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1. Aplicarea sancţiunii perimării. Calculul termenului de perimare 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Procedura contencioasă. Incidente 

procedurale. Perimarea cererii 

Indice alfabetic: Termenul de perimare. Calculul şi întreruperea termenului de 

perimare 

Temei de drept: Art. 181 alin. (1) pct. 3, art. 416 C.proc.civ.  

 

Termenul de perimare de 6 luni curge de la ultimul act de procedură îndeplinit de 

părţi sau de instanţă, iar potrivit art. 181 al. 1 pct. 3 C.proc.civ., termenul pe luni se 

împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima lună. Cererea de repunere pe rol, netimbrată, 

formulată în cursul termenului de perimare nu are efect întreruptiv al termenului de 

perimare. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă, Decizia civilă nr. 391/15.07.2020 

 

Prin decizia civilă nr. 3300/18.11.2019, Tribunalul Iaşi a respins cererea de repunere a 

cauzei pe rol. A constatat perimat apelul declarat de terţul poprit „X” SRL împotriva sentinţei 

civile 11131/26.10.2018 pronunţată de Judecătoria Iaşi. 

Împotriva acestei decizii a formulat recurs „P” SRL,solicitând admiterea recursului, 

casarea hotărârii pe care o consideră netemeinică și nelegală şi trimiterea cauzei spre 

rejudecare la Tribunalul lași, pentru următoarele motive: 

În fapt, la data de 1.04.2019 s-a suspendat prin încheiere judecarea cauzei ce a format 

obiectul dosarului nr. 13XXX/245/2018 stabilindu-se termen de verificare la data de 

28.10.2019. 

Încheierea din data de 01.04.2019 a fost comunicată ulterior, data de la care curge 

termenul de perimare de 6 luni. 

În data de 20.09.2019 a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei, cerere care, 

potrivit art. 417 C.pr.civ., a întrerupt termenul de perimare, deoarece partea care are interes, 

respectiv societatea „P” SRL a efectuat un act de procedură. 

Art. 417 C.proc.civ. arată că: „Perimarea se întrerupe prin îndeplinirea unui act de 

procedură făcut în vederea judecării procesului de către partea care justifica interes.” 

Dispoziţiile art. 417 C.proc.civ. nu limitează în vreun fel finalitatea actului de 

procedură întocmit de către parte, față de curgerea sau întreruperea perimării. 

Astfel, consideră că în mod netemeinic și nelegal instanţa de apel nu a avut în vedere 

cererea de repunere pe rol ca un act de procedură care să întrerupă termenul de perimare, în 

condiţiile art. 417 C.proc.civ. coroborat cu art. 416 alin. (2) C.proc.civ. 
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Art. 416 C.proc.civ. arată că: „Termenul de perimare curge de la ultimul act de 

procedura îndeplinit de părţi sau de instanţă.” 

Mai mult, după primirea încheierii din data de 29.09.2019, prin care s-a respins 

cererea de repunere pe rol, a formulat o nouă cerere de repunere pe rol a cauzei însoţită de 

plata taxei judiciare de timbru. 

Această cerere reprezintă din nou un act de procedură întocmit de către partea care are 

interes, fapt care atrage, de asemenea, întreruperea termenului de perimare. 

Mai mult, încheierea pronunţată în data de 29.09.2019 de către instanţa de apel, 

reprezintă, de asemenea, un act de procedură, inclusiv comunicarea acesteia către părți, 

conform art. 416 C.proc.civ. 

În acest sens, consideră că data de la care a curs iniţial termenul de perimare este data 

comunicării încheierii din data de 01.04.2019 privind suspendarea cauzei, conform art. 416 

alin.(2) C.proc.civ. Acest termen a fost întrerupt prin formularea unei cereri de repunere pe rol 

în data de 01.09.2019, soluţionată prin încheierea din data de 23.09.2019, ce ne-a fost 

comunicată în data de 27.09.2019. 

De la data comunicării acestei încheieri din data de 29.09.2019, respectiv 27.09.2019, 

începe să curgă un nou termen de perimare. Acest termen a fost întrerupt prin formularea unei 

noi cereri de repunere pe rol a cauzei formulată în data de 01.10.2019. 

Pe de altă parte, arătă că de la data de 01.04.2019, data încheierii cererii de suspendare 

a prezentei cauze și data ultimei cereri de repunere pe rol 01.10.2019 nu era împlinit termenul 

de perimare. 

Potrivit art. 181 alin. (1) pct. 3 C.proc.civ.: „Când termenul de socoteşte pe săptămâni, 

luni și ani, el se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din 

ultimul an ...” și art. 182 alin. (1) C.proc.civ.: „Termenul care se socoteşte pe zile, săptămâni, 

luni sau ani se împlinește la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de 

procedură.” 

În aceste condiţii, consideră că instanţa de fond nu a aplicat în mod corect dispoziţiile 

legale privind perimarea, actele de procedură, calculul termenelor, respectiv art. 181 și art. 

182, art. 416 și art. 417 C.proc.civ. fapt ce fac incidente dispoziţiile art. 488 alin. d) pct. 8 

C.proc.civ. 

Sunt acte de procedură orice manifestare de voinţă şi orice operaţie juridică făcută în 

cursul şi în cadrul procesului civil de instanţa de judecată, părţi sau ceilalţi participanţi la 

proces, în legătură cu exercitarea drepturilor sau îndeplinirea obligaţiilor lor procesuale, 

respectiv în vederea producerii unor efecte juridice în plan procesual: 



5 

a) actele părţilor: cererea de chemare în judecată a reclamantului; întâmpinarea şi 

cererea reconvenţională ale pârâtului; actele de dispoziţie (renunţarea la judecată, renunţarea 

la drept, tranzacţia); cererile prin care se exercită căile de atac; cererile prin care se solicită 

încuviinţarea şi efectuarea executării silite etc.; 

b) actele instanţei: citarea şi comunicare a actelor de procedură; încheierile de şedinţă; 

hotărârile judecătoreşti etc. 

Astfel, consideră că sancţiunea perimării nu va putea funcţiona nici după pronunţarea 

hotărârii ce se impune a fi comunicata în scopul uzitării căii de atac, respectiv recursul în 

temeiul art. 414 C.proc.civ. în acest sens invocă și Decizia ÎCCJ nr. 2/2017 privind 

soluţionarea unui recurs în interesul legii având ca obiect „admisibilitatea exercitării căii 

extraordinare de atac a recursului împotriva încheierilor prin care a fost întrerupt cursul 

judecăţii, pronunţate de instanţele de apel, instituţia în care apelul este ultima cale de atac”. 

Față de cele arătate mai sus, consideră ca termenul de perimare nu a fost împlinit și ca 

urmare solicită respingerea excepţiei invocate din oficiu şi continuarea, reluarea judecăţii 

cauzei, casarea hotărârii pronunţate și trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel, 

conform art. 498 C.proc.civ. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8, art. 180 și urm., art. 416, 

art. 417 și urm. C.proc.civ. 

Intimata E a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului formulat 

împotriva Deciziei civile nr. 3300/2019 pronunţată la data 18.11.2019 de Tribunalul Iaşi în 

cauza nr. 13XXX724572018, menţinerea decizia civilă apelate ca fiind temeinică şi legală şi 

obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul demers judiciar, 

pentru următoarele motive: 

Cererea de redeschidere a procesului formulată de partea interesată trebuie să 

urmărească repunerea cauzei pe rol în vederea continuării judecăţii, act de procedură care 

trebuie să fie însă valabil făcut, întrucât un act nul nu poate avea niciun efect. 

Cerinţa nu este îndeplinită în situaţia în care cererea de reluare a judecăţii formulată în 

temeiul art. 415 pct. 1 C.proc.civ. nu este însoţită de dovada achitării taxei judiciare de timbru 

şi timbru judiciar în cuantumul prevăzut de lege, pentru că instanţa a hotărât anularea ca 

netimbrată a cererii de repunere pe rol, prioritară fiind soluţionarea excepţiilor, astfel cum 

prevede art. 248 alin. 1) C.proc.civ. 

În prezenta speţă, cererea de repunere pe rol netimbrată şi anulată de Tribunalul Iaşi la 

data de 23.09.2020 nu este un act de întrerupere a cursului perimării astfel cum în mod 

judicios a reţinut instanţa de apel. 
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În mod corect instanţa de apel a interpretat dispoziţiile art. 416 şi 417 C.proc.civ. 

raportat la art. 181 alin. 1 pct. 3. C.proc.civ. 

Nu pot fi reţinute susţinerile recurentei în sensul că actele de comunicare a actelor de 

procedură întocmite de instanţă au avut ca efect întreruperea termenului de perimare. 

Reiterează faptul că pentru ca un act de procedură să poată fi calificat drept 

întrerupător de perimare, este necesar ca prin săvârşirea lui să se urmărească repunerea cauzei 

pe rol în vederea continuării judecăţii. 

În concluzie, solicită instanței de recurs în principal respingerea recursului ca tardiv, 

iar în subsidiar ca nefondat, având în vedere legalitatea deciziei pronunţate de Tribunalul Iaşi. 

Solicită, de asemenea, obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de 

prezentul demers judiciar. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 şi urm. C.proc.civ. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi dispoziţiile legale aplicabile în 

cauză, Curtea constată următoarele: 

Criticile formulate de recurentă vizează aplicarea normelor de procedură privind 

aplicarea sancţiunii perimării şi calculul termenului de perimare, fiind invocată astfel 

incidenţa motivului de casare prevăzut de art. 488 pct. 5 C.proc.civ., nu a celui prevăzut de 

art. 488 alin. 1 pct. 8 din Codul de procedură civilă, astfel cum s-a arătat în cererea de recurs. 

Curtea constată că primele critici formulate de recurentă sunt neîntemeiate, cererea de 

repunere pe rol formulată la 26.06.2019 neavând efect întrerupător al termenului de perimare, 

întrucât nu a fost un act valabil făcut, fiind anulată pentru neplata taxei de timbru. 

Criticile privind modul de calcul al termenului de perimare sunt însă întemeiate.  

Cauza a fost suspendată la 1.04.2019 conform încheierii întocmite la acea dată motivat 

de lipsa părţilor care nu au solicitat judecarea cauzei în lipsă. Apelanta „P” SRL a formulat o 

primă cerere de repunere pe rol la 26 iunie 2019, cerere ce a fost anulată pentru nedepunerea 

taxei de timbru corespunzătoare prin încheierea din 23.09.2019. Aşa cum s-a arătat anterior, 

această primă cerere nu a avut efect întreruptiv în ce priveşte termenul de perimare care a 

început să curgă la 1.04.2019.  

La 1.10.2019 apelanta „P” SRL a formulat o nouă cerere de repunere pe rol, instanţa 

de apel stabilind termen de judecată la 18.11.2019, citând părţile cu menţiunea de a răspunde 

şi la excepţia perimării. Prin decizia civilă nr. 3300/2019, tribunalul a reţinut că în cauză a fost 

împlinit termenul de perimare raportat la art. 416 alin. 2 şi art. 181 alin. 3 din Codul de 

procedură civilă, astfel că a respins cererea de repunere pe rol şi a constatat intervenită 

perimarea apelului.  
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Potrivit art. 416 alin. 1 C.proc.civ., termenul de perimare este de 6 luni, iar potrivit 

alin. 2 , acesta curge de la ultimul act de procedură îndeplinit de părţi sau de instanţă.  

În conformitate cu art. 181 alin. 1 pct. 3 C.proc.civ., termenul pe luni se împlineşte în 

ziua corespunzătoare din ultima lună. În consecinţă, termenul de 6 luni care a început să curgă 

la 1.04.2019 se împlineşte la 1.10.2019, actul depus în această zi fiind făcut înăuntrul 

termenului şi având efect întreruptiv al termenului de perimare. O interpretare contrarie ar 

însemna ca partea să nu aibă un termen de 6 luni la dispoziţie pentru formularea cererii de 

perimare, astfel că termenul ce a început să curgă în ziua de 1.04.2019 nu poate fi considerat 

împlinit anterior datei de 1.10.2019, când s-a depus cererea de repunere pe rol, căreia i-a fost 

ataşată taxa de timbru datorată. 

În atare condiţii, în cauză este incident motivul de nelegalitate prevăzut de art. 488 

alin. 1 pct. 5 C.proc.civ., fiind încălcate normele de procedură privind perimarea şi calculul 

termenului de 6 luni prevăzut de art. 416 alin. 1 C.proc.civ. 

A fost admis recursul formulat de recurenta X împotriva deciziei civile nr. 

3300/18.11.2019 pronunţate de Tribunalul Iaşi Secţia I Civilă, decizie casată în tot, a fost 

admisă cererea de repunere pe rol formulată de SC „P” SRL, respinsă excepţia perimării 

invocate din oficiu, cauza fiind trimisă pentru continuarea judecăţii aceleiaşi instanţe.  

 

 

2. Calitatea procesuală pasivă a părintelui care nu exercită autoritatea părintească 

cu privire la minor, în cadrul acţiunilor întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 272/2004 

 

Cuprins pe materii: Drept civil. Drepturile şi obligaţiile părinteşti  

Index alfabetic: Înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă cu privire la un 

minor. Calitatea de reprezentant legal al minorului. Părinte care nu exercită 

autoritatea părintească 

Temei de drept: art. 398 alin. 2 C.civ., art. 4 lit. g) din Legea nr. 272/2004  

 

Părintele care nu exercită autoritatea părintească păstrează anumite drepturi şi 

obligaţii în privinţa copilului, inclusiv cele prevăzute de art. 401 alin. 1, art. 402 din Codul 

civil (dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi educare a copilului, dreptul acestuia 

de a consimţi la adopţia copilului). Drepturile părinteşti sunt restrânse, nu suprimate, astfel 

părintele păstrând în continuare calitatea de reprezentant legal al copilului, având calitate 

procesuală în cadrul acţiunii privind înlocuirea măsurii plasamentului.  

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 268/2.07.2020  
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Prin sentinţa civilă nr. 263 din 04 martie 2020, Tribunalul Iaşi, Secţia I Civilă a admis 

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei X, excepţie invocată din oficiu de instanţă. 

A respins cererea formulată de către reclamanta DGASPC - Iaşi în contradictoriu cu 

pârâta X ca fiind promovată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. 

A admis cererea formulată de reclamanta DGASPC - Iaşi în contradictoriu cu pârâţii Y 

şi Z, DGASPC - Caraş-Severin, cu sediul în Municipiul Reşiţa. 

A înlocuit măsura plasamentului în regim de urgenţă luată prin Dispoziţia nr. 

707/24.12.2019 emisă de directorul general al DGASPC - Iaşi cu măsura plasamentului 

minorei. 

A dispus ca drepturile şi obligaţiile părinteşti cu privire la copilul minor să fie 

exercitate, respectiv îndeplinite de directorul DGASPC - Caraş-Severin.  

În considerarea prevederilor art. 67 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, a fost obligat 

pârâtul Y ca, pe durata aplicării măsurii de protecție a minorei, să presteze lunar câte douăzeci 

de ore de muncă, acțiuni sau lucrări de interes local pe raza administrativ teritorială în care își 

are domiciliul sau reşedinţa. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele considerente de fapt 

şi de drept:  

Examinând prioritar, în raport cu exigenţele art. 248 alin. 1 din Codul de procedură 

civilă, excepţia lipsei calității procesuale pasive a pârâtei X invocată, excepţie de fond, 

absolută şi peremptorie, invocată din oficiu, Tribunalul a apreciat-o a fi întemeiată, admiţând-

o pentru considerentele ce succed. 

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 activă 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. 

Conform art. 36 din Codul de procedură civilă, calitatea procesuală rezultă din 

identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus 

judecăţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune 

de fond. 

Art. 398 alin. 2 din Codul civil stabilește că, dacă există motive întemeiate, având în 

vedere interesul superior al copilului, instanţa hotărăşte ca autoritatea părintească să fie 
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exercitată numai de către unul dintre părinţi. Într-o asemenea ipoteză, celălalt părinte 

păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi educare a copilului, precum şi 

dreptul de a consimţi la adopţia acestuia (alin. 2). 

Potrivit dispozițiilor art. 134 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, republicată, cauzele 

privind stabilirea măsurilor de protecţie specială prevăzute de Legea nr. 272/2004 se 

soluţionează în regim de urgenţă, cu citarea reprezentantului legal al copilului, a DGASPC şi 

cu participarea obligatorie a procurorului. 

Sintagma „reprezentant legal al copilului” este definită în cuprinsul art. 4 lit. g) al 

Legii nr. 272/2004, republicată, ca fiind părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să 

exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil. 

În speță, prin sentința civilă nr. 4740/21.04.2016, Judecătoria Iași a stabilit ca 

autoritatea părintească a minorei să fie exercitată de către pârâtul Y. Cum sentința civilă 

menționată a rămas definitivă, Tribunalul constată că atribuirea către pârâtul Y a exercițiului 

exclusiv a autorității părintești îl transformă pe acest părinte în unicul reprezentant legal al 

copilului, astfel încât celălalt părinte al minorei – pârâta X – nu mai conservă această calitate. 

Astfel fiind, cât timp legea prevede că acțiunea civilă ce formează obiectul prezentei judecăți 

se judecă în contradictoriu cu reprezentantul legal al minorului, iar, ca urmare a faptului că 

prin sentința civilă definitivă s-a decis ca autoritatea părintească asupra minorei să fie 

exercitată doar de către pârât, înseamnă că pârâta, nefiind reprezentant legal al minorei, nu are 

calitate procesuală pasivă în acțiunea civilă dedusă judecății.  

În consecinţă, instanţa a respins acţiunea civilă formulată de reclamantă în 

contradictoriu cu pârâta X ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală 

pasivă. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel DGASPC - Iaşi, criticând-o pentru 

nelegalitate.  

Apelanta solicită respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei X, 

invocată din oficiu de către instanţă, arătând că prin precizările depuse în dosarul instanţei de 

fond a menţionat că a înţeles să se judece în contradictoriu cu reprezentanţii legali ai 

copilului, respectiv cu pârâţii Y şi X, raportându-se la dispoziţiile art. 134 alin. 1 din Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului care stipulează: „Cauzele 

prevăzute la art. 133 se soluţionează în regim de urgenţă, cu citarea reprezentantului legal al 

copilului, (…)”. 

Apelanta susţine că a depus sentinţa civilă nr. 4740/2016 a Judecătoriei Iaşi, în al cărei 

dispozitiv se stabileşte domiciliul minorilor ca fiind la bunica paternă, autoritatea părintească 

urmând a fi exercitată de tatăl Y. 
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În ceea ce priveşte calitatea procesuală pasivă a pârâtei din prezenta cauză, apelanta 

consideră că poate fi chemată în judecată în calitate da reprezentant legal al copilului, chiar 

dacă prin hotărâre judecătorească instanţa a stabilit exercitarea autorităţii părinteşti de tatăl 

minorei. 

Conform art. 389 alin. 1 şi 2 din Codul civil, articol pe care 1-a reţinut însăşi instanţa 

de fond în considerentele hotărârii, instanţa poate hotărî ca autoritatea părinteasca să fie 

exercitată numai de un părinte, dacă există motive întemeiate, celalalt părinte păstrându-şi 

dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi educare a copilului, precum şi dreptul de a 

consimţi la adopţie. 

Totodată, instanţa de fond a făcut trimitere şi la dispoziţiile art. 4 lit. g) şi art. 134 alin. 

1 din Legea nr. 272/2004, republicată, care reglementează sintagma reprezentant legal al 

copilului, texte de lege care definesc ca fiind reprezentant legal al copilului părintele sau 

persoana desemnată, potrivit legii să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile 

părinteşti faţă de copil. 

Raportat la motivarea instanţei de fond, apelanta înţelege să formuleze obiecţiuni. 

După cum se poate observa în motivare, instanţa nu a avut în vedere şi celelalte 

prevederi ale legii speciale, invocate în precizările depuse la dosarul cauzei, cu privire la 

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei. 

Astfel, s-a arătat că la baza reglementării raporturilor dintre părinţi şi copii, pe lângă 

alte principii, stă principiul egalităţii în drepturi a părinţilor (art. 483 din Codul civil: 

„Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi şi îndatoriri care privesc atât persoana, cât 

şi bunurile copilului şi aparţin în mod egal ambilor părinţi”). 

Pe lângă principiile desprinse din Codul civil, sunt aplicabile deopotrivă principiile 

generale de protecţie a drepturilor copilului prevăzute de Legea nr. 272/2004 republicată, 

având în vedere că autoritatea părintească este cea mai importantă, nucleul însuşi al protecţiei 

drepturilor copilului, astfel încât toate principiile consacrate de Legea 272/2004 iradiază şi 

trec prin prisma autorităţii părinteşti. 

Codul civil nu a preluat şi principiile legii speciale, ci doar pe cele care ţin strict de 

instituţia autorităţii părinteşti, ceea ce înseamnă că, într-o interpretare sistemică a normelor 

juridice, acestea trebuie completate şi cu celelalte principii consacrate de legea specială. 

Astfel, conform dispoziţiilor art. 36 alin 2, 5, 6 din Legea nr. 272/2004, ambii părinţi, 

indiferent dacă exercită sau nu autoritatea părintească, au dreptul de a solicita şi primi 

informaţii despre copil din partea unităţilor şcolare, unităţilor sanitare sau a oricăror alte 

instituţii ce intră în contact cu copilul. Mai mult, legea specială prevede faptul că un părinte 
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nu poate renunţa la autoritatea părintească, dar se poate înţelege cu celălalt părinte cu privire 

la modalitatea de exercitare a autorităţii părinteşti. 

Dreptul părintelui, care nu exercită autoritatea părintească, de a veghea asupra 

modului de creştere şi educare a copilului, precum şi dreptul de a consimţi la adopţia acestuia, 

se desprinde şi din dispoziţiile art. 398 alin. 2 din Codul civil. 

Având în vedere motivarea sentinţei civile a Judecătoriei Iaşi, prin care s-a stabilit 

exercitarea autorităţii părinteşti în temeiul art. 398 C.civ., instanţa trebuia să aibă în vedere şi 

dispoziţiile alin. 7 al art. 36 din Legea nr. 272/2004, care specifică explicit motivele 

întemeiate pentru care instanţa poate să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de un 

singur părinte, cum sunt: alcoolismul, boala psihică, dependenţa de droguri a părintelui, 

violenţa faţă de copil, condamnări pentru infracţiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, 

infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni de violenţă, motive care ar deriva din 

exercitarea de către părinte a autorităţii părinteşti. Or, din cuprinsul sentinţei judecătoriei nu 

rezultă că mama s-ar fi aflat în vreuna din situaţiile expuse mai sus. 

De asemenea, din informaţiile existente, mama nu a fost decăzută din drepturile 

părinteşti şi nici nu i-au fost interzise drepturile părinteşti, măsuri care să aibă ca efect lipsirea 

ei de calitate procesuală pasivă în dosarul ce are ca obiect plasamentul copilului. 

În susţinerea opiniei sale cu privire la calitatea procesuală pasivă a pârâtei, apelanta 

arată că însăşi instituţia „Decăderii din exerciţiul drepturilor părinteşti” reglementată prin 

dispoziţiile Cap. IV din Codul civil, stipulează clar situaţiile în care un părinte poate fi 

decăzut din drepturile părinteşti şi care sunt drepturile din care este decăzut. 

De asemenea, art. 507 din Codul civil prevede că: „Dacă unul dintre părinţi este 

decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub interdicţie, decăzut din exerciţiul 

drepturilor părinteşti sau dacă, din orice motiv, se află în neputinţă de a-şi exprima voinţa, 

celălalt părinte exercită singur autoritatea părintească”. Or, din considerentele sentinţei civile 

a Judecătoriei Iaşi nu rezultă că mama s-ar fi aflat în vreuna din aceste situaţii. 

Conform art. 510 din Codul civil: „Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti nu 

scuteşte părintele de obligaţia sa de a da întreţinere copilului”. 

Din analizarea dispoziţiilor de mai sus, se poate observa că decăderea, care reprezintă 

de fapt o sancţionare, pe cale civilă, a părintelui, nu exclude obligaţia acestuia la întreţinerea 

copilului. 

Cu atât mai mult, apelanta consideră că părintele care se află în situaţia în care o 

instanţă nu i-a atribuit exerciţiul drepturilor părinteşti, din motive neimputabile (de natură a 

pune în pericol viaţa copilului), are obligaţia la întreţinerea minorului. 
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Această obligaţie se desprinde şi din prevederile art. 499 din Codul civil: „Tatăl şi 

mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului lor minor.” 

Dacă instanţa de apel nu va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 

pârâtei X, invocată din oficiu de instanţa de fond, atunci mama va fi absolvită de obligaţia de 

întreţinere a minorei, obligaţie stipulată la art. 499 din Codul civil. 

Totodată, raportat la obiectul cauzei, pârâta, fiindu-i înlăturată calitatea de 

reprezentant legal al copilului, nu poate fi obligată la efectuarea de ore de muncă sau lucrări 

de interes local pe raza sa de domiciliu (art. 67 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, republicată), pe 

toată durata măsurii plasamentului copilului. 

Având în vedere considerentele de mai sus şi faptul că soluţionarea prezentei cauze se 

supune regulilor speciale de procedură prevăzute de Legea nr. 272/2004, apelanta solicită 

respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei X, invocată din oficiu de 

instanţa de fond. 

Pe fond, în situaţia respingerii excepţiei invocată din oficiu de Tribunalul Iaşi, 

apelanta solicită a se dispune obligarea pârâtei să presteze lunar douăzeci de ore de muncă, 

acţiuni sau lucrări de interes local pe raza administrativ teritorială în care are domiciliul sau 

reşedinţa, pentru motivele arătate în acţiunea introductivă. 

Apelanta arată faptul că Tribunalul Iaşi, prin sentinţa atacată, a dispus doar obligarea 

pârâtului la muncă, ca o consecinţă a faptului că a admis cererea direcţiei în contradictoriu cu 

acesta din urmă. 

Având în vedere cele arătate, apelanta solicită admiterea apelului.  

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

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

potrivit considerentelor ce urmează. 

Prin sentinţa apelată tribunalul a reţinut, în principal, că raportat la prevederile art. 4 

lit. g şi art. 134 al. 1 din Legea nr. 272/2004, la cele dispuse prin sentinţa civilă nr. 4740 din 

21 aprilie 2016, unicul reprezentant legal al copilului este Y, cel care exercită exclusiv 

autoritatea părintească a copilului, pârâta X nefiind reprezentant legal al copilului minor.  

Curtea consideră că prima instanţă a omis a observa dispoziţiile art. 398 al. 2 din 

Codul civil potrivit cărora, în cazul exercitării în mod exclusiv a autorităţii părinteşti de către 

unul dintre părinţi, celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi 

educare a copilului, precum şi dreptul de a consimţi la adopţia acestuia. Totodată, din definiţia 

de la art. 4 lit. g din Legea nr. 272/2004 rezultă că reprezentantul legal al copilului este 

părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi obligaţiile părinteşti 

faţă de copil.  
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Atât timp cât părintele care nu exercită autoritatea părintească păstrează anumite 

drepturi şi obligaţii în privinţa copilului, inclusiv cele prevăzute de art. 401 al. 1, art. 402 din 

Codul Civil, iar în mod expres se prevede dreptul acestuia de a consimţi la adopţia copilului, 

este indubitabil că acesta păstrează în continuare calitatea de reprezentant legal al copilului, 

drepturile sale fiind restrânse, iar nu suprimate în totalitate.  

Potrivit raţionamentului reţinut de prima instanţă, pârâta X ar fi scutită de îndeplinirea 

obligaţiilor ce îi revin în calitate de părinte a copilului, în condiţiile în care aceasta păstrează 

totuşi obligaţiile şi drepturile părinteşti în conformitate cu dispoziţiile arătate anterior. 

Ca atare, se impune respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei X, 

urmând a fi admisă acţiunea formulată de către reclamanta DGASPC Iaşi în contradictoriu şi 

cu această pârâtă, pentru aceleaşi considerente care au stat la baza admiterii cererii în 

contradictoriu cu tatăl copilului.  

În considerarea prevederilor art. 67 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, instanța dispune 

obligarea pârâtei X ca, pe durata aplicării măsurii de protecţie a minorei, să presteze lunar câte 

douăzeci de ore de muncă, acţiuni sau lucrări de interes local pe raza administrativ teritorială 

în care îşi are domiciliul sau reşedinţa. 

 

3. Recurs împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare, formulat 

anterior soluţionării litigiului 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil  

Index alfabetic: Prematuritatea căii de atac formulate anterior soluţionării cauzei 

Temei de drept: art. 53 alin. 1 C.proc.civ.  

 

Soluția de respingere a recuzării poate fi atacată odată cu hotărârea prin care s-a 

soluționat cauza. În absența unei hotărâri definitive alături de care să fie exercitată, astfel 

cum impun dispozițiile legale în materie, recursul, deși admisibil, nu este deschis petentului 

pe durata cercetării judecătorești în cadrul căreia s-a formulat cererea de recuzare respinsă, 

ci doar la finalul judecății odată cu hotărârea prin care s-a soluționat cauza.  

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 418/22.07.2020  

 

Prin Încheierea nr. 83/24.02.2020 pronunţată de Tribunalul Iași a fost respinsă cererea 

formulată de revizuentul M, prin mandatar S., privind recuzarea judecătorului X. 

În motivarea încheierii s-au reţinut următoarele considerente: 
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Împotriva acestei încheieri a formulat recurs M, solicitând admiterea recursului, 

casarea încheierii şi admiterea cererii de recuzare a judecătorului X, formulată prin mandatara 

S, în şedinţa publică din data de 13.02.2020. 

În motivarea recursului se arată că, faţă de motivele prezentate în considerentele 

încheierii de recuzare civilă nr. 83/24.02.2020, hotărârea a fost dată cu încălcarea sau 

aplicarea greşită a normelor de drept material. 

Se susţine prin considerentele încheierii de recuzare civilă nr. 83/24.02.2020 că CEDO 

a statuat că, în sensul conferit de art. 6 paragraful 1, raportat la analiza imparţialităţii, se aplică 

un test subiectiv, constând în examinarea convingerilor personale ale unui judecător anume 

într-o cauză dată şi, în acelaşi timp, un test obiectiv, al cărui scop este de a stabili dacă 

judecătorul a oferit garanţii suficiente pentru a elimina orice dubiu legitim în cauza respectivă 

(cauza Hauschildt contra Danemarcei). În ceea ce priveşte testul subiectiv, imparţialitatea este 

prezumată până la proba contrarie (cauza Castillo Algar contra Spaniei, cauza Gautrin şi alţii 

contra Franţei, cauza D.P. contra Franţei). În consecinţă, în situaţia în care găsirea unor dovezi 

care să infirme prezumţia de imparţialitate subiectivă a judecătorului este dificilă, cerinţa 

pentru imparţialitatea obiectivă conferă o garanţie suplimentară importantă. Referitor la testul 

obiectiv, trebuie determinat dacă judecătorul oferă garanţii suficiente pentru a exclude orice 

bănuială legitimă în privinţa sa. Existenţa unei bănuieli legitime de lipsă de imparţialitate se 

apreciază ţinând seama inclusiv de optica celui acuzat, chiar dacă aceasta nu are un caracter 

decisiv. Determinant este dacă temerile se dovedesc a fi justificate. Este important să se 

stabilească dacă anumite fapte sau împrejurări pot ridica dubii legitime cu privire la lipsa de 

imparţialitate a judecătorului, deci dacă temerile unei persoane cu privire la imparţialitate sunt 

în mod obiectiv justificate (cauza Ferrantelli şi Santangelo contra Italiei). Aşadar, prin 

raportare la cele de mai sus, tribunalul concluzionează că aspectul existenţei unei relaţii de 

serviciu între soţul judecătorului X cu avocatul pârâţilor din prezenta cauză nu poate duce la 

concluzia lipsei de imparţialitate din partea acesteia, în lipsa unor circumstanţe subiective, atât 

timp cât nu se invocă împrejurări concrete care să pună la îndoială imparţialitatea 

judecătorului. 

Faţă de susţinerile de mai sus, arătă că în cererea de recuzare a judecătorului a făcut 

referire nu doar la existenţa unei relaţii profesionale între soţul judecătorului şi avocatul 

pârâţilor din prezentul dosar, deşi acest aspect nu poate fi neglijat în aprecierea ca justificate a 

temerilor pe care le-a exprimat cu privire la lipsa de imparţialitate a judecătorului X, luând în 

considerare faptul că familia judecătorului are o relaţie îndelungată în cadrul Facultăţii de 

Drept a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, asigurată prin soţul şi socrul judecătorului X, potrivit 

informaţiilor publice existente în spaţiul media și a solicitat să fie analizate temerile privind 
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lipsa de imparţialitate în principal prin prisma relaţiilor personale pe care pârâţii din prezentul 

dosar le au cu colectivul catedrei de drept privat a Facultăţii de Drept din cadrul universităţii 

ieșene și a se avea în vedere că acest colectiv a asigurat/asigură reprezentarea în faţa instanţei 

de judecată a pârâţilor din prezenta cauză prin persoana directorului departamentului. 

Cei doi judecători ai instanţei de apel i-au încălcat orice drept de a se apăra, arătând 

fără ocolişuri, potrivit propriilor susţineri şi fără a indica temeiul de drept al unui asemenea 

demers, că orice argument sau probă din cele pe care le-a invocat prin cererea de chemare în 

judecată sau prin cererea de apel sau celelalte acte de procedură nu va fi luat în seamă, decât 

exclusiv conţinutul cererii de reexaminare a încheierii 96643/2016, deşi e o plângere 

împotriva încheierii de reexaminare nr. 110971, iar în cauză nu a fost constatată vreo 

inadmisibilitate. Deci este fără echivoc că, potrivit propriilor susţineri, instanţa de apel refuză 

să judece plângerea sa împotriva încheierii de respingere de reexaminare nr. 110971/2016. 

În aceeaşi manieră, instanţa de apel a rezolvat şi dosarul conexat XX43/245/2017. 

În jurisprudenţa CEDO s-a subliniat că motivele de parţialitate ale judecătorului pot 

rezulta din împiedicarea părţii de a uza de drepturile sale sau din încălcarea regulilor 

procedurale. 

Este evident că instanţa de apel a făcut nişte afirmaţii prin considerentele hotărârii 

1736/2019 pe care a pronunţat-o și care, cel puţin în aparenţă (că acesta este nivelul la care 

trebuie să-şi raporteze analiza instanţa care se pronunţă pe cererea de recuzare cu privire la 

susţinerile apelantului ce vizează activitatea instanţei de apel), pot conduce la concluzia pe 

care a formulat-o, aceea că instanţa de apel i-a încălcat dreptul la un proces echitabil. 

Testul obiectiv al imparţialităţii judecătorului, menţionat şi de completul care a respins 

cererea de recuzare, urmăreşte printre altele și existenţa unor relaţii/asocieri profesionale, 

ierarhice sau de altă natură între judecătorul a cărui recuzare este solicitată şi ceilalţi 

participanţi (cauza Kyprianou contra Cipru, (cauza Pescador Valero contra Spaniei). În cauza 

de faţă a fost identificată o legătură între pârâţi, cu interese evident contrare apelantului, şi 

instanţei, în speţă judecătorul X, prin mijlocirea departamentului de drept privat al Facultăţii 

de Drept din cadrul universității ieșene. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ. 

Intimaţii au formulat întâmpinare prin care şi-au precizat poziţia procesuală față de 

cererea de recurs împotriva încheierii de recuzare nr. 83/2020 promovată de M, solicitând 

respingerea recursului ca inadmisibil, reţinând în primul rând că motivele care sunt invocate 

nu pot fi încadrate în art. 488 pct. 8 C.proc.civ., în subsidiar ca nefondat, cu obligarea 

recurentului-revizuent la plata cheltuielilor de judecată.  
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În ceea ce priveşte încadrarea motivelor de recurs în art. 488 pct. 8 C.proc.civ. solicită 

a se constata că, în prezenta cerere de recurs, recurentul nu face altceva decât să critice 

conduita magistraţilor în soluţionarea dosarului de fond, însă fără a indica în mod concret și 

probe în susţinerea acestor afirmaţii.  

Aşadar, cererea de recurs nu se încadrează în motivele imperative inserate în art. 488 

C.proc.civ. 

În ceea ce priveşte imparţialitatea judecătorului fondului, solicită respingerea cererii 

de recurs, pentru următoarele considerente: 

Înlăturarea judecătorului de la soluţionarea unei cauze este justificată doar de motive 

care pun în discuţie neutralitatea acestuia, luând însă în considerare un punct de vedere 

rezonabil în această privinţă. Aşadar, nu orice impresie subiectivă a părţii că judecătorul 

cauzei nu ar fi unul obiectiv poate să atragă admiterea unei cereri de abţinere sau de recuzare 

a acestuia, ci doar existenţa unor motive rezonabile care justifică această concluzie. Altfel s-ar 

perpetua o stare de suspiciune generalizată, care nu poate face decât rău activităţii de judecată, 

dacă judecătorii ar putea fi înlăturaţi de la soluţionarea cauzei la simpla impresie subiectivă a 

uneia din părţi că acesta nu ar fi imparţial. 

Aşadar, niciunul din motivele expuse în cererea de recurs, nu sunt probate în prezenta 

cale de atac, și pe cale de consecinţă nu se încadrează în art. 41-46 C.proc.civ. 

Prin urmare, solicită respingerea cererii ca neîntemeiată.  

În continuare, intimaţii au formulat apărări legate de fondul dosarului și au solicitat, în 

principal, respingerea cererii de recurs ca inadmisibilă, deoarece nu se încadrează în art. 488 

pct. 8 C.proc.civ., iar în subsidiar respingerea cererii de recurs ca neîntemeiată, cu obligarea la 

plata cheltuielilor de judecată. 

La termenul din 15.07.2020, din oficiu, Curtea a invocat excepţia prematurităţii 

recursului raportat la dispoziţiile art. 53 C.proc.civ., excepţie ce se impune a fi soluţionată cu 

prioritate, în conformitate cu art. 248 C.proc.civ., în cazul admiterii fiind de prisos analiza 

celorlalte aspecte invocate.  

Potrivit art. 53 alin. 1 C.proc.civ.: „Încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi 

atacată numai de părți, odată cu hotărârea prin care s-a soluționat cauza. Când această din 

urmă hotărâre este definitivă, încheierea va putea fi atacată cu recurs, la instanța ierarhic 

superioară, în termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotărâri”. 

Prin dispoziţiile arătate se instituie condiții speciale privind calea de acțiune împotriva 

încheierii de respingere a recuzării, și anume, că aceasta poate fi atacată numai de părți și doar 

odată cu hotărârea prin care s-a soluționat cauza. 
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Dispozițiile art. 53 alin. 1 C.proc.civ. mai stabilesc că, atunci când hotărârea prin care 

s-a soluționat pricina are caracter definitiv, calea de atac ce se poate exercita împotriva 

încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare este aceea a recursului în 5 zile de la 

comunicarea respectivei hotărâri. În cererea de faţă, recurentul M critică încheierea prin care 

s-a respins cererea de recuzare formulată în cadrul dosarului cu nr. XX53/99/2019 având ca 

obiect revizuirea deciziei civile cu nr. 1736/12.06.2019 pronunţate în dosarul cu nr. 

33263/245/2016 având ca obiect plângeri încheieri reexaminare C.F. Împotriva unei astfel de 

încheieri prin care s-a respins cererea de recuzare, recurentul are deschisă calea de atac a 

recursului la instanţa superioară, Curtea de Apel Iaşi, dar în condiţiile prevăzute de art. 53 

C.proc.civ., numai după soluţionarea cauzei.  

Curtea constată că cererea de recurs a fost formulată la 4 martie 2020, în condițiile în 

care dosarul în care a fost pronunţată încheierea de respingere a cererii de recuzare nu este 

soluţionat nici la această dată, 22.07.2020. Posibilitatea atacării soluției de respingere a 

recuzării odată cu hotărârea prin care s-a soluționat cauza, are drept scop garantarea 

desfășurării normale și imparțiale a judecății, urmărind, însă, evitarea tergiversării soluționării 

cauzelor prin exercitarea a unor atare căi de atac în cursul judecății. În absența unei hotărâri 

definitive alături de care să fie exercitată, astfel cum impun dispozițiile legale în materie, 

prezenta cale de atac, deși admisibilă, nu e deschisă petentului pe durata cercetării 

judecătorești în cadrul căreia s-a formulat cererea de recuzare respinsă, ci doar la finalul 

judecății odată cu hotărârea prin care s-a soluționat cauza.  

Calea de atac fiind declarată anterior soluționării pe fond a litigiului, a cărui judecată 

nu este nici în prezent finalizată, față de dispozițiile art. 53 alin. 1 C.proc.civ., aceasta apare ca 

prematură. 

Pentru considerentele expuse anterior, în temeiul art. 496 C.proc.civ., a fost respins ca 

prematur recursul formulat de recurentul M împotriva încheierii cu nr. 83/24.02.2020, 

pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia I Civilă. 

 

 

4. Revizuire. Cale extraordinară de atac, de retractare, care se poate exercita numai 

împotriva anumitor hotărâri definitive, în cazurile şi condiţiile expres stabilite de lege. 

Condiția ca revizuirea să vizeze o hotărâre pronunţată asupra fondului sau care evocă 

fondul. Consecințe 

 

Codul de procedură civilă reglementează revizuirea ca pe o cale extraordinară de 

atac, de retractare, care se poate exercita numai împotriva anumitor hotărâri definitive, în 

cazurile şi condiţiile expres stabilite de lege. 
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Astfel, conform art. 509 alin. (1) C.proc.civ., revizuirea unei hotărâri pronunţate 

asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută numai dacă (…). 

Textul este de strictă interpretare, apărând inadmisibilă revizuirea unei hotărâri care 

nu se încadrează în categoriile enumerate, respectiv care nu este pronunţată asupra fondului 

sau care nu evocă fondul.  

Prin urmare, cererea de revizuire a unei hotărâri definitive prin care nu s-a soluționat 

fondul cauzei este inadmisibilă. 

 

Cuprins pe materii: Codul de procedură civilă 

Index alfabetic: revizuire  

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

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 432/30.09.2020  

 

Prin sentința civilă nr. 1512/18 decembrie 2019 pronunțată de Tribunalul Iaşi, Secţia II 

Civilă – faliment a fost respinsă acţiunea formulată de administratorul judiciar M.R.L.-

S.P.R.L. privind atragerea răspunderii personale a pârâţilor M.C. şi U.M.  

Prin decizia civilă nr. 249/25 iunie 2020, Curtea de Apel Iaşi a admis excepția lipsei 

calității procesuale active a apelantei. 

A respins, pentru lipsa calității procesuale active, apelul declarat de D.G.R.F.P. Iaşi – 

AJFP Iaşi, împotriva sentinței civile nr. 1512/18.12.2019, pronunțată de Tribunalul Iași, 

Secția a II-a Civilă și Faliment, sentință pe a păstrat-o. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de apel a reţinut că cererea de atragere a 

răspunderii în cazul de faţă a fost promovată de lichidatorul judiciar al debitoarei. 

Potrivit art. 169 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, aşa cum era aceasta în vigoare la data 

cererii de deschidere a procedurii insolvenţei (9.05.2018): „În cazul în care s-a pronunţat o 

hotărâre de respingere a acţiunii introduse potrivit alin. (1) sau, după caz, alin. (2), 

administratorul judiciar/lichidatorul judiciar care nu intenţionează să formuleze apel împotriva 

acesteia va notifica în acest sens comitetul creditorilor sau, în cazul în care nu a fost desemnat 

un comitet al creditorilor, adunarea creditorilor. În cazul în care adunarea creditorilor sau 

creditorul care deţine mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanţelor decide că se 

impune introducerea apelului, acesta va fi introdus de către preşedintele comitetului 

creditorilor sau de către creditorul majoritar, după caz.” 

Articolul 167 alin. 7 a fost modificat prin OUG nr. 88/2018, ordonanţă aplicabilă 

începând cu data de 2.10.2018, astfel: „În cazul în care s-a pronunţat o hotărâre de respingere 

a acţiunii introduse potrivit alin. (1) sau, după caz, alin. (2), administratorul 

judiciar/lichidatorul judiciar care nu intenţionează să formuleze apel împotriva acesteia va 
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notifica în acest sens comitetul creditorilor sau, în cazul în care nu a fost desemnat un comitet 

al creditorilor, adunarea creditorilor. Împotriva acestei hotărâri calea de atac poate fi 

exercitată direct de preşedintele comitetului creditorilor, iar în lipsa constituirii unui comitet, 

de către orice creditor interesat care deţine mai mult de 30% din valoarea creanţelor înscrise la 

masa credală.” 

OUG nr. 88/2018 a prevăzut totodată în art. IX – că: „(1) Termenele prevăzute la art. 

75 alin. (3) şi art. 143 alin. (1) şi (3), precum şi prevederile art. 75 alin. (4) din Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 466/25.06.2014, cu modificările şi completările ulterioare, 

astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi pentru cererile 

formulate în cadrul proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, inclusiv 

celor nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.” „(2) În 

cazul cererilor nesoluţionate în procesele aflate pe rol, termenele de soluţionare de către 

administratorul judiciar sau de către instanţa de judecată, prevăzute la alin. (1), se calculează 

de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.” 

De asemenea, art. X arată că: „Prevederile art. 133 alin. (5) lit. K), ale art. 133 alin. 

(51) - (53), precum şi cele ale art. 1351 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 466/25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate 

prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi proceselor începute înainte de data intrării în 

vigoare a acesteia, cu condiţia ca planul de reorganizare să nu fie aprobat de adunarea 

generală a creditorilor până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.” 

Pe cale de consecinţă, modificările aduse Legii nr. 85/2014 prin OUG nr. 88/2018 se 

aplică procedurilor în curs doar pentru textele enumerate la art. IX şi X, iar art. 169 nu 

figurează în această enumerare.  

Pe cale de consecinţă, procedura insolvenţei de faţă fiind anterioară OUG nr. 88/2018, 

aplicabil este textul art. 169 alin. 7 din lege în forma din 2018, care permitea doar creditorului 

majoritar să promoveze apel în cauză, nu şi creditorilor care deţin sub 50% din masa credală 

(dar peste 30%). 

Împotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire D.G.R.F.P. Iaşi – AJFP Iaşi. 

În motivarea cererii, revizuenta susţine că instanţa nu a solicitat apelantei să răspundă 

la excepția lipsei calităţii procesuale active a apelantei. Prin citaţia emisă la 15.05.2020 în 

cadrul dosarului nr. xxx/99/2018*/a1 și publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

yyy/19.05.2020, citaţie ce avea ca termen de judecată a apelului data de 25.06.2020, când de 

altfel Curtea de Apel Iaşi s-a şi pronunţat cu privire la acţiunea creditorului bugetar, instanţa 
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de apel nu a menţionat în citaţie obligaţia apelantei de a răspunde la lipsa calităţii procesuale 

active a acesteia, fiind astfel lipsită de dreptul de a depune probe care să dovedească calitatea 

sa procesuală activă. 

Revizuenta arată că lichidatorul judiciar desemnat în cauză i-a comunicat o notificare, 

înregistrată la AJFP Iaşi sub nr. zzz/17.02.2020, prin care i s-a adus la cunoştinţă faptul că 

acesta nu intenţionează să formuleze cale de atac împotriva sentinţei civile nr. 

1512/18.12.2019 pronunţată în cadrul dosarului nr. X305/99/2018*/a1. 

Având în vedere că potrivit tabelului definitiv de creanţe revizuenta apare ca şi 

creditor cu o creanţă la masa credală în proporţie de 100 %, şi ţinând cont de Notificarea 

lichidatorului judiciar înregistrată la AJFP Iaşi sub nr. zzz/17.02.2020, solicită a se constata 

că, în conformitate cu prevederile art. 169 alin 7 din Legea nr. 85/2014, creditorul bugetar a 

deţinut şi deţine calitate procesuală activă pentru formularea căii de atac împotriva sentinţei 

pronunţate pe acest obiect. 

Art. 169 alin. 7 din Legea nr. 85/2014: „În cazul în care s-a pronunţat o hotărâre de 

respingere a acţiunii introduse potrivit alin. (1) sau, după caz, alin. (2), administratorul 

judiciar/lichidatorul judiciar care nu intenţionează să formuleze apel împotriva acesteia va 

notifica în acest sens comitetul creditorilor sau, în cazul în care nu a fost desemnat un comitet 

al creditorilor, adunarea creditorilor. în cazul în care adunarea creditorilor sau creditorul care 

deţine mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanţelor decide că se impune introducerea 

apelului, acesta va fi introdus de către preşedintele comitetului creditorilor sau de către 

creditorul majoritar, după caz.” 

Solicită admiterea cererii de revizuire, anularea deciziei civile nr. 249/25.06.2020 şi 

reluarea judecăţii apelului formulat împotriva sentinţei civile nr. 7572/18.12.2019, pronunţată 

de Tribunalul Iaşi – Secţia II Civilă Faliment în dosarul nr. X305/99/2018*/a1, în sensul 

respingerii excepţiei lipsei calităţii procesuale active a apelantei ca fiind neîntemeiată şi 

modificarea sentinţei apelate în sensul admiterii acţiunii şi atragerii răspunderii personale 

patrimoniale a intimaţilor-pârâţi M.C. şi U.M., cu obligarea acestora la plata pasivului 

neacoperit din procedură, în sumă de 395.653 lei. 

Intimaţii nu au depus întâmpinare.  

Examinând motivele invocate de revizuenta D.G.R.F.P. Iaşi – AJFP Iaşi, actele şi 

lucrările dosarului precum şi dispoziţiile legale relevante în cauză, Curtea respinge ca 

inadmisibilă cererea de revizuire a deciziei civile nr. 249/25 iunie 2020 pronunţată de Curtea 

de Apel Iaşi, Secţia Civilă, formulată de aceasta, pentru considerentele de mai jos. 

Revizuirea constituie o cale extraordinară de atac de retractare a unei hotărâri 

judecătoreşti definitive care se vădeşte a fi greşită în raport cu unele împrejurări de fapt 
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survenite după pronunţarea acesteia, motiv pentru care constituie un remediu procesual numai 

în cazurile strict determinate de lege.  

Codul de procedură civilă reglementează revizuirea ca pe o cale extraordinară de atac, 

de retractare, care se poate exercita numai împotriva anumitor hotărâri definitive, în cazurile 

şi condiţiile expres stabilite de lege. 

Astfel, conform art. 509 alin. (1) C.proc.civ., revizuirea unei hotărâri pronunţate 

asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută numai dacă (…). 

Textul este de strictă interpretare, apărând inadmisibilă revizuirea unei hotărâri care nu 

se încadrează în categoriile enumerate, respectiv care nu este pronunţată asupra fondului sau 

care nu evocă fondul.  

Prin urmare, cererea de revizuire a unei hotărâri definitive prin care nu s-a soluționat 

fondul cauzei este inadmisibilă.  

În acest context, Curtea reține că inadmisibilitatea reprezintă o sancțiune procedurală 

care intervine atunci când părțile implicate în proces efectuează un act pe care legea nu îl 

prevede sau îl exclude, precum și în situația când se încearcă exercitarea unui drept epuizat pe 

o altă cale procesuală ori chiar printr-un act neprocesual. 

Dând eficiență principiului stabilit prin art. 129 din Constituție privind exercitarea 

căilor de atac în condițiile legii procesual civile, precum și celui privind liberul acces la 

justiție statuat prin art. 21 din legea fundamentală, respectiv exigențelor art. 13 din Convenția 

Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Codul de 

procedură civilă a stabilit un sistem coerent al căilor de atac, același pentru toate persoanele 

aflate în situații juridice identice. 

O hotărâre judecătorească nu poate fi atacată pe alte căi decât cele expres prevăzute de 

lege sau, cu alte cuvinte, căile de atac ale hotărârilor judecătorești nu pot exista în afara legii. 

Regula are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituție prevăzând 

că mijloacele procesuale de atac a hotărârii judecătorești sunt cele prevăzute de lege, iar 

exercitarea acestora se realizează în condițiile legii. 

Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală 

constituie o încălcare a principiului legalității acesteia, precum și al principiului constituțional 

al egalității în fața legii și autorităților și din acest motiv, apare ca o situație inadmisibilă în 

ordine de drept. 

În cauza de față, se observă că, prin decizia civilă nr. 249/25 iunie 2020, a cărei 

revizuire se solicită, Curtea de Apel Iaşi a admis excepția lipsei calității procesuale active a 

apelantei D.G.R.F.P. Iaşi – AJFP Iaşi și a respins, pentru lipsa calității procesuale active, 
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apelul declarat de aceasta, împotriva sentinței civile nr. 1512/18.12.2019, pronunțată de 

Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă și Faliment. 

Faţă de considerentele anterior expuse Curtea, în temeiul art. 513 C.proc.civ., respinge 

ca inadmisibilă cererea de revizuire a deciziei civile nr. 249/25 iunie 2020 pronunţată de 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Civilă formulată de revizuenta D.G.R.F.P. Iaşi – AJFP Iaşi. 

 

5. Noțiunea de unitate deținătoare, în sensul Legii nr. 10/2001. Condiții și efecte. 

Stabilirea, cu caracter definitiv, printr-o hotărâre judecătorească, anterioară apariției Legii 

nr. 10/2001, a calității de proprietar asupra terenului în favoarea unui terț 

 

Cuprins pe materii: Drept civil. Restituirea imobilului în natură, în temeiul Legii nr. 

10/2001  

Indice alfabetic: unitate deținătoare 

Temei de drept: art. 23 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 

 

În contestația formulată împotriva deciziei de restituire a imobilului în natură, 

instanța trebuie să verifice dacă, atât la momentul notificării, cât și al emiterii deciziei, 

intimata deținea calitatea de unitate deținătoare. 

Astfel, dacă o hotărâre definitivă statuează cu autoritate de lucru judecat, în 

raporturile dintre părţile implicate, că în baza titlului de proprietate eliberat de Comisia 

judeţeană de fond funciar Iași în procedura Legii nr. 18/1991, titularul titlului este, cel mai 

târziu de la data eliberării actului de proprietate, proprietar al terenului pentru care s-a cerut 

restituirea în natură, de o alta persoană, în baza Legii nr. 10/2001, unitatea căreia i-a fost 

adresată notificarea, nu poate emite o decizie de acordare de despăgubiri, invocând o 

pretinsă calitate de proprietar contrazisă de hotărârea definitivă invocată de părți. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 360/29.07.2020 

 

Prin sentinţa civilă nr. 1400/19.09.2016 pronunţată de Tribunalul Iaşi s-a respins ca 

nefondată contestaţia formulată de reclamantul CD în contradictoriu cu pârâta universitatea.  

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 

Contestatorul CD a solicitat cu notificarea nr. xxx din 1.11.2001 restituirea imobilului 

teren în suprafaţă de 655 mp teren situat în Iași, în temeiul Legii nr. 10/2001.  

Pentru acelaşi teren, autoarea contestatorului din speţă, CR, a urmat procedura 

prevăzută de Legea nr. 18/1991. În calitate de moştenitor al acesteia, CD a formulat la rândul 

său cerere (nr. 68555/19.09.2005) şi plângere împotriva Ordinului Prefectului jud. Iași nr. nr. 

884/8.09.2008 cu referire la aceeaşi suprafaţă de teren. În cercetarea acestei plângeri 

Judecătoria Iași a pronunțat sentinţa civilă nr. 7760/5.06.2009 prin care a dispus respingerea 

ei, reţinând că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru restituirea terenului 
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raportat la împrejurarea că terenul în suprafaţă de 654,50 mp solicitat a fi restituit este în 

prezent în perimetrul Grădinii Botanice Iași, amenajare de utilitate publică, declarată arie 

protejată cu statut de rezervaţie naturală, conform Hotărârii nr. 8/22.06.1994 a Consiliului 

Județean Iași.  

Prin contestaţia formulată se critică exclusiv situaţia de fapt în raport de care a fost 

determinată neîndreptățirea contestatorului la restituirea în natură, adică apartenenţa terenului 

la parcul dendrologic al grădinii botanice. 

Această situaţie de fapt a fost reconfirmată însă cu probatoriul administrat în cauză. S-

a reţinut din raportul de expertiză întocmit de expertul judiciar, raport avizat OCPI, că 

suprafaţa de teren ce face obiectul notificării, de 655 mp, se află în interiorul parcului 

dendrologic Grădina Botanică Iaşi. Ca urmare, contestarea acestui fapt de către titularul 

notificării este nefondată, analizată fiind şi în raport de împrejurarea că terenul solicitat în 

temeiul Legii nr. 10/2001 se suprapune cu suprafaţa de 1884 mp (nr. cadastral 18372 - 

proprietar PC), aspect care nu are relevanţă în materia îndreptățirii reclamantului la măsuri 

reparatorii în condiţiile Legii nr. 10/2001. Aceasta întrucât cercetarea îndreptățirii 

reclamantului la măsurile reparatorii pentru terenul in suprafaţă de 655 mp se realizează în 

raport de regimul juridic al terenului la data intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001; or, toate 

menţiunile privind cartea funciară nr. 18372 indică acte juridice întocmite ulterior anului 

2001. Chiar dacă terenul în litigiu se suprapune cu terenul pentru care s-a deschis cartea 

funciară nr. 148645 în beneficiul unui terţ, acest fapt nu înlătură concluzia probatoriului 

administrat potrivit căreia suprafaţa de teren obiect al notificării este integrată în suprafaţa ce 

constituie parcul dendrologic al Grădinii Botanice Iași, ale cărui limite au fost determinate – 

potrivit răspunsului la obiecţiuni şi în raport de constatările expertului tehnic desemnat în 

dosarul nr. XX11/110/2010 al Tribunalului Bacău. Instanţa este ținută să analizeze criticile 

reclamantului în raport de datele rezultate din probatoriul administrat nemijlocit cu privire la 

aspectul criticat, adică apartenenţa terenului la aria parcului dendrologic al Grădinii Botanice. 

S-a demonstrat că această apartenenţă este reală, pe baza prelucrării ştiinţifice a măsurătorilor 

realizate de expert, raportul de expertiză fiind avizat OCPI, ceea ce conferă certitudinea 

corectitudinii datelor aici înscrise şi a compatibilităţii lor cu sistemul coordonatelor topo-

cadastrale ale municipiului Iași în care se integrează. 

A reţinut tribunalul că prin contestaţie s-au adus critici exclusiv cu referire la 

apartenenţa terenului în suprafaţă de 655 mp la perimetrul parcului dendrologic al Grădinii 

Botanice nu şi cu privire la consecințele desprinse din acest fapt în condiţiile Legii nr. 

10/2001 de către intimată odată cu adoptarea Deciziei nr. 23/5.03.2015. Contestatorul solicită 
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restituirea în natură ca efect al stabilirii faptului că terenul notificat este extern limitelor 

parcului dendrologic al grădinii botanice. 

Caracterul nefondat al criticilor expuse prin contestaţie a fost argumentat, prin urmare 

tribunalul stabileşte nefondată contestaţia.  

Suplimentar, tribunalul a stabilit totuşi că prin decizia contestată s-a determinat corect 

neîndreptățirea contestatorului la restituirea în natură a terenului în suprafaţă de 655 mp 

situată în Iași, în raport de dispoziţiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 10/2001. Teza a doua a 

textului alin. (2) stabileşte că pentru suprafaţa afectată spaţiilor verzi, aşa cum au fost stabilite 

prin art. 3 lit. a)-f) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 

din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

altor amenajări de utilitate publică ale localităţilor urbane şi rurale măsurile reparatorii se 

stabilesc în echivalent. 

Terenul ce face obiectul notificării este intern perimetrului Grădinii Botanice Iaşi - 

Parc Dendrologic. 

Pentru motivele expuse contestația a fost respinsă a nefondată. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel CD solicitând, în principal, trimiterea cauzei 

spre rejudecare la instanţa de fond şi, în subsidiar, schimbarea în tot a hotărârii.  

În motivare a arătat că instanţa nu a motivat sentinţa, că sunt câteva rânduri scrise fără 

legătură cu speţa, nu s-a evocat fondul. 

Arată că terenul se afla în aria împrejmuită de intimată, însă nu se afla inclus în parcul 

dendrologic, excede perimetrului Parcului dendrologic. 

Arată că a formulat cerere de admitere probe – acte, martori, interogatoriu, expertiză – 

că probele s-au respins parţial fără motivare, că a fost astfel lipsit de orice posibilitate de a 

dovedi pertinența, utilitatea şi concludenta probelor solicitate. 

Învederează că a solicitat repunerea cauzei pe rol şi instanţa a omis să se pronunţe 

asupra cererii, că a respins cererea pe care a formulat-o privind introducerea în cauză a 

numitei PC. 

Menţionează că rezultă din probatoriul administrat în cauză că a fost înşelat de 

intimată, cum că terenul s-ar afla în deţinerea ei în toţi aceşti 16 ani, deşi s-a semnat procesul-

verbal de punere în posesie şi celelalte acte necesare reconstituirii funciare în favoarea altor 

persoane. 

Era datoria instanţei de fond să lămurească cine este proprietar în pofida susţinerilor 

intimatei; remarca consilierului juridic referitoare la neştiinţa sa privitor la reconstituirea 

funciară este ridicolă şi periculoasă, dovedeşte că funcţionarii intimatei încearcă şi acum să 

ascundă reţeta de a face bani cu terenurile. 
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Învederează că se impunea exercitarea rolului activ al instanţei civile în sensul că în 

acest proces să se determine cine este proprietarul terenului pe care intimata a oferit 

despăgubiri, de când şi cum a ajuns proprietar. 

Universitatea a formulat întâmpinare, prin care a solicitat înlăturarea în totalitate a 

susţinerilor intimatului, ca fiind neîntemeiate şi nefondate, respingerea apelului şi menţinerea 

sentinţei civile nr. 1400/2016 pronunţată de Judecătoria Iaşi. 

Faţă de primul motiv de apel, privind nemotivarea absolută a sentinţei, a arătat că 

instanţa de fond a analizat în mod efectiv şi a procedat la o înlăturare, motivat şi argumentat, a 

criticilor formulate în contestaţia intimatului, critici care vizează exclusiv apartenenţa 

terenului la parcul dendrologic al grădinii botanice. Instanţa de fond a reţinut, în mod corect, 

că terenul în cauză a făcut obiectul dosarului nr. XX17/245/2009 la Judecătoria Iaşi, în care se 

contestă ordinul prefectului şi se solicită restituirea suprafeţei de 655 mp, cauza fiind 

soluţionată prin sentinţa civilă nr. 7760/5.06.2009, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin 

respingerea plângerii petentului formulată împotriva ordinului prefectului, constatându-se că 

terenul în suprafaţă de 654.50 mp, solicitată a fi restituită, este în prezent în perimetrul 

grădinii botanice, amenajare de utilitate publică, declarată arie protejată cu statut de rezervaţie 

naturală, conform Hotărârii nr. 8/22.06.1994 a Consiliului Judeţean Iaşi. 

Din înscrisurile aflate la dosarul cauzei rezultă că imobilul teren situat în Iaşi, în 

suprafaţă de 654,5 mp a fost trecut în administrarea universităţii prin Decretul nr. 

62/20.03.1965 emis de Consiliul de Stat al Republicii Populare Române, privind exproprierea 

şi trecerea în proprietatea statului, dându-se în administrarea universităţii în vederea executării 

de sere didactice pentru Universitatea şi Institutul Agronomic din Iaşi şi luării unor măsuri 

pentru amenajarea grădinii botanice. 

Imobilul solicitat a fi restitui în natură este deţinut de universitate, dreptul real de 

administrare directă constituit în patrimoniul Universităţii, ca administrator al unei 

componente din domeniul public de interes naţional a fost întregit, odată cu apariţia Legii nr. 

84/1995 (art. 166), în drept de proprietate, legea operând în fapt şi în drept o dezafectare de la 

domeniul public a terenurilor aflate în administrarea instituţiilor de învăţământ superior şi o 

trecere a acestora în proprietatea instituţiilor de învăţământ în discuţie, prin dispoziţia: „Baza 

materială a instituţiilor de învăţământ superior (în care se includ şi grădinile botanice), astfel 

cum a fost ea definită în art. 166 alin. 2 din Legea nr. 84/1995, este de drept proprietatea 

acestora.” Dispoziţiile legale menţionate se completează în prezent cu prevederile art. 226 

alin. 7 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. 

În susţinerea calităţii de proprietar a universităţii din Iaşi s-a emis, conform Legii nr. 

84/1995, Ordinul nr. 4988/30.11.1999 al Ministerului Educaţiei Naţionale, prin care se 
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dispune intabularea dreptului de proprietate – imobile, terenuri, construcţii – care fac parte din 

baza materială a universităţii şi în care este cuprinsă şi grădina botanică. Terenul în litigiu se 

regăseşte la poziţia 133 (nr. tarla 132, nr. parcelă 4332, folosinţa: spaţiu verde) din Ordinul 

mai sus arătat. 

Universitatea din Iaşi nu a reuşit să-şi valorifice, până în prezent, dreptul de a-şi 

intabula dreptul de proprietate în cartea funciară pentru grădina botanică, deoarece, din anul 

1991 şi până în prezent, este în litigiu cu diverse persoane, care revendică suprafeţe de teren 

din perimetrul grădinii botanice din Iaşi. 

Faptul că terenul în litigiu se suprapune cu suprafaţa de 1884 mp (nr. cadastral 18372 - 

proprietar PC) nu are relevanţă în materia îndreptăţirii reclamantului la măsuri reparatorii în 

condiţiile Legii nr. 10/2001. 

Instanţa de fond a constatat că, chiar dacă terenul în litigiu se suprapune cu terenul 

pentru care s-a deschis cartea funciară nr. 148645 în beneficiul unui terţ, acest fapt nu înlătură 

concluzia probatoriului administrat – înscrisuri şi expertiză tehnică-judiciară – potrivit căruia, 

suprafaţa de teren, obiect al notificării, este integrată în suprafaţa ce constituie parcul 

dendrologic al grădinii botanice şi că prin decizia contestată se stabileşte corect 

neîndreptăţirea intimatului la restituirea în natură a terenului în suprafaţă de 655 mp, raport la 

dispoziţiile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 10/2001. 

Universitatea a aflat despre existenţa suprapunerii terenului în litigiu cu terenul pentru 

care s-a deschis cartea funciară nr. 148645, în cursul derulării procesului la instanţa de fond, 

mai exact la data când intimatul a depus la dosarul cauzei copia Cărţii funciare nr. 148645, cu 

înscrisurile anexe. O dovadă în acest sens o constituie şi împrejurarea că, pe terenul pentru 

care s-a deschis cartea funciară nr. 148645, nu există niciun semn distinctiv (gard, borne etc.) 

care să nască îndoiala că acesta ar avea un alt deţinător decât grădina botanică, în al cărei 

perimetru împrejmuit se află. 

Decizia nr. 23/5.02.2015 a fost comunicată petentului prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire, fiind primită de acesta în data de 09.02.2015. Intimatul insistă în a 

susţine că nu a primit decizia nr. 23/5.02.2015, deşi aceasta i s-a fost comunicată inclusiv 

odată cu întâmpinarea, după cum rezultă şi din opisul înscrisurilor anexate întâmpinării. 

Faţă de cele arătate, a solicitat respingerea apelului formulat de către intimat. 

Analizând sentinţa civilă apelată, prin prisma criticilor formulate şi a dispoziţiilor 

legale incidente, Curtea de Apel reţine că apelul este întemeiat.  

În fapt, contestatorul, în calitate de moştenitor al autoarei CR, a solicitat cu notificarea 

nr. xxx/1.11.2001 restituirea imobilului teren in suprafaţă de 655 mp teren situat în Iași, în 

temeiul Legii 10/2001.  
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Prin decizia nr. xx/05.03.2015 intimata universitatea a respins notificarea şi a propus 

acordarea de măsuri reparatorii în echivalent, despăgubiri în condiţiile legii speciale privind 

regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv de 

către stat pentru suprafaţa de 654,50 mp, în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. 2, 10 şi art. 26 

din Legea 10/2001. 

Astfel cum corect a notat instanţa de fond, prin contestaţia formulată se critică 

apartenenţa terenului la parcul dendrologic al grădinii botanice, acesta fiind principalul 

argument în fundamentarea deciziei intimatei de respingere a solicitării de restituire în natură. 

Apelantul invocă, în primul rând, lipsa motivării deciziei instanţei de fond, însă 

criticile în acest sens nu se pot primi. 

Notează Curtea că instanţa de fond a argumentat consistent, în fapt şi în drept, soluţia 

de respingere a contestaţiei.  

Astfel, pornind de la constatarea în sensul că s-a negat, în mod exclusiv, apartenența 

terenului revendicat la parcul dendrologic grădina botanică şi având ca fundament probele 

administrate în cauză – în principal fiind vorba despre raportul de expertiză întocmit în cauză 

de expert, avizat de OCPI – a reţinut Tribunalul că în mod corect intimata a respins 

notificarea, terenul aparţinând în fapt ariei protejate, parcul dendrologic grădina botanică 

astfel că, făcând aplicarea prevederilor art. 10 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, acesta nu este 

îndreptăţit la restituirea în natură. Instanţa de fond a argumentat, totodată, că este lipsită de 

relevanţă suprapunerea cadastrală a terenului, sub aspectul consecinţelor juridice în privinţa 

reclamantului, dat fiind amplasamentul terenului in zona protejată. 

Suplimentar, a statuat Tribunalul Iaşi că prin decizia contestată s-a determinat corect 

neîndreptățirea contestatorului la restituirea în natură a terenului în suprafaţă de 655 mp 

situată în Iași, în raport de dispoziţiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, suprafaţa de 

teren fiind afectată spaţiilor verzi, aşa cum au fost stabilite prin art. 3 lit. a) - f) din Legea nr. 

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin urmare, soluţia pronunţată la instanţa de fond a fost amplu argumentată. 

În al doilea rând, apelantul este nemulţumit de un pretins refuz al instanţei de fond de 

a administra probele pe care le-a solicitat. 

Verificând actele procedurale întocmite în cauză, instanţa constată că prin cererea 

introductivă contestatorul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriul şi 

expertiza topografică. 
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În şedinţa din data de 08.06.2015 instanţa a încuviinţat pentru reclamant proba cu 

înscrisuri şi proba cu expertiza topografică. A respins proba cu interogatoriul, raportat la art. 

194 din C.proc.civ., reţinând că nu s-a depus interogatoriul în scris. 

La termenul de judecată din data de 12.09.2016 instanţa a respins, motivat, cererile 

contestatorului de suplimentare a probei cu înscrisuri – în sensul depunerii la dosar a 

documentației în baza căreia s-a emis titlul de proprietate în favoarea numitei PC, 

argumentând în mod întemeiat, pe de o parte, că nelămuririle contestatorului au făcut obiectul 

obiecţiunilor la raportul de expertiză, la care s-a răspuns şi, pe de altă parte, că înscrisurile 

solicitate sunt lipsite de relevanţă în speţă având în vedere că s-a dispus în beneficiul numitei 

PC reconstituirea dreptului de proprietate în baza unei alte legi speciale, Legea nr. 18/1991. 

În concluzie, în mod întemeiat şi argumentat a dispus instanţa de fond cu privire la 

utilitatea probelor solicitate a fi administrate în cauză. 

A criticat apelantul omisiunea instanţei de fond de a se pronunţa pe cererea de 

repunere pe rol pe care acesta a depus-o la dosar, la data de 19.09.2016, cerere vizând în 

esenţă introducerea în cauză a numitei PC. 

Notează Curtea că la data de 12.09.2016 au avut loc la instanţa de fond dezbaterile pe 

fondul cauzei, fiind amânată pronunţarea pentru data de 19.09.2016.  

Or, potrivit dispoziţiilor art. 394 alin. 3 C.proc.civ., după închiderea dezbaterilor nu se 

mai poate depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sancţiunea de a nu fi luat în seamă. 

În fine, apelantul critică insuficienţa probatorie, în sensul că instanţa de fond nu s-ar fi 

preocupat a stabili cine este proprietar al terenului pe care îl revendică în contextul în care, 

conform raportului de expertiză întocmit în cauză, amplasamentul imobilului revendicat de 

contestator se suprapune peste cel pentru care numitei PC i s-a reconstituit dreptul de 

proprietate, fiindu-i eliberat titlul de proprietate în procedura Legii nr. 18/1991, terenul fiind 

intabulat conform documentaţiei cadastrale cu nr. 18372. 

În apel, intimata a depus la dosar decizia civilă nr. 212/5.02.2020 pronunţată în apel de 

Tribunalul Iaşi în dosarul cu nr. XX58/245/2018.  

Apelantul-contestator a solicitat a se da eficiență, cu putere de lucru judecat, 

statuărilor instanţei din decizia civilă nr. 212/5.02.2020 pronunţată în apel de Tribunalul Iaşi 

în dosarul cu nr. XX58/245/2018, în sensul că terenul obiect al notificării nr. 190/01.11.2001 

nu se afla, la data emiterii deciziei de restituire în echivalent, în patrimoniul intimatei 

universitatea, aceasta neavând calitatea de unitate deţinătoare. 

Examinând conţinutul deciziei civile nr. 212/5.02.2020 pronunţată în apel de 

Tribunalul Iaşi în dosarul cu nr. XX58/245/2018, instanţa de apel constată că la data intrării în 



29 

vigoare a Legii 10/2001, 14.02.2001, instituţia notificată, intimata universitatea, nu era 

deţinătoarea imobilului teren în suprafaţă de 655 mp, din Iaşi. 

Astfel, decizia civilă nr. 212/5.02.2020 pronunţată în apel de Tribunalul Iaşi în dosarul 

cu nr. XX58/245/2018 statuează cu autoritatea de lucru judecat în raporturile dintre părţile 

implicate, PC, pe de o parte şi universitatea, pe de altă parte, că în baza titlului de proprietate 

nr. 181445/01.06.1992 eliberat de Comisia judeţeană de fond funciar Iași în procedura Legii 

nr. 18/1991, numita PC este, cel mai târziu de la data eliberării titlului de proprietate, 01 

06.1992, proprietar al terenului în suprafaţă de 1900 mp situat în municipiul Iași, tarlaua X, 

parcela Y, înscris în cartea funciară nr. Z a municipiului Iaşi sub nr. cadastral Q. 

Contestatorul, terţ faţă de procedura judiciară amintită, a susţinut această stare de fapt 

şi a solicitat instanţei de apel să îi dea eficienţă juridică. 

Concluziile raportului de expertiză întocmit la instanţa de fond de expert PD atestă că 

există suprapunere între terenul revendicat de contestatorul CD în baza Legii nr. 10/2001, în 

suprafaţa de 654,05 mp şi terenul în suprafaţă de 1900 mp situat în municipiul Iași, tarlaua X 

sub nr. cadastral X, proprietatea numitei PC. 

A fortiori, reţine Curtea că la data intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001 privind 

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

decembrie 1989, anume 14.02.2001, intimata universitatea  nu era deţinătoare a terenului în 

sensul legii speciale. 

În consecinţă, decizia nr. XX este nelegală, întrucât intimata universitatea nu era 

unitatea deţinătoare a imobilului solicitat a fi retrocedat, în sensul prevederilor art. 23 alin. 1 

din Legea nr. 10/2001, în forma în vigoare la data notificării (1.11.2001), neavând deci 

competenţa de a dispune. 

Pentru considerentele expuse, văzând şi dispoziţiile art. 481 din C.proc.civ., în temeiul 

dispoziţiilor art. 480 din C.proc.civ. Curtea admite apelul promovat de CD în privinţa 

sentinţei civile nr. 1400/19.09.2016 pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia I civilă, schimbă în 

parte sentinţa în sensul că admite contestaţia formulată de CD în privinţa deciziei nr. 

23/05.03.2015, în contradictoriu cu pârâta universitatea și anulează decizia nr. 23/05.03.2015 

emisă de universitate, menţinând dispoziţiile privind onorariul definitiv stabilit în favoarea 

expertului şi obligaţia reclamantului de a achita diferenţa de onorariu în cuantum de 600 de 

lei.  

 

 

6. Hotărâre arbitrală - litigiu legat de transferul dreptului de proprietate şi/sau de 

constituirea altui drept real asupra unui bun imobil. Verificarea respectării condițiilor 
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legale privind transferul dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător precum și 

cele privind solicitarea de pronunțare a unei hotărâri care să țină loc de act de vânzare 

cumpărare. Efectele înregistrării actelor și faptelor în registrul Comerțului  

 

Cuprins pe materii: Drept comercial. Hotărâre arbitrală  

Indice alfabetic: transfer drept de proprietate imobil  

Temei de drept: art. 603 alin. 3 C.proc.civ.; art. 237 alin. 13 din Legea nr. 31/1990; art. 

2 și 5 din Legea nr. 26/1990  

 

Registrul comerţului este serviciul public al autorităţii publice prin care se asigură 

publicitatea constituirii comercianţilor şi a înregistrării menţiunilor privind funcţionarea 

comercianţilor, precum şi a altor persoane fizice şi juridice expres prevăzute de lege, care au 

sediul principal sau sedii secundare în România. 

Conform dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 26/1990 „... (2) În cursul exercitării 

activităţii lor sau la încetarea acesteia, persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) au 

obligaţia de a solicita înscrierea în acelaşi registru a menţiunilor privind actele şi faptele a 

căror înregistrare este prevăzută de lege. 

Conform dispozițiilor art. 5 din același act normativ, actele și faptele care formează 

obiectul înregistrării în registrul comerțului sunt opozabile terților de la data efectuării 

mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului. 

În lipsa unor mențiuni în registrul comerțului care să ateste că a operat o dubla 

cesiune de părţi sociale și a faptului că la momentul radierii, unicul asociat era pârâtul 

precum și lipsa certificatului care să ateste transmiterea dreptului de proprietate, ca efect al 

dizolvării, reprezintă impedimente ce invalidează hotărârea arbitrală prin care s-a dispus 

transferul dreptului de proprietate. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 290/8.07.2020  

 

Prin sentinţa civilă nr 372/7.03.2019, pronunţată de Tribunalul Iaşi, s-a respins 

acţiunea formulată de reclamanta „AG” SRL în contradictoriu cu pârâtul AG. 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut că prin hotărârea arbitrală 

02/28.06.2013 pronunțată în dosarul 03/2013 de Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași a fost 

admisă acțiunea formulată de reclamanta din cauza de față în contradictoriu cu pârâtul AG; s-

a constatat existența în patrimoniul pârâtului a dreptului de proprietate asupra imobilului 

spațiu comercial situat în Iași, compus din spațiu construit cu suprafața de 57,42 mp și teren în 

cotă indiviză de 11,48 mp, identificat cu nr. cadastral XXX/1/0/ SC „X & Comp”, conform 

documentației cadastrale recepționate de OCPI Iași ca efect direct al dizolvării şi radierii SC 

„MR”. S-a constatat că reclamanta este proprietar al imobilului menționat anterior. S-a 

menționat că hotărârea ține loc de act de vânzare-cumpărare între vânzătorul AG, succesor în 

drepturi al SC „MR” SNC, societate radiată din Registrul Comerțului și cumpărătoarea 

reclamantă cu privire la imobilul anterior menționat. 
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Textul legal anterior menționat obligă instanța de judecată a verifica respectarea 

condițiilor legale privind transferul dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător 

precum și cele privind solicitarea de pronunțare a unei hotărâri care să țină loc de act de 

vânzare cumpărare. 

Cu privire la constatarea existenţei dreptului de proprietate asupra imobilului în 

patrimoniul pârâtului ca efect al dizolvării şi radierii, se constată că din conținutul hotărârii 

arbitrale rezultă și faptul că pârâtul s-a prezentat în fața instanței de arbitraj și a fost de acord 

cu acțiunea formulată.  

Analizând actele depuse la dosar s-a constatat că în anul 2005 „X & Comp” SNC a 

cumpărat spațiul în cauză de la Consiliul Local al Municipiului Iași. Prin actul adițional la 

Statutul societății din 1.03.2006 s-a hotărât transformarea societății în nume colectiv în 

societate cu răspundere limitată, cooptarea ca asociați a pârâtului și a numitei CRI cesionarea 

capitalului social al societății către noii asociați și retragerea asociaților inițiali. 

Acest act nu a fost însă depus la Oficiul Registrului Comerțului pentru a se lua act de 

modificările survenite deoarece, astfel cum rezultă din certificatul constatator emis la data de 

22.05.2013, „X & Comp” SNC a fost dizolvată la data de 3.03.2011 având forma de 

organizare „societate în nume colectiv” și nu societate cu răspundere limitată. Potrivit 

bilanțului contabil de lichidare imobilul în litigiu nu este înscris în rândul activelor societății. 

Reclamanta pretinde că a cumpărat imobilul în litigiu și a plătit suma de 660.450.000 

lei vechi, potrivit ordinului de plată depus la dosar, ordin care nu poartă un număr, dar care 

menționează că această sumă de bani se plătește beneficiarului „X & Comp” SNC pentru 

imobilul menționat la data de 10.06.2005. La acea dată pârâtul nu avea calitatea de asociat al 

„X & Comp” SNC. 

La data de 10.02.2010 CRI cesionează părțile sale sociale către pârât, actul urmând a 

intra în vigoare după depunerea la Registrul Comerțului pentru formalitățile legale. Actul de 

se referă la „X & Comp” SRL deși societatea nu avea această formă de organizare, deoarece 

modificările aduse actului constitutiv nu fuseseră înregistrate la ORC.  

Potrivit certificatului emis de OCPI, imobilul nu a fost intabulat de „X & Comp” după 

cumpărare. 

Potrivit certificatului de atestare fiscală de la dosar, imobilul este înscris în rolul fiscal 

al reclamantei. 

Instanța a avut în vedere dispozițiile art. 237 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 care 

dispune că „Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat dizolvarea se comunică societăţii, 

oficiului registrului comerţului pentru înregistrarea menţiunii de dizolvare în registrul 

comerţului, Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - 
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administraţia judeţeană a finanţelor publice/administraţia finanţelor publice a sectorului, se 

publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe pagina de internet a Oficiului 

Naţional a Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia”. 

Alin. 13 dispune că: „Bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din 

registrul comerţului, în condiţiile alin. (8) - (10), le revin acţionarilor/asociaţilor”. 

Instanţa a constatat că este neclară situaţia în care s-ar fi schimbat forma de organizare 

a „X & Comp” SNC, iar la data dizolvării, în patrimoniu nu se regăsea imobilul în cauză 

(potrivit bilanţului contabil de lichidare) pentru a se putea constata transmiterea acestuia în 

patrimoniul asociatului. Mai mult, sunt insuficient dovedite condiţiile legale în care pârâtul a 

intrat în societate ca asociat. 

Art. 235 din Legea nr. 31/1990 dispune că: (1) „În societăţile în nume colectiv, în 

comandită simplă şi în cele cu răspundere limitată, asociaţii pot hotărî, o dată cu dizolvarea, 

cu cvorumul şi majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, şi modul de 

lichidare a societăţii, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea 

patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu 

creditorii. (2) Prin votul unanim al asociaţilor se poate hotărî şi asupra modului în care 

activele rămase după plata creditorilor vor fi împărţite între asociaţi. În lipsa acordului unanim 

privind împărţirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării prevăzută de prezenta lege. (3) 

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc 

la data radierii societăţii din registrul comerţului. (4) Registrul va elibera fiecărui asociat un 

certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia 

asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară”. 

Atât timp cât nu s-a făcut dovada existenţei imobilului în patrimoniul societăţii, la data 

dizolvării şi lichidării, nu se poate constata că acest imobil ar fi intrat în patrimoniul pârâtului. 

Poziţia procesuală a pârâtului exprimată în instanţă nu poate servi susţinerilor reclamantei, 

având în vedere cele anterior menţionate. 

Reţinând această situaţie, instanţa nu poate constata îndeplinite nici condiţiile legale 

pentru pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare între pârât ca 

vânzător şi reclamantă în calitate de cumpărător. 

Reclamanta a susţinut că a plătit suma de bani reprezentând preţ al imobilului din anul 

2005, când pârâtul nu avea calitatea de asociat în cadrul „X & Comp” SNC, iar beneficiarul 

plăţii este „X & Comp” SNC. Prin urmare, plata a fost făcută unei persoane juridice şi nu se 

poate susţine că între părţile din cauza de faţă a existat o convenţie de vânzare. În plus, prin 

hotărârea nr. 2/2013 s-a constatat că reclamanta este proprietar al imobilului, contrar cererii 

reclamantei de pronunţare a unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare. În 
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această situaţie este necesar a fi verificată intenţia părţilor la data încheierii convenţiei. Nu 

rezultă din conţinutul hotărârii verificarea condiţiilor de validitate generale şi speciale ale 

convenţiei de vânzare, raportat la dispoziţiile Codului civil anterior, în special calitatea 

vânzătorului de proprietar al bunului vândut, calitate care nu a fost dovedită astfel cum s-a 

precizat în considerentele expuse. 

În raport de această situaţie de fapt şi potrivit dispoziţiilor art. 603 alin. 3 C.proc.civ., 

instanţa a respins acţiunea formulată de reclamantă. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel „A.I.G. I-C” SRL, arătând faptul că prima 

instanță a stabilit în mod greşit situaţia juridică a imobilului şi a aplicat greşit art. 226 şi art. 

235 din Legea nr. 31/1990. 

Contrar considerentelor hotărârii Tribunalului laşi, societatea „X & Comp” SNC era, 

anterior radierii din Registrul Comerţului, proprietar al imobilului spaţiu comercial situat în 

Iaşi, compus din spaţiu cu suprafaţa construită la sol de 57,42 m.p. şi teren în cotă indiviză de 

11,48 m.p. Spaţiul a fost transmis, prin efectul legii, unicului asociat, AG. 

Este de necontestat că societatea era proprietar al spaţiului comercial în discuţie, 

achiziţionat de la Consiliul Local al Municipiului laşi la data de 23.06.2005. Respectivul 

imobil nu a ieşit niciodată din patrimoniul societăţii. Factura emisă la data de 28.06.2005 către 

apelantă şi achitată de către aceasta din urmă atestă că între cele două părţi a existat un raport 

juridic din care rezultă intenţia proprietarului spaţiului de a-l înstrăina şi intenţia apelantei din 

prezenta cauză de a dobândi acel imobil. Raportul juridic nu a avut ca efect transmiterea 

proprietăţii, ci are valoarea unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare. 

Este absolut irelevantă împrejurarea că „Y” SRL este înscrisă în evidenţele fiscale cu 

bunul respectiv. Înscrierea s-a făcut în baza facturii fiscale menţionate şi nu poate constitui un 

argument în sensul că bunul nu se mai afla în patrimoniul „X & COMP” SNC la momentul 

radierii, în anul 2011. Bunul nu a intrat în patrimoniul vreunei alte persoane fizice sau juridice 

cât timp persoana juridică a fost în fiinţă, deci până la momentul radierii în anul 2011. 

Sunt, de asemenea, irelevante menţiunile care se regăsesc în bilanţul contabil de 

lichidare întocmit la data de 31.01.2011 în care nu se regăseşte bunul imobil ce a făcut 

obiectul promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare. În fapt, dizolvarea s-a pronunţat de 

Tribunalul Iaşi la cererea Oficiului Registrului Comerţului pentru neîndeplinirea obligaţiilor 

ce le revin comercianţilor. 

Din informaţiile furnizate de lichidatorul societăţii dizolvate a rezultat că nu a putut 

lua legătura cu conducerea societăţii pentru a se informa despre situaţia acesteia, iar din 

informaţiile publice la care a avut acces furnizate de OCPI şi Direcţia Economică şi Finanţe 

Publice Locale nu a rezultat existenţa vreunui imobil în patrimoniul societăţii. Situaţia expusă 
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de lichidator este pe deplin explicabilă, întrucât bunul imobil nu era înscris în cartea funciară, 

iar în ceea ce priveşte evidenţa fiscală, bunul figura încă din anul 2005 în rolul „Y.”, cum în 

mod corect a reţinut şi prima instanţă. în concluzie, împrejurarea că lichidatorul nu a cunoscut 

despre existenţa imobilului în patrimoniul societăţii dizolvate nu echivalează cu inexistenţa 

dreptului de proprietate al SC „X & COMP” SNC. 

Instanţa a aplicat în mod greşit dispoziţiile art. 226 alin. (11) din Legea nr. 31/1990. 

Instanţa a redat integral textul alineatului menţionat, concluzionând că sunt insuficient 

dovedite condiţiile legale în care pârâtul a intrat în societate în calitate de asociat. Potrivit 

textului de lege redat de prima instanţă, dreptul de retragere poate fi exercitat, în cazurile 

prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de ia data publicării hotărârii adunării 

generale a asociaţilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dispoziţiile art. 134 

alin. (21) se aplică în mod corespunzător. 

Acest text normativ nu era în vigoare la data cesiunii părţilor sociale intervenite între 

semnatarii contractelor de cesiune, fiind introdus prin OUG nr. 2/2012, după cesiune. Prin 

urmare, formalităţile despre care prima instanţă a arătat că nu au fost îndeplinite, şi care ar 

determina neîndeplinirea condiţiilor legale în care pârâtul a intrat în societate în calitate de 

asociat, nu erau prevăzute de legiuitor. Contractele de cesiune de părţi sociale atestă fără 

echivoc că la momentul radierii societăţii din Registrul Comerţului, unicul asociat era pârâtul 

AG. 

De asemenea, prima instanţă a dat eficienţă dispoziţiilor art. 235 din Legea nr. 

31/1990, subliniind alineatul 4 al acestui articol care face vorbire despre eliberarea 

certificatului constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite. 

Analizând sentinţa apelată prin raportare la probatoriul administrat în faţa primei 

instanțe, în limitele a ceea ce s-a apelat, Curtea reţine că prin Hotărârea arbitrală nr. 

02/28.06.2013 s-a constatat existenţa în patrimoniul asociatului unic al „X & COMP” SRL, 

AG, a dreptului de proprietate asupra imobilului spaţiu comercial situat în Iaşi, compus din 

spaţiu cu suprafaţa construită la sol de 57,42 mp şi teren în cotă indiviză de 11,48 m.p.. De 

asemenea, s-a dispus ca hotărârea pronunţată să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare 

autentic între vânzătorul A G, în calitate de succesor al societății „X & Comp” SNC şi 

cumpărătoarea „Y” SRL pentru imobilul spaţiu comercial. 

Potrivit extrasului eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerțului, „X & Comp” 

SNC, radiată la 03.03.2011, a avut ca asociaţi persoane fizice şi administratori, pe RG și UM. 

La 10.11.2010 a fost numit lichidator CII AA și începând cu data de 03.03.2011 societatea a 

fost radiată.  
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Registrul comerţului este serviciul public al autorităţii publice prin care se asigură 

publicitatea constituirii comercianţilor şi a înregistrării menţiunilor privind funcţionarea 

comercianţilor, precum şi a altor persoane fizice şi juridice expres prevăzute de lege, care au 

sediul principal sau sedii secundare în România. 

Conform dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 26/1990 „...(2) În cursul exercitării activităţii 

lor sau la încetarea acesteia, persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de 

a solicita înscrierea în acelaşi registru a menţiunilor privind actele şi faptele a căror 

înregistrare este prevăzută de lege. (21) Potrivit prezentei legi, prin înregistrare se înţelege atât 

înmatricularea comerciantului şi înscrierea de menţiuni, precum şi alte operaţiuni care, 

potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului...” 

Conform dispozițiilor art. 5 din același act normativ, actele și faptele care formează 

obiectul înregistrării în registrul comerțului sunt opozabile terților de la data efectuării 

mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului. 

În cauză, în sensul celor expuse anterior, mențiunile din registrul comerțului nu atestă 

faptul că a operat o dubla cesiune de părţi sociale si nici faptul ca la momentul radierii, unicul 

asociat era A G, acesta nedeținând, de altfel, certificatul care să ateste transmiterea dreptului 

de proprietate asupra imobilului ce formează obiectul prezentei judecăţi, din patrimoniul „X 

& Comp” SNC în patrimoniul său.  

Mai mult, susţine apelanta că a achitat preţul cu ordin de plată la data de 10.06.2005, 

în condițiile în care, la acea dată, „X & COMP” SNC nu era proprietar al bunului, actul de 

vânzare-cumpărare între Consiliul Local și „X & Comp” SNC fiind încheiat la 23.06.2005. 

Inexplicabilă este și menţiunea din ordinul de plată din 10.06.2005 și extrasul bancar din 

13.06.2005, ce atestă plata unei facturi ulterioare nr 8667627/28 iunie 2005. 

Concluzionând, reţinând în esenţă faptul că în lipsa unui certificat emis în condițiile 

art. 235 din Legea nr. 31/1990, care să ateste dreptul de proprietate al intimatului AG asupra 

bunului imobil, nu poate opera transmiterea dreptului de proprietate către „Y”, Curtea 

apreciază că în mod corect tribunalul a respins ca neîntemeiată acțiunea, apelul dovedindu-se 

a fi nefondat.  

 

7. Legea nr. 85/2014. Conflictul de interese în cadrul comitetului creditorilor. 

Inaplicabilitatea art. 51 alin. (1) în situația votului în adunarea creditorilor  

 

Cuprins pe materii: Legea insolvenţei 

Index alfabetic: Conflictul de interese în cadrul adunării creditorilor debitoarei 

Temei de drept: art. 51 din Legea nr. 85/2014 

 



36 

Legea nr. 85/2014 reglementează – în art. 51 alin. (5) – conflictul de interese în 

cadrul comitetului creditorilor. Textul prevede o restrângere a exercițiului dreptului de a vota 

în cadrul comitetului creditorilor fiind – pe cale de consecință – unul de strictă interpretare, 

care nu poate fi aplicat prin analogie dreptului de a vota în adunarea creditorilor. De 

altminteri, alin. (7) al art. 51 stabilește și o sancțiune specifică pentru membrul în comitetul 

creditorilor care votează repetat în situație de conflict de interese, și anume aceea a 

înlocuirii. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă, Decizia civilă nr. 374/7.09.2020  

 

Potrivit art. 5 pct. 19 din Legea nr. 85/2014, creditor îndreptăţit să participe la 

procedură este acel titular al unui drept de creanţă asupra averii debitorului, care a înregistrat 

o cerere de înscriere a creanţei, în urma admiterii căreia acesta dobândeşte drepturile şi 

obligaţiile reglementate de prezenta lege pentru fiecare stadiu al procedurii. Calitatea de 

creditor încetează ca urmare a neînscrierii sau a înlăturării din tabelele creditorilor întocmite 

succesiv în procedură, precum şi prin închiderea procedurii; au calitatea de creditor, fără a 

depune personal declaraţiile de creanţă, salariaţii debitorului”. Unul dintre cele mai 

importante drepturi ale creditorului îndreptățit să participe la procedură este – evident – acela 

de a vota în adunarea creditorilor.  

Actul normativ menționat reglementează – în articolul 51 alin. (5) – conflictul de 

interese în cadrul comitetului creditorilor, în următorii termeni: „Dacă un membru al 

comitetului creditorilor se află, din cauza interesului propriu, în conflict de interese cu 

interesul concursual al creditorilor participanţi la procedură, acesta se va abţine de la vot, sub 

sancţiunea anulării deciziei comitetului creditorilor, dacă fără votul său nu s-ar fi întrunit 

majoritatea cerută. În astfel de cazuri, anularea deciziei nu exclude răspunderea creditorului 

demonstrat a se fi aflat în conflict de interese, pentru prejudiciile create averii debitorului 

printr-o asemenea faptă”. 

Se observă că textul prevede o restrângere a exercițiului dreptului de a vota în cadrul 

comitetului creditorilor fiind – pe cale de consecință – unul de strictă interpretare, care nu 

poate fi aplicat prin analogie dreptului de a vota în adunarea creditorilor, astfel cum eronat 

consideră apelanta. De altminteri, alin. (7) al art. 51 stabilește și o sancțiune specifică pentru 

membrul în comitetul creditorilor care votează repetat în situație de conflict de interese, și 

anume aceea a înlocuirii. 

Curtea constată că deliberările și votul în adunarea creditorilor se desfășoară potrivit 

art. 48 din Legea nr. 85/2014, care nu prevede conflictul de interese și obligația de a se abține 

de la vot în caz de conflict, astfel încât motivul de nelegalitate a hotărârii atacate nu este 

întemeiat, art. 48 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 nefiind incident în speță. 
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8. Drept procesual civil. Efectul devolutiv al apelului reglementat de art. 476 

C.proc.civ. 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil 

Index alfabetic: Efectul devolutiv al apelului 

Temei de drept: art. 476 C.proc.civ. 

 

În puterea regulii instituite în alineatul (2) al art. 476 din Codul de procedură civilă 

tribunalul era ținut a examina și a se pronunța asupra excepției prescripției dreptului 

material la acțiune, pe baza celor invocate la prima instanță. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă, Decizia civilă nr. 342/1.07.2020  

 

Codul de procedură civilă reglementează efectul devolutiv al apelului în art. 476, 

stabilind că: „(1) Apelul exercitat în termen provoacă o nouă judecată asupra fondului, 

instanţa de apel statuând atât în fapt, cât şi în drept. (2) În cazul în care apelul nu se motivează 

ori motivarea apelului sau întâmpinarea nu cuprinde motive, mijloace de apărare sau dovezi 

noi, instanţa de apel se va pronunţa, în fond, numai pe baza celor invocate la prima instanţă”. 

În speță, tribunalul nu a analizat excepția prescripției dreptului la acțiune, reținând că 

apelanții nu au formulat vreo critică vizând chestiunea prescripției, apelul apărând nemotivat 

pentru această parte a sentinței, pentru care ar fi incidente dispozițiile art. 477 alin. (1) 

C.proc.civ. 

Instanța de secund control judiciar constată că această aplicare a prevederilor 

procedurale vizând efectul devolutiv al apelului este greșită, în condițiile în care – în puterea 

regulii instituite în alineatul (2) al art. 476 – tribunalul era ținut a examina și a se pronunța 

asupra excepției prescripției dreptului material la acțiune, pe baza celor invocate la prima 

instanță. Se observă că în declarația de apel se solicită expres admiterea excepției, cu 

consecința respingerii cererii de chemare în judecată, ceea ce atrage – potrivit art. 477 alin. (1) 

– necesitatea pronunțării instanței de apel cu privire la excepție. 

 

9. Hotărâre care să țină loc de act autentic de vânzare. Interpretarea și aplicarea 

art. 207 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990. Corelația cu art. 131 din Legea nr. 85/2014  

 

Cuprins pe materii: Legea insolvenţei 
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Index alfabetic: Executarea obligaţiilor rezultând dintr-o promisiune bilaterală de 

vânzare cu dată certă, anterioară deschiderii procedurii  

Temei de drept: art. 131 din Legea nr. 85/2014 

 

Pârâta se află în procedura insolvenței, instanța fiind ținută să se refere și la 

prevederile actului normativ aplicabil acestei proceduri speciale.  

Actele invocate de reclamant în  susţinerea cererii nu au natura unei promisiuni de 

vânzare cumpărare și că dispozițiile art. 207 alin. (2) litera b) din Legea societăților nu pot 

constitui fundamentul legal pentru pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de 

vânzare-cumpărare. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă, Decizia civilă nr. 277/6.07.2020  

 

Instanța de prim control judiciar notează că reclamantul X. a chemat în judecată pârâta 

„Y” SRL, prin administrator judiciar, solicitând să se pronunțe o hotărâre judecătorească care 

să țină loc de act autentic translativ de proprietate cu privire la terenul cu număr cadastral 

4394, având suprafaţa de cca. 400 mp, situat în municipiul Iaşi, precum şi cu privire la 

construcțiile amplasate pe acest teren.  

În drept, el a invocat prevederile art. 207 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990, potrivit 

cu care: „Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de 

pierderi, prin: (…) b) restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu 

reducerea capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acţiune sau parte socială”. 

Curtea reține că este nefondată susținerea că tribunalul nu a analizat cererea cu care a 

fost învestit, în limitele acesteia, şi că a pronunţat hotărârea pe baza unor prevederi legale 

străine de obiectul acţiunii sau că motivele sunt inadecvate obiectului concret al acţiunii. 

Este de principiu, astfel cum prevede art. 22 C.proc.civ. – cu denumirea marginală 

„Rolul judecătorului în aflarea adevărului” – că: „(4) Judecătorul dă sau restabileşte 

calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii, chiar dacă părţile le-au dat o altă 

denumire. În acest caz judecătorul este obligat să pună în discuţia părţilor calificarea juridică 

exactă. (5) Cu toate acestea, judecătorul nu poate schimba denumirea sau temeiul juridic în 

cazul în care părţile, în virtutea unui acord expres privind drepturi de care, potrivit legii, pot 

dispune, au stabilit calificarea juridică şi motivele de drept asupra cărora au înţeles să limiteze 

dezbaterile, dacă astfel nu se încalcă drepturile sau interesele legitime ale altora”. 

Curtea constată că pârâta se află în procedura insolvenței și că tribunalul era ținut să se 

refere și la prevederile actului normativ aplicabil acestei proceduri speciale.  

Legea nr. 85/2014 stabilește – în art. 131 – că: „(1) Obligaţiile rezultând dintr-o 

promisiune bilaterală de vânzare cu dată certă, anterioară deschiderii procedurii, în care 

promitentul-vânzător intră în procedură, vor fi executate de către administratorul 
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judiciar/lichidatorul judiciar la cererea promitentului-cumpărător, dacă: a) preţul contractual a 

fost achitat integral sau poate fi achitat la data cererii, iar bunul se află în posesia 

promitentului-cumpărător; b) preţul nu este inferior valorii de piaţă a bunului; c) bunul nu are 

o importanţă determinantă pentru reuşita unui plan de reorganizare; d) în cazul imobilelor, 

promisiunile sunt notate în Cartea funciară”. 

Astfel cum prevede art. 342 din Legea nr. 85/2014, dispoziţiile acestei legi speciale se 

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

Codului civil. 

Curtea de apel notează și că potrivit art. 1669 C.civ.: „(1) Când una dintre părțile care 

au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul 

promis, cealaltă parte poate cere pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, dacă 

toate celelalte condiții de validitate sunt îndeplinite. (2) Dreptul la acțiune se prescrie în 

termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia încheiat. (3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se 

aplică în mod corespunzător în cazul promisiunii unilaterale de vânzare sau de cumpărare, 

după caz.” 

În acord cu cele statuate de tribunal, curtea observă că actele invocate de reclamant în 

susţinerea cererii nu au natura unei promisiuni de vânzare cumpărare și că dispozițiile art. 207 

alin. (2) lit. b) din Legea societăților nu pot constitui fundamentul legal pentru pronunţarea 

unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare. 

Instanța de apel constată că împrejurarea că numai dintr-o eroare (cum pretinde 

apelantul-reclamant), în conţinutul Hotărârii nr. 1/19 ianuarie 2015 a adunării generale a 

asociaţilor societăţii comerciale „Y” SRL s-au făcut menţiuni explicite doar cu privire la 

construcţia C1 – nu și referitor la construcția C2 – nu semnifică revenirea acesteia din urmă în 

patrimoniul lui X prin efectul Hotărârii în discuție.  

Este anodin dacă în protocolul de predare-primire din 15.05.2015 suprafaţa construită 

a clădirii preluate de el (162,96 mp) corespunde ambelor construcţii – C1 şi C2 – atâta vreme 

cât Hotărârea nr. 1/19 ianuarie 2015 a adunării generale a asociaţilor societăţii „Y” SRL a fost 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 904/18.02.2015, a fost modificat 

actul constitutiv al societății şi au fost făcute menţiunile corespunzătoare la Oficiul 

Registrului Comerţului, opozabilitatea față de terți a dreptului de proprietate fiind limitată la 

bunurile arătate în hotărârea publicată. 

De altminteri, dacă – așa cum susține apelantul – s-ar fi transferat dreptul de 

proprietate și asupra clădirii C2, acțiunea de față ar fi apărut lipsită de interes. 

Curtea apreciază că, în pofida celor invocate de reclamant, acesta nu este deţinătorul 

unui „bun”, în înțelesul art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia Europeană a 
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Drepturilor Omului, astfel încât statul nu este ținut a-i asigura mijlocul procedural pentru 

recunoașterea dreptului de proprietate pe care îl pretinde. 

În dezacord cu cele susținute în calea de atac, nu reglementarea situaţiei deduse 

judecăţii lipsește, ci lipsește îndreptățirea reclamantului la a obține – pe o cale care tinde să 

eludeze procedura insolvenței în care se află pârâta – bunul care formează obiectul litigiului. 

 

 


