilor suma de 1500 lei cheltuieli de judecată. 

 

14. Datoriile fiscale născute după data deschiderii procedurii. Creanța curentă. 

Condiții și efecte  

 

Cuprins pe materii: Drept comercial. Insolvență.  

Index alfabetic: Creanță curentă 

Temei de drept: Legea nr. 85/2014 art. 5 pct. 2, art. 102 alin. (6) 

 

Un creditor a cărui creanță rezultă din operațiuni neobișnuite ale debitorului sau din 

răspunderea civilă delictuală a acestuia nu poate fi calificat creditor curente. Creanțele 

neobișnuite sunt cele care rezultă din operațiunile neobișnuite, la care se referă art. 87 alin. (2) 

din Legea insolvenței nr. 85/2014. Aceste operațiuni trebuie aprobate prealabil de comitetul 

creditorilor (operațiunile de finanțare sunt supuse aprobării adunării creditorilor) si sunt 

condiționate de acordarea unei protecții corespunzătoare creditorilor beneficiari de drepturi de 

preferință si care ar putea fi prejudiciați prin aceste operațiuni (vânzarea bunului purtător de 

cauze de preferință șterge cauza de preferință).Creditorul dintr-o operațiune neobișnuită nu este 

un creditor curent, în sensul art. 5 pct. 21 din Legea insolvenței nr. 85/2014, întrucât creanța sa 

nu rezultă dintr-o activitate curenta a debitorului. Nu există niciun motiv de ordin principial 

pentru care această creanță neobișnuită să beneficieze de același regim juridic dedicat de lege 

creanței curente. 

Atunci când art. 87 alin. (1) stabilește regula continuității în afaceri (business as usual), 

nu se mai face referirea din definiția activității curente la limitarea dată de planul de activități 

propuse de debitor a fi efectuate în perioada de observație sau în cea de reorganizare judiciară.  

Prin urmare, datoriile fiscale născute după data deschiderii procedurii, din desfășurarea 

activităţilor curente în perioada de observaţie, intră în categoria creanțelor curente și urmează 

regimul instituit de prevederile art. 102 alin. 6 din Legea insolvenței.  

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 46/8.02.2019  
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Prin sentința civilă nr. 284/F/10.10.2018, Tribunalul Vaslui a respins contestaţia 

formulată de creditorul DGRFPI, împotriva Raportului nr. 519/31.07.2018 privind cererile de 

plată formulate în baza dispoziţiilor art. 75 alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr. 85/2014 publicat în BPI 

nr. XXXX/01.08.2018 astfel cum a fost modificat prin completarea la raport întocmit de 

administratorul judiciar „R” SPRL și, implicit, cererea creditorului DGRFPI, de obligare a 

administratorul judiciar la plata imediată a sumei de 12.700.594 lei. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Iași a fost înscrisă în tabelul preliminar al creanțelor în categoria creanțelor 

garantate poziția 9 cu suma de 12.029.448 lei solicitată prin declarația de creanță, creanță 

înscrisă provizoriu până la efectuarea evaluării conform art. 103 din Legea nr. 85/2014. 

Creanța în sumă de 12.029.448 lei reprezintă potrivit susținerii acestui creditor obligații 

fiscale existente în evidența contabilă neachitate la data de 23.03.2018, născute după data 

deschiderii procedurii de insolvență, rezultate din depunerea declarațiilor 112 pentru lunile 

februarie–mai 2018, decont 300 privind TVA, declarația privind impozitul pe profit aferentă 

anului 2017, fiind în opinia sa o creanță curentă care trebuie achitată imediat în conformitate cu 

prevederile art. 102 alin. (6) din Legea insolvenței potrivit cărora: „Creanţele născute după data 

deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi 

plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. 

Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute după data deschiderii 

procedurii de faliment”. 

Deși a formulat cerere de plată pentru această sumă, administratorul judiciar nu s-a 

pronunțat asupra acesteia motivând în raportul contestat că „în privința acestei creanțe va analiza 

incidența prevederilor art. 75 din Legea specială, ulterior clarificării atât a existenței datoriei 

debitorului către bugetul de stat, cât și a valorii acesteia, dacă aceasta există, aspecte ce vor fi 

analizate şi de către judecătorul sindic în dosarul privind contestaţia la tabelul preliminar, fără a 

se pronunța asupra cererii de plată formulate în dosar”. Această motivație este în contradicție 

totală cu soluția dată declarației de creanță formulată de acest creditor pentru suma în litigiu în 

condițiile în care a acceptat declarația de înscriere pentru întreaga creanță și nu a considerat 

necesar să facă verificări cu privire la existența datoriei debitorului către bugetul de stat și 

cuantumul acesteia, din moment ce a înscris-o în tabelul preliminar în mod provizoriu până la 

efectuarea evaluării conform art. 103 din Legea nr. 85/2014 și nu pentru alte motive. 

În consecință, creanța cu care cu care a fost înscrisă în tabel nu provine din dosarele de 

executare silită în care DGRFP Iaşi a avut calitatea de creditor intervenient, iar sumele pentru 

care aceasta a intervenit în executările silite declanșate împotriva debitoarei în calitate de creditor 
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garantat, beneficiar al unui sechestru imobiliar asupra bunurilor debitoarei care au fost 

valorificate nu au fost recuperate integral. 

Instanța a analizat dacă cererea de plată formulată de contestatoarea se circumscrie sau nu 

dispozițiilor art. 102 alin. (6) din Legea insolvenței, fiind o creanță curentă.  

Legea insolvenței nr. 85/2014 nu prevede o definiție clară a creanțelor curente, dar, din 

interpretarea unor texte legale, se poate trage o concluzie în privința acestora și a gradului de 

prioritate privind achitarea lor. 

Astfel, art. 5 pct. 2 din lege definește activitățile curente, ca reprezentând „acele activități 

de producție, comerț sau prestări de servicii și operațiuni financiare, propuse a fi efectuate de 

debitor în perioada de observație și în perioada de reorganizare…”, iar art. 102 alin. 6 definește 

modalitatea de achitare a creanțelor născute din activitățile curente, astfel „creanțele născute 

după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării 

judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa 

credală”. 

Privilegiul acordat creditorilor curenți în vederea recuperării creanței este stabilit și în art. 

75 care, în aliniatul 3, prezintă o excepție de la suspendarea de drept a acțiunilor judiciare pornite 

împotriva debitorului. Astfel, pentru creanțele născute după deschiderea procedurii, creditorul 

poate formula pe parcursul perioadei de observație sau pe parcursul perioadei de reorganizare, 

cerere de plată ce urmează a fi analizată de administratorul judiciar, dar fără înscrierea acesteia 

în tabelul de creanțe. În situația respingerii cererii de plată, creditorul poate formula contestație 

în condițiile stabilite de art. 59 din legea insolvenței (7 zile de la publicarea în Buletinul 

Procedurilor de Insolvență a raportului lunar de activitate).  

În sfera creditorilor curenți intră spre exemplu furnizorii de materie primă, furnizorii de 

utilități (ale căror contracte vor fi modificate cu un termen de plată de 90 de zile), precum și 

finanțările acordate debitorului în perioade de observație în vederea desfășurării activității 

curente. 

Rezultă, deci, că pentru a avea prioritate la plată nu este suficient ca creanța să fie născută 

în timpul procedurii, ci aceasta trebuie să rezulte din activitățile curente astfel cum sunt definite 

de legea insolvenței. 

Raportat considerentelor arătate, creanța de 12.029.448 lei solicitată prin declarația de 

creanță nu poate fi plătită cu prioritate potrivit art. 102 alin. (6) din Legea insolvenței, motiv 

pentru care instanța a respins cererea creditorului DGRFPI, de obligare a administratorul judiciar 

la plata imediată a sumei menționate.  

Împotriva acestei sentințe a declarat apel creditorul Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice Iaşi, solicitand admiterea acestuia pentru următoarele considerente:  
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Prin cererea nr. ISR_DGR 59003/23.03.2018, Direcţia Generală Regională a Finanţelor 

Publice a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei „M” SA a unei creanţe în sumă de 

12.029.448 lei, creanţă înscrisă în tabelul preliminar. 

Această creanţă a fost contestată de către debitoare şi face obiectul dosarului 

2025/89/2017/a16, motivul contestaţiei fiind faptul că Direcţia Generală Regională a Finanţelor 

Publice Iaşi s-ar fi înscris în calitate de creditor intervenient în dosarele de executare silită în care 

au fost adjudecate bunurile imobile ale „M.” SA, iar prin distribuirile făcute s-a obţinut 

acoperirea creanţei înscrise în tabel în cuantum de 12.029.448,00 lei, în categoria creanţelor 

garantate. Prin sentinţa nr. 283/F/10.10.2018 a fost respinsă contestaţia debitoarei împotriva 

creanţei cu care DGRFP Iași a fost înscrisă în tabelul preliminar. 

Întrucât debitoarea „M” SA figura în evidenţa fiscală şi cu debite neachitate, născute 

după data deschiderii insolvenţei în sumă de 12.700.594 lei (rezultate din depunerea declaraţiilor 

112 pentru lunile februarie - mai 2018, decont 300 privind taxa pe valoare adăugată, declaraţia 

privind impozitul pe profit aferentă anului 2017), Direcţia Generală Regională a Finanţelor 

Publice Iaşi, prin cererea nr. ISR_DGR 1246104.07.2018 a formulat cerere de plată pentru suma 

de 12.700.594 lei. 

În raportul contestat se soluţionează cererile de plată, formulate de alţi creditori, în 

temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2014 şi se menţionează referitor la cererea de plată formulată de 

către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi că administratorul judiciar va analiza 

incidenţa prevederilor art. 75 din Legea specială ulterior clarificării atât a existenţei datoriei 

debitorului către bugetul de stat, cât şi a valorii acesteia, dacă aceasta există, aspecte ce vor fi 

analizate şi de către judecătorul sindic în dosarul privind contestaţia la tabelul preliminar. Astfel, 

cererea de plată formulată de către DGRFP Iași a fost interpretată ca fiind o cerere în temeiul art. 

75 din Legea nr. 85/2014, fără ca practicianul în insolventă să se pronunţe asupra cererii de plată 

formulate în dosar. 

Aşadar, situaţia de fapt a fost reţinută în mod greşit de către administratorul judiciar. 

Cererea de plată formulată de către instituţia noastră a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 102 alin. 

6 din Legea nr. 85/2014 şi a avut în vedere creanţele curente, creanţele născute după data 

deschiderii procedurii. 

În hotărârea instanţei de fond şi judecătorul-sindic reţine în mod greşit situaţia de fapt. 

Astfel, se menţionează că creanţa în sumă de 12.029.448 lei reprezintă potrivit susţinerii acestui 

creditor obligaţii fiscale existente în evidenţa contabilă neachitate la data de 23.03.2018, născute 

după data deschiderii procedurii de insolvenţă, rezultate din depunerea declaraţiilor 112 pentru 

lunile februarie - mai 2018, decont 300 privind TVA. 
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Prima instanţă greşeşte când se referă la creanţa înscrisă în tabelul preliminar, în cuantum 

de 12.029.448 lei ca fiind obligaţii fiscale născute după data deschiderii procedurii de insolvenţă. 

În fapt, creanţa în cuantum de 12.029.448 Iei reprezintă obligaţii fiscale ale debitoarei 

anterioare deschiderii procedurii insolvenţei şi care a fost înscrisă în mod corect în tabelul 

preliminar. 

Cererea de plată a fost formulată, în temeiul art. 102 alin. 6, pentru un cuantum de 

12.700.594 lei, această sumă reprezentând obligaţii curente ale debitoarei născute după data 

deschiderii procedurii, rezultate din activitatea desfăşurată de către debitoare. 

Nici practicianul în insolvenţă şi nici judecătorul sindic nu au avut în vedere că la data de 

20.06.2018 totalul obligaţiilor neachitate ale debitorului „M” SA existente în evidenţa fiscală era 

în valoare de 24.716.987 lei. 

De asemenea, referitor la cererile de plată formulate de cei trei creditori în temeiul art. 75 

din lege, în contestaţia formulată a susţinut apelanta că se impunea să fie soluţionate după 

soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva tabelului preliminar, pentru a putea formula 

cerere de plată în temeiul art. 75 pentru creanţa din tabel şi apelanta, deoarece şi DGRFP Iaşi 

este titular a cauzelor de preferinţă asupra bunurilor adjudecate în cadrul dosarele de executare 

silită nr. 47/2016 şi nr. 48/2016, însă instanţa nu s-a pronunţat. 

Analizând apelul prin raportare la motivele invocate de apelant si dispoziţiile legale 

incidente, Curtea reţine:  

Prin sentința nr. 48/15.02.2018 a Tribunalului Vaslui, s-a dispus deschiderea procedurii 

generale a insolvenței debitorului „M” SA, creditorul DGRFP, formulând cerere de înscriere la 

masa credală cu o creanţă în cuantum de 12.029.448,00 lei, reprezentând obligaţii fiscale 

neachitate existente în evidența instituţiei publice la data deschiderii procedurii generale a 

insolvenței. 

În urma examinării cererii de admitere a creanţei, fostul administrator judiciar a înscris 

creanţa creditorului bugetar în Tabelul preliminar al creanţelor „M” SA, în categoria creanţelor 

garantate. Creanţa creditorului bugetar a fost înscrisă cu titlu provizoriu, avându-se în vedere 

dispoziţiile art. 103 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 

insolvență care arată că acele creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă se înscriu în 

tabelul definitiv până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluarea realizată de un 

evaluator autorizat. 

Prin adresa înregistrată la 04.07.2018, creditorul DGRFP Iași a formulat cererea de plată 

a creanţei curente în cuantum de 12.700.594 lei, reprezentând TVA aferent lunii martie 2018, 

obligaţii de plată a contribuțiilor sociale și impozit pe venit aferent perioadei februarie-mai 2018.  
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În mod judicios a apreciat prima instanță faptul că administratorul judiciar nu s-a 

pronunțat asupra cererii de plată, motivând în raportul contestat că, în privința acestei creanțe, a 

analizat incidența prevederilor art. 75 din Legea specială, ulterior clarificării atât a existenței 

datoriei debitorului către bugetul de stat, cât și a valorii acesteia, dacă aceasta există, aspecte ce 

vor fi analizate şi de judecătorul sindic în dosarul privind contestaţia la tabelul preliminar, fără a 

se pronunța asupra cererii de plată formulate în dosar. Cererea de plată a unei creanțe curente nu 

trebuie analizată prin prisma îndreptățirii creditorului de a fi înscris în tabelul preliminar al 

creanţelor, regimul acesteia fiind diferit, găsindu-și reglementarea specială în prevederile art. 102 

alin. 6 C.proc.civ.  

Cât privește considerentele pentru care prima instanţă a respins cererea creditorului, 

respectiv faptul că suma pretinsă de creditorul bugetar nu are caracterul unei creanțe curente, 

Curtea reține următoarele împrejurări:  

Deși creanţa curentă nu își găsește o reglementare distinctă, dispozițiile legii insolvenţei 

conferă definiţii pentru concepte vecine și conexe: cel de „creditor cu creanțe curente” și cel de 

„activitate curentă”, precum și regula „continuității în afaceri” din cuprinsul cărora se poate 

deduce înţelesul noțiunii de „creanță curentă”.  

Aşa cum a reţinut și prima instanță, din analiza textelor de lege menţionate se poate 

desprinde concluzia potrivit căreia creanţa este curentă atunci când rezultă din activitățile 

curente.  

Întrucât acestea sunt născute după data deschiderii procedurii, creditorii cu creanţe 

curente au dreptul de a li se achita cu prioritate creanța, integral și imediat, conform 

documentelor din care rezultă. Această regulă rezultă atât din art. 5 pct. 21, cât și din art. 102 

alin. (6). Față de consacratul principiu al plății imediate și integrale pe care art. 102 alin. (6) îl 

enunță, definiția creditorului curent enunțată în art. 5 pct. 21 pune o condiție suplimentară și 

aparent contradictorie: trebuie ca acești creditori curenți să deţină contra debitorului creanţe 

certe, lichide şi exigibile, născute în timpul procedurii de insolvență. Așadar, în raport de 

dispozițiile art. 102 alin. (6), definiția creditorilor curenți este mult mai restrictivă, căci nu este 

suficient ca acele creanțe să se fi născut în perioada de observație sau de reorganizare, ci este 

necesar ca ele să aibă caracter cert, lichid și exigibil. 

Din dispozițiile art. 102 alin. (6) din Legea insolvenței pare a rezulta că toate creanțele 

născute în procedura insolvenței beneficiază de privilegiul plății conform documentelor din care 

rezultă. 

În mod evident, un creditor a cărui creanță rezultă din operațiuni neobișnuite ale 

debitorului sau din răspunderea civilă delictuală a acestuia nu poate fi calificat creditor curente. 

Creanțele neobișnuite sunt cele care rezultă din operațiunile neobișnuite, la care se referă art. 87 
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alin. (2) din Legea insolvenței nr. 85/2014. Conceptul acestor creanțe poate fi, de altfel, construit 

indirect, ca opoziție la definiția creanțelor curente. Dacă creanțele curente rezultă din activitățile 

curente ale debitorului, per a contrario, creanțele neobișnuite sunt acele creanțe care nu rezultă 

din activitățile curente, adică din activitățile obișnuite ale debitorului, propuse a fi derulate de 

debitor în perioada de observație sau în perioada de reorganizare. Pentru că sunt neobișnuite, 

aceste operațiuni trebuie aprobate prealabil de comitetul creditorilor (operațiunile de finanțare 

sunt supuse aprobării adunării creditorilor) și sunt condiționate de acordarea unei protecții 

corespunzătoare creditorilor beneficiari de drepturi de preferință și care ar putea fi prejudiciați 

prin aceste operațiuni (vânzarea bunului purtător de cauze de preferință șterge cauza de 

preferință). Creditorul dintr-o operațiune neobișnuită nu este un creditor curent, în sensul art. 5 

pct. 21 din Legea insolventei nr. 85/2014, întrucât creanța sa nu rezultă dintr-o activitate curentă 

a debitorului. Nu există niciun motiv de ordin principial pentru care această creanță neobișnuită 

să beneficieze de același regim juridic dedicat de lege creanței curente. 

Continuând raţionamentul, Curtea reţine faptul că atunci când art. 87 alin. (1) stabilește 

regula continuității în afaceri (business as usual), nu se mai face referirea din definiția activității 

curente la limitarea data de planul de activități propuse de debitor a fi efectuate în perioada de 

observație sau în cea de reorganizare judiciară. Spre deosebire de conținutul art. 5 pct. 2, care 

definește activitatea curentă, art. 87 alin. (1) dispune că, „în perioada de observaţie, debitorul va 

putea să continue desfășurarea activităților curente și poate efectua plăți către creditorii 

cunoscuți, care se încadrează în condițiile obișnuite de exercitare a activității curente”. De 

asemenea, atunci când art. 87 alin. (1) se referă la plățile curente ce se pot efectua fără acordul 

administratorului judiciar, legea se referă numai la plățile către creditorii cunoscuți. Desigur că 

creditorii care continuă afacerile cu debitorul și după data deschiderii procedurii, precum și 

salariații și organul fiscal, sunt creditori cunoscuți, ei figurând în contabilitatea debitorului și 

înainte și după deschiderea procedurii. 

Prin urmare, datoriile fiscale născute după data deschiderii procedurii, din desfășurarea 

activităţilor curente în perioada de observaţie, intră în categoria creanțelor curente și urmează 

regimul instituit de prevederile art. 102 alin. 6 din legea insolvenței.  

Drept urmare, în temeiul dispozițiilor art. 480 C.proc.civ., Curtea a admis apelul formulat 

de creditoarea DGRFPI împotriva sentinței civile nr. 284/F/10.10.2018, pronunţată de Tribunalul 

Vaslui, Secţia civilă, hotărâre pe care a schimbat-o în tot, în sensul admiterii contestației 

formulate de creditoarea DGRFPI împotriva Raportului privind cererile de plată înregistrat sub 

nr. xxx din xx.xx.2018. S-a constatat că DGRFPI are asupra debitoarei „M” SA o creanță curentă 

în cuantum de 12.700.594 lei urmând ca administratorul judiciar al debitoarei să procedeze în 

ceea ce privește această creanță, potrivit art. 102 alineat (6) din Legea nr. 85/2014.  
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