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1. Contract de închiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispoziţiilor art. 

131 din Legea nr. 85/2014 

 

Cuprins pe materii: Drept comercial. Legea insolvenţei 

Index alfabetic: Interpretarea şi aplicarea art. 131 din Legea nr. 85/2014 

Temei de drept: art. 131 din Legea nr. 85/2014 

 

Părţile contractante au dreptul de a stabili condiţiile convenţiei pe care o încheie cu 

privire la imobilele aflate în proprietatea unei părţi dar, în procedura insolvenţei, dispoziţiile 

contractuale prin care se prevede opţiunea reclamantei apelante de a cumpăra imobilele din 

contract la o valoare care nu va depăşi 20% din valoarea contabilă a bunurilor la data 

încheierii contractului de închiriere – 1.04.2010 – nu are forţă derogatorie astfel încât să 

lipsească de eficienţă dispoziţiile art. 131 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 85/2014.  

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 194/11.06.2020 

 

Prin sentinţa civilă nr. 1494/12.12.2019, Tribunalul Iaşi a respins acţiunea formulată 

de reclamanta SC „X”, privind obligarea consorţiului de administratori/lichidatori judiciari de 

a încheia cu reclamanta contract autentic de vânzare-cumpărate pentru imobilele închiriate. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că, potrivit dispoziţiilor 

art. 131 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, temei juridic invocat de reclamantă, 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 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. 

În speţă, în ceea ce priveşte condiţia „datei certe”, administratorul judiciar susţine că 

înscrisul nu are dată certă la data întocmirii lui, copia aflată la dosarul cauzei prezintă o 

ştampilă a unui notar public, cu litere foarte mici care legalizează o copie de pe altă copie, 

care este datată în anul 2012, la aproape 2 ani după aşa zisa semnare a acestui act adiţional. 

Susţinerea nu poate fi primită întrucât textul de lege distinge în sensul că promisiunea 

bilaterală de vânzare să capete dată certă la data întocmirii ei. Or, unde legea nu distinge, nici 

noi nu trebuie să distingem (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). 
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Referitor la celelalte condiţii cumulative stabilite de art. 131 alin. 1 din Legea nr. 

85/2014, se constată că cele prevăzute la literele b) şi d) nu sunt îndeplinite. 

Astfel, în acord cu apărările lichidatorului judiciar, reclamanta a înţeles să invoce 

opţiunea pentru cumpărarea imobilelor aparţinând SC „Y” SRL, la valoarea de 20% din 

valoarea contabilă a bunurilor imobile, urmând să îi plătească debitoarei falite suma de 76.926 

lei, adică echivalent a cca. 16.826 euro. 

În schimb, valoarea de piaţă a bunurilor imobile a fost stabilită în cadrul procedurii 

insolvenţei prin Raportul de evaluare, aprobat de Adunarea Creditorilor, la suma de 454.811 

euro. 

Ca atare, preţul avut în vedere de reclamantă este cu mult inferior valorii de piaţă a 

bunurilor în discuţie. 

De asemenea, nu este îndeplinită nici condiţia potrivit căreia în cazul imobilelor, 

promisiunile să fie notate în Cartea funciară. În acest sens, însăşi reclamanta susţine să această 

notare nu s-a putut realiza, deoarece nu a existat acordul expres al creditorului ipotecar A.B., 

administrator statutar al societăţii debitoare. 

În cadrul procedurii insolvenţei, date fiind atribuţiile conferite acestuia de dispoziţiile 

art. 45 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic, în aplicarea dispoziţiilor art. 131 alin. 1 din 

Legea nr. 85/2014, verifică doar dacă sunt îndeplinite condiţiile impuse de legiuitor pentru ca 

administratorul judiciar/lichidatorul judiciar să execute obligaţiile rezultând dintr-o 

promisiune bilaterală de vânzare în care debitorul a avut calitate de promitent vânzător. 

În ceea ce priveşte condiţia prevăzută de art. 131 lit. a), potrivit căreia preţul 

contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cererii, iar bunul se află în posesia 

promitentului-cumpărător, este de precizat că analiza acesteia apare de prisos din moment ce 

instanţa a constatat deja neîndeplinirea a două condiţii cumulative. Pe de altă parte, o serie de 

chitanţe depuse de reclamantă să dovedească îndeplinirea acestei condiţii au fost denunţate ca 

false, fiind sesizate organele de cercetate penală. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel SC „X” SA solicitând admiterea apelului, 

schimbarea în tot a sentinţei civile nr. 1494/12.12.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi în sensul 

admiterii cererii de obligare a consorţiului de lichidatori ai SC „Y” SRL la încheierea 

contractului de vânzare-cumpărare a bunurilor menţionate în contractul de închiriere nr. 

1/01.04.2010 , modificat prin actul adiţional nr. 1/12.04.2010. 

În motivarea apelului se arată că, în fapt, prin cererea introductivă, SC „X” SA a 

solicitat obligarea Consorţiului de lichidatori ai „Y” SRL – societate aflată în faliment – la 

încheierea contractului de vânzare-cumpărare, în formă autentică, pentru imobilele: 



4 

1. construcţia C31 - hala strungărie având parter cu suprafaţa construită de 811,69 și 

suprafaţa utilă de 756,30 mp, etajele I-II cu suprafaţa construită de 203,04 și suprafaţa utilă de 

178,19 mp, cu număr cadastral CAD C8 și valoare de înregistrare 120.687,73 lei fără TVA; 

2. construcţia C33 - hala confecţii și reparaţii având parter cu suprafaţa construită de 

1989,30 mp și suprafaţa utilă de 1905.83 mp, etajele I+II+III cu suprafaţa construită de 

119,70 și suprafaţa utilă de 100,68 mp, cu număr cadastral CAD C10 și valoare de înregistrare 

159.235,29 lei fără TVA; 

3. construcţia C34 – atelier carcase având suprafaţa construită de 789,57 și suprafaţa 

utilă de 757,68 mp, cu număr cadastral CAD C10 și valoare de înregistrare 68.120,67 lei fără 

TVA, precum și terenul pe care sunt situate construcţiile mai sus enumerate, incluzând și 

perimetrul interior al terenului delimitat de cele trei construcţii de aproximativ 4500 mp, 

suprafaţă ce se va determina cu exactitate în urma măsurătorilor cadastrale. 

Bunurile imobile menţionate au făcut obiectul închirierii, conform contractului 

încheiat de „X” SRL și SC „Y” SRL, înregistrat sub nr. 1/01.04.2010, modificat prin actul 

adiţional nr. 1/12.04.2010, contract aflat în derulare, menţinut prin decizia pronunţată de 

Curtea de Apel lași în dosarul asociat cu nr. XX51/99/2017/a6 în contestaţia împotriva 

măsurii de denunţare unilaterală a contractului de către lichidator. 

Potrivit art. 6 din actul adiţional, în perioada sau la finalul contractului de închiriere, 

dar nu mai târziu de 31.03.2020, chiriaşul poate opta pentru cumpărarea imobilelor 

identificate în contract, caz în care va achita atât chiria aferentă perioadei din contract rămasă, 

cât și o valoare care nu va depăşi 20% din valoarea contabilă a bunurilor la data încheierii 

contractului de închiriere – așa cum este ea înregistrată în evidenţele proprietarului. 

Cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată după înregistrarea pe 

rolul instanţei, are ca temei juridic prevederile art. 131 din Legea nr. 85/2014, referitoare la 

obligaţiile rezultând dintr-o promisiune bilaterală de vânzare cu dată certă, anterioară 

deschiderii procedurii, în care promitentul-vânzător intră în procedură. 

Conform dispoziţiilor legale incidente, promisiunea va fi executată de administratorul 

ori lichidatorul judiciar, la cererea promitentului-comparator, dacă sunt îndeplinite 

următoarele condiţii: o) preţul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data 

cererii, iar bunul se află în posesia promitentului-compărător; 

b) preţul nu este inferior valorii de piaţă a bunului; 

c) bunul nu are o importanță determinantă pentru reuşita planului de reorganizare; 

d) promisiunea este notată în cartea funciară; 

Apelanta arată că, la data de 01.04.2010, prin contractul de vânzare-cumpărare, 

autentificat la biroul notarului public, „X” SRL a vândut către „Y” SRL mai multe bunuri 
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imobile, teren și construcţii – incluzând suprafaţa și construcţiile ce fac obiectul prezentului 

litigiu – pentru preţul total de 3.773.637 lei. 

În aceeaşi zi, 01.04.2010, SC „X” SA a încheiat cu cumpărătoarea SC „Y” SRL, 

contractul de închiriere nr. 1/01.04.2010, modificat prin actul adiţional nr. 1/12.04.2010, prin 

care a închiriat toate suprafeţele vândute, contra unei chirii lunare, care, însumată, echivala 

preţul primit pentru vânzare. 

Motivul determinant al celor două acte juridice a fost nevoia „X” SRL de disponibil 

bănesc. Vânzarea către „Y” SRL a bunurilor imobile s-a realizat la acest preţ în considerarea 

posibilităţii de închiriere ulterioară și păstrare, prin acest nou raport juridic, a posesiei 

bunurilor, cu opţiune de cumpărare la finalul închirierii. 

Această realitate de fapt rezultă și din corelarea exactă între preţul vânzării și preţul 

închirierii. În concret, în termenul de închiriere, debitoarea și-a recuperat integral investiţia, 

chiar cu profit, chiria fiind și achitată anticipat. În latura debitoarei, operaţiunea a fost foarte 

profitabilă, din perspectiva faptului că investiţiile imobiliare sunt recuperate în mod normal în 

termene mult mai lungi. 

Tot în considerarea situaţiei speciale în care părțile au încheiat tranzacţia, a fost 

stabilită și clauza de la art. 6 din actul adiţional, respectiv opţiune de cumpărare. 

La data de 17.11.2017, „Y” SRL intră în insolvență, iar la 02.11.2018 în faliment, 

situaţie ce înăspreşte condiţia subscrisei și nu mai permite finalizarea tranzacţiei dintre părţi 

astfel cum ea a fost intenţionată și stabilită de către acestea, în considerarea atât a vânzării, cât 

și a închirierii (pentru că cele două raporturi sunt legate). 

Din dovezile administrate în cauză, rezultă cu claritate faptul că SC „X” SA nu a putut 

niciodată nota contractul de închiriere în cartea funciară, întrucât nu s-a putut obţine acordul 

creditorului ipotecar A.B., administrator și asociat majoritar al societăţii „Y” SRL. În scopul 

notării contractului de închiriere, au fost făcute toate demersurile necesare, inclusiv plângere 

OCPI pentru refuzul de notare, în dosar XX852/281/2012. Prin urmare, nu se poate reține o 

culpă a societăţii, vizând lipsa notării în cartea funciară, întrucât reprezentantul debitoarei a 

împiedicat acest demers. 

Soluţionând în primă instanţă, tribunalul a dat o interpretare eronată prevederilor 

legale incidente, pronunţând, în fond, o hotărâre nemotivată în privinţa chestiunilor esenţiale 

ale speței, chestiuni ce vor constitui, în cele ce urmează, motivele de apel pentru care apelanta 

solicită instanţei de control judiciar să dispună schimbarea în tot a hotărârii primare. 

Temeiul juridic al speței, respectiv art. 131 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 

de prevenire a insolvenței și de insolvență, este și cel care trasează limitele sub care cauza se 

impunea a fi cercetată de instanţa învestită cu soluţionarea cererii. 
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Potrivit prevederilor art. 342 din Legea nr. 85/2014: „Dispoziţiile prezentei legi se 

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

Codului civil”, iar în conformitate cu dispoziţiile art. 1270 Cod civil „(1) Contractul valabil 

încheiat are putere de lege între părţile contractante” și (2) „se modifică sau încetează numai 

prin acordul părţilor ori din cauze autorizate de lege”. 

În lumina prevederilor legale anterior citate, tribunalul reține în motivele hotărârii că, 

dintre cele patru condiţii relevate de art. 131 din Legea 85/2014, nu sunt îndeplinite două 

dintre acestea, respectiv cele de la lit. b) și d). 

În privinţa condiţiei prevăzute la lit. b) a art. 131 din Legea nr. 85/2014 , instanţa a dat 

o întâietate nejustificată „valorii de piaţă” a bunurilor, în detrimentul forţei obligatorii a 

contractului în derulare, concretizată privitor la proporţia de 20%, menţionată în art. 6 din 

actul adiţional nr. 1/12.04.2010, prin prevederea conform căreia „chiriaşul va achita atât chiria 

aferentă perioadei din contract rămasă, cât și o valoare care nu va depăşi 20% din valoarea 

contabilă a bunurilor la data încheierii contractului de închiriere, aşa cum este ea înregistrată 

în evidențele proprietarului. 

Principiul specialia generalibus derogant are aplicabilitate în speţă, iar dispoziţiile cu 

caracter de specialitate sunt clauzele contractului de închiriere, în raport cu dispoziţiile Legii 

nr. 85/2014, care prezintă caracter de generalitate. 

Prioritatea legal conferită clauzelor contractului impune, aşadar, verificarea 

îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legea generală – adică art. 131 din Legea nr. 85/2014 – 

prin prisma adaptării acestora la situaţia particulară a părților. 

Aşa fiind, apelanta solicită instanţei de apel constatarea și reţinerea faptului că din 

raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză, efectuat în baza documentelor puse la 

dispoziţie de părţile contractante, rezulta că: „X” SRL a plătit către „Y” SRL, în temeiul 

contractului de închiriere, o sumă totală de 4.168.743,41 lei, deşi a datorat cu acest titlu (doar) 

suma de 3.268.815,2616; restituirile făcute de „Y” către „X” SRL, totalizează 596.080 lei și 

nu au legătură cu contractul de închiriere, ci cu o cesiune de creanţă, relevată într-un alt 

contract încheiat de părţi; valoarea proporţiei de 20% din valoarea contabilă a bunurilor la 

data încheierii contractului de închiriere este de 214.831,25 lei. 

Prin diferenţierea sumei datorate din cea plătită efectiv, rezultă că (și) valoarea 

proporţiei de 20% din valoarea contabilă a bunurilor, de la data închirierii, era deja achitată la 

data promovării acţiunii. În consecinţă, suma reţinută de instanţă – 76.926 lei (adică 

echivalentul a 16.826 euro) – nu a fost avansată sau menţionată de apelantă în niciunul din 

actele procesuale întocmite în cauză, nu a rezultat din raportul de expertiză contabilă – ale 
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cărui concluzii nici nu au fost avute în vedere la pronunţarea hotărârii – și nu are vreo legătura 

cu datele speței. 

În ce priveşte valoarea de piaţă a bunurilor imobile, consfinţită prin Raportul de 

evaluare aprobat de Adunarea Creditorilor societăţii debitoare (desfăşurată în 15 februarie 

2018), nu are aplicabilitate în cauza de față. Faptul că Raportul stabileşte pentru imobilele 

solicitate de subscrisa, o valoare de 27 de ori mai mare față de valoarea contabilă a bunurilor, 

este de natură a profita, în mod clar, debitoarei-falite, însă asumarea clauzelor contractuale a 

poziționat-o pe aceasta, încă de la data cumpărării bunurilor și a închirierii acestora 

(01.04.2010), în imposibilitatea de a opta ulterior între „valoarea contabilă de la data 

închirierii” și „valoarea actuală, de piaţă” a bunurilor. 

În mod cert, atât preţul vânzării (menţionat în contractul de vânzare-cumpărare 

autentificat cu nr. 776/01.04.2010) cât și cel al închirierii, au fost stabilite de părţi în 

considerarea valorii contabile a bunurilor, a posibilităţii de păstrare, de către „X” SRL a 

posesiei și folosinţei imobilelor, a relaţiei comerciale pe care o aveau la data încheierii 

tranzacţiei, dar, mai ales, a posibilităţii de cumpărare a bunurilor la finalizarea termenului de 

închiriere. 

În concret, operaţiunea de închiriere a imobilelor, de către „Y” SRL către „X”, a 

reprezentat o veridică operaţiune de leasing imobiliar, clauza privitoare la valoarea de 20% 

din valoarea contabilă a bunurilor, de la data închirierii fiind, în fapt, expresia unei valori 

reziduale a bunurilor, în schimbul plăţii căreia utilizatorul (în speţă, chiriaşul) poate opta 

pentru obţinerea proprietăţii imobilelor. 

Faptul că între societăţi nu a putut fi încheiat chiar un contract de leasing s-a datorat 

lipsei obiectului de specialitate al activităţii comerciale înscrise în obiectul de activitate al „Y” 

SRL, nicidecum altor factori ori cauze. 

În lipsa acestor condiţii speciale, e de la sine înţeles că subscrisa nu ar fi înstrăinat 

proprietatea către „Y” SRL sau, ce puţin, nu la acel preţ. 

În cauză nu s-a produs nicio dovadă a valorii contabile a bunurilor, aşa cum ar fi fost 

înregistrată în evidențele debitoarei la data încheierii contractului de închiriere, întrucât, aflată 

în faliment, aceasta a declarat (în dosarul nr. XX51/99/2017) că nu deţine şi nu poate prezenta 

o evidență contabilă a activităţii societare. 

Cea de-a patra condiţie prevăzută de art. 131 din Legea nr. 85/2014, stabileşte că 

„promisiunile de vânzare, în cazul imobilelor, sunt notate în cartea funciară”, situaţie despre 

care tribunalul reține că nu a fost îndeplinită în speţă. 

Probele produse în cauză de „X” SRL au conţinut, în categoria înscrisurilor, 

documente (hotărârile judecătoreşti pronunţate în dosarul nr. XX852/281/2012, în privinţa 
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plângerii împotriva refuzului de notare a promisiunii) ce relevă imposibilitatea notării 

promisiunii de vânzare în cartea funciară, în lipsa acordului administratorului statutar al 

societăţii, numitul A.B. – actual creditor majoritar al debitoarei falite. 

Din conţinutul acestor hotărâri rezulta cu claritate ca administratorului statutar, 

deţinător al unei ipoteci înscrise în cartea funciară pe aceste bunuri, i-a fost solicitat acordul 

și, de asemenea, s-a înregistrat refuzul său. 

În atare circumstanţe, în care subscrisa a făcut toate demersurile posibile pentru 

notarea promisiunii, operaţiune pentru care nu s-a înregistrat acordul reprezentantului 

promitentei-vânzătoare, tribunalul urma a reține că însăşi culpa pentru neîndeplinirea 

obligaţiei este transferată în sarcina debitoarei „Y”, care, cu intenţie, a refuzat să îşi dea 

acordul în vederea înscrierii promisiunii, urmărind probabil, încă din 2012, poziţionarea 

societăţii apelante în imposibilitatea de a cumpăra bunurile. 

Trecând peste aceste susţineri, pe deplin dovedite, prima instanţa reține totuşi 

neîndeplinirea condiţiei de notare în cartea funciară a promisiunii. 

Separat de faptul că închirierea a fost un contract consensual, care se încheie valabil 

prin simplul acord de voinţă al părţilor, iar forma scrisă este prevăzută doar pentru dovada 

raportului juridic, pretinderea datei certe a înscrisului apare ca fiind o condiţie suplimentară, 

impusă de instanţă, sub forma adăugării la lege. 

Or, acolo unde legea nu distinge, nu se poate aplica prin analogie un termen prevăzut 

de un alt act normativ, întrucât s-ar adăuga la lege. 

Prin dată certă se înţelege data calendaristică ce marchează momentul din care 

existența unui înscris sub semnătură privată nu mai poate fi contestată de către terţi și care 

este considerată a fi pentru aceştia adevărata dată a acelui înscris. 

Art. 1182 Cod civil prevede condiţiile de încheiere a unui contract. De asemenea, tot 

Codul civil enumeră limitativ următoarele criterii, în funcţie de care se poate stabili data certă 

a oricărui înscris sub semnătură privată, anume prin: 

a) înfăţişarea înscrisului, în orice scop, la o instituţie publică, situaţie în care acel 

înscris dobândeşte ca dată certă data prezentării lui la instituţia respectivă; 

b) înregistrarea înscrisului într-un registru public anume destinat (de exemplu, 

registrele existente la instanţele judecătoreşti sau cele de intrare-ieşire de la alte organe de stat 

etc.), caz în care acel înscris dobândeşte ca dată certă data înregistrării; 

c) menţionarea înscrisului în cuprinsul unui act sau document oficial întocmit de o 

persoană îndeplinind o funcţie publică, dacă a fost făcută în aşa fel încât înscrisul respectiv va 

avea ca dată certă data actului sau documentului conţinând menţiunea privitoare la existenţa 

sau conţinutul său; 
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d) încetarea din viaţă a oricăreia dintre persoanele semnatare ale înscrisului, situaţie în 

care înscrisul respectiv va avea ca dată certă data la care s-a produs decesul semnatarului; 

e) întocmirea de către notarul public, la cerere, a unei încheieri speciale prin care se 

atribuie data certă unui anume înscris, caz în care acel înscris primeşte ca dată certă data 

stabilită prin această încheiere. 

Există însă şi alte împrejurări prin referire la care s-ar putea stabili data certă a unui 

înscris, ca, de exemplu, survenirea unei maladii care produce paralizarea totală a mâinilor 

unuia dintre semnatarii acelui înscris; o atare împrejurare creează o puternică prezumţie că la 

data declanşării paraliziei înscrisul respectiv fusese deja întocmit. Principalul efect al datei 

certe este că, din momentul stabilirii ei, înscrisul respectiv dobândeşte opozabilitate faţă de 

terţi. Prin terţi, în acest context, se desemnează numai persoanele care au dobândit drepturi de 

la părţile contractului şi care pot fi prejudiciate prin eventuala schimbare a datei reale a actului 

respectiv, în această categorie de persoane nu se includ succesorii universali şi cu titlu 

universal, ei substituindu-se în drepturile şi obligaţiile autorului lor; fac excepţie moştenitorii 

rezervatari, dar numai în măsura în care le este atinsă rezerva, prin acte cu titlu gratuit; în 

această materie regula este că au calitatea de terţi numai dobânditorii de drepturi cu titlu 

particular, ca, de exemplu, cumpărătorul, legatarul etc. în ipoteza vânzării lucrului închiriat, 

cumpărătorului nu îi sunt opozabile decât contractele de închiriere consimţite de vânzător, 

care au dată certă anterioară vânzării. Au calitatea de terţi şi creditorii părţilor, ori de câte ori 

ei invocă drepturi proprii. 

Față de dispoziţiile legale menţionate – a căror necunoaştere nu poate fi invocată – 

rezultă, în mod evident, că motivele reţinute în hotărâre nu se circumscriu niciunui caz de 

lipsă a datei certe a înscrisului – contract de închiriere. 

Contractul de închiriere a dobândit data certă la momentul înregistrării sale într-un 

registru public, în speţă la data formulării, de către SC „X” SA, a cererii de notare a 

promisiunii în cartea funciară, a imobilelor (anul 2012). De asemenea, contractul a fost 

legalizat la biroul notarului public, la data de 17.02.2012. 

Din observarea probelor produse de „X” SRL, în privinţa exclusivă a condiţiei 

prevăzute la lit. d) din art. 131 al Legii nr. 85/2014, instanţa reține că neînscrierea promisiunii 

în cartea funciară a bunurilor s-a datorat în totalitate refuzului „Y” SRL de a-și exprima 

acordul, prin reprezentantul său statutar, fapt ce transferă culpa în sarcina debitoarei-falite. 

Or, în circumstanţele arătate și dovedite, debitoarea din cauză nu se poate prevala, în 

apărare, de propria-și culpă. 

Față de toate considerentele mai sus-expuse, apelanta solicită instanţei de apel 

reaprecierea tuturor probelor administrate, urmând a se dispune, în consecinţa, schimbarea în 
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tot a hotărârii tribunalului, admiterea cererii și obligarea Consorţiului de Lichidatori al „Y” 

SRL la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, în formă autentică, cu privire a bunurile 

menţionate în acţiune. 

În temeiul art. 453 alin. 1) C.proc.civ., precum și al principiului culpei procesuale, 

debitoarea este obligată la suportarea cheltuielilor ocazionate de prezentul litigiu. 

Lichidatorul a formulat întâmpinare la apelul formulat de reclamanta SC „X” SRL 

solicitând respingerea 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 nefondat, 

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

potrivit considerentelor ce urmează:  

Apelanta a criticat în cauză modul de aplicare a dispoziţiilor art. 131 din Legea nr. 

85/2014, prima instanţă neluând în considerare că dispoziţiile de specialitate sunt cele ale 

contractului de închiriere, prioritare fiind clauzele contractului de închiriere în raport cu 

dispoziţiile legii insolvenţei, prin prisma adaptării acestora la situaţia particulară a părţilor.  

Curtea apreciază că aceste apărări nu pot fi primite, întrucât principiile fundamentale 

ale dreptului contractelor pot fi încălcate cu scopul de a asigura mijloacele veritabile de 

redresare a debitorului insolvent, procedura insolvenţei prevăzând reguli clare, stricte în 

situaţiile în care averea debitorului este diminuată astfel încât să se evite agravarea situaţiei 

acestuia, concomitent cu neafectarea intereselor celorlalţi creditori.  

Este de subliniat că reclamanta şi-a întemeiat cererea de chemare în judecată pe 

dispoziţiile art. 131 din Legea nr. 85/2014, astfel încât a solicitat expres aplicarea acestor 

dispoziţii legale. Or, pe această cale nu pot fi invocate clauze din contractul părţilor care sunt 

în contradicţie cu procedura insolvenţei sau prevăd alte condiţii decât cele prevăzute de art. 

131 din Legea nr. 85/2014. 

Criticile care fac referire la condiţia prev. de art. 131 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 

85/2014 nu vor fi analizate, întrucât prima instanţă nu şi-a întemeiat soluţia pe neîndeplinirea 

acestei condiţii, ci doar a celor prevăzute de art. 131 alin. 1 lit. b) şi d).  

În ce priveşte condiţia prevăzută de art. 131 alin. 1 lit. b) din lege, apelanta aduce în 

discuţie operaţiunea închirierii şi relaţiile anterioare dintre părţi, cu accent pe valoarea 

contabilă de la data închirierii, aspecte care generează inaplicabilitatea dispoziţiilor legale 

menţionate. Curtea nu împărtăşeşte această opinie motivat de faptul că luarea în considerare a 

convenţiei părţilor are drept consecinţă eludarea dispoziţiilor legale şi reţine că prin astfel de 

clauze nu pot fi înlăturate de la aplicare dispoziţiile respective, cu atât mai mult cu cât au fost 

invocate ca temei al cererii de chemare în judecată. Operaţiunea închirierii nu are nici un efect 
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asupra promisiunii de vânzare cumpărare, în cauza de faţă, atât practicianul în insolvenţă cât 

şi administratorul special al debitoarei semnalând aspecte care pun sub semnul întrebării chiar 

executarea cu bună credinţă a obligaţiilor contractuale în ce priveşte plata chiriei lunare, cât şi 

modalitatea în care a fost încheiat actul adiţional din 12.04.2010 prin care se prevăd condiţii 

deosebit de dezavantajoase pentru debitoarea SC „Y” SRL. Ca atare, dispoziţia din actul 

adiţional precizat prin care se prevede opţiunea reclamantei apelante de a cumpăra imobilele 

din contract la o valoare care nu va depăşi 20% din valoarea contabilă a bunurilor la data 

încheierii contractului de închiriere – 1.04.2010 – nu are forţă derogatorie astfel încât să 

lipsească de eficienţă dispoziţiile art. 131 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 85/2014.  

Nici criticile privind lipsa culpei în neîndeplinirea condiţiei prev. de art. 131 alin. 1 lit. 

d) nu pot fi primite, întrucât impedimentul de notare în carte funciară a promisiunii de 

vânzare-cumpărare a fost generat de comportamentul reclamantei care nu a procedat de îndată 

la înscrierea în cartea funciară – chiar la data încheierii convenţiei care atestă promisiunea de 

vânzare-cumpărare. Mult mai târziu, la un interval de doi ani de la încheierea convenţiei, 

reclamanta a efectuat demersuri pentru notarea promisiunii de vânzare-cumpărare 

întâmpinând opoziţia creditorului ipotecar al debitoarei. Or, obligaţia notării în Cartea 

funciară a promisiunii de vânzare-cumpărare îndeplineşte condiţia publicităţii şi naşte 

opozabilitatea faţă de terţi, chiar de la momentul intervenirii acestei promisiuni. Dreptul de 

ipotecă a fost înscris la 8.09.2010, prin urmare, la momentul încheierii promisiunii de 

vânzare-cumpărare – 12.04.2010 – nu exista nici un impediment pentru notare în cartea 

funciară a imobilelor. Pe de altă parte, nu se poate imputa culpa celui ce a îndeplinit condiţiile 

de publicitate cu privire la dreptul său de ipotecă şi care are tot interesul de a îşi valorifica 

drepturile de creanţă, în contextul în care înscrierea promisiunii de vânzare-cumpărare a fost 

solicitată cu o dată anterioară şi era de natură a afecta drepturile creditorului ipotecar. Toate 

acestea trebuie privite în contextul în care administratorul statutar al debitoarei – creditor 

ipotecar – a făcut apărări ample prin care a invocat că nu a avut cunoştinţă nici un moment de 

existenţa actului adiţional în care s-a consemnat promisiunea de vânzare-cumpărare. 

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

a aplicat judicios dispoziţiile legale relevante, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 480 

C.proc.civ., a respins apelul păstrând sentinţa apelată. 

 

2. Completare hotărâre judecătorească. Casare cu trimitere spre rejudecare. 

Nepronunțarea instanței de recurs cu privire la cheltuielile de judecată efectuate în calea 

de atac a recursului 
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Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Completare hotărâre judecătorească 

Index alfabetic: Drept procesual civil. Cheltuielile de judecată 

Temei de drept: Codul de procedură civilă, art. 444 alin. 1, art. 453 alin. 1 

 

Din interpretarea art. 444 alin. 1 C.proc.civ. rezultă că cererea de completare a unei 

hotărâri judecătoreşti este admisibilă, exclusiv, atunci când instanţa a omis să se pronunţe 

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

incidentale. Pe de altă parte, art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, statuează că 

partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească 

acesteia cheltuieli de judecată. Fundamentul juridic al acordării cheltuielilor de judecată îl 

constituie culpa procesuală a părţii care cade în pretenţii. În caz de casare cu trimitere spre 

rejudecare, procesul dintre părţi nu a fost finalizat şi nu s-a stabilit culpa procesuală a 

vreuneia dintre ele, astfel că nu sunt întrunite cerinţele art. 453 alin. 1 din Codul de 

procedură civilă pentru ca instanţa de recurs să se pronunţe asupra cererii de acordare a 

cheltuielilor de judecată solicitate de către recurent. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Civilă, Decizia civilă nr. 297/23.06.2020 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Iaşi, la data de 23.04.2020, HC a 

solicitat completarea dispozitivului deciziei civile nr. 176/17.03.2020 pronunţată de Curtea de 

Apel Iaşi, în sensul obligării intimatului la plata cheltuielilor de judecată efectuate în vederea 

judecării căii ordinare de atac a apelului, precum şi a cererii de recurs, dovezile aferente fiind 

depuse la dosarul cauzei. În motivarea cererii, se susţine că, prin cererea de recurs, a formulat 

două capete de cerere distincte, însă interdependente. Cu titlu principal, a solicitat admiterea 

căii extraordinare de atac formulate, pentru motivele dezvoltate pe larg în cuprinsul cererii 

înaintate, iar, pe cale accesorie, obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată 

ocazionate de soluţionarea prezentului litigiu. 

La termenul de judecată din data de 03.03.2020, a depus la dosarul cauzei, prin 

reprezentant convenţional, dovada achitării cheltuielilor de judecată, în cuantum de 500 de lei, 

chitanţa fiind emisă exclusiv în vederea susţinerii căii extraordinare de atac. La un moment 

anterior, cu ocazia judecării cererii de apel, la data de 09.04.2019, a depus în aceeaşi manieră 

dovada achitării cheltuielilor de judecată aferente etapei procesuale a apelului, în cuantum de 

1.000 lei. 

Prin Decizia nr. 176/17.03.2020, instanţa de recurs a admis calea extraordinară de atac 

formulată de el şi a dispus admiterea în mod corespunzător a apelului împotriva sentinţei 

civile nr. 1453/24.10.2013, pronunţată de Judecătoria Hârlău, sentinţă anulată ca efect al 

aceloraşi dispoziţii.  
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Totodată, instanţa învestită cu soluţionarea recursului a dispus casarea hotărârii 

pronunţate în apel, respectiv a deciziei nr. 1330/7.05.2019, şi trimiterea cauzei spre rejudecare 

Judecătoriei Iaşi. 

Recurentul solicită să se constate incidenţa dispoziţiilor art. 444 alin. 1 C.proc.civ., 

prin hotărârea de dezînvestire nefiind soluţionată inclusiv solicitarea sa de obligare a 

intimatului la plata cheltuielilor de judecată aferente atât etapei recursului, cât şi căii ordinare 

de atac a apelului.  

În lumina celor două hotărâri de admitere integrală a căilor de atac promovate şi 

raportat la principiile echităţii, recurentul solicită admiterea cererii de completare și  obligarea 

intimatului la achitarea cheltuielilor de judecata efectuate în cauză. 

In drept, îşi întemeiază solicitarea pe dispoziţiile art. 444 C.proc.civ.. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că cererea de completare a 

dispozitivului deciziei civile nr. 176/2020 din data de 17.03.2020 a Curţii de Apel Iaşi nu este 

întemeiată. 

Potrivit dispoziţiei înscrise în art. 444 alin. 1 din Codul de procedură civilă: „Dacă 

prin hotărârea dată instanța a omis să se pronunțe asupra unui capăt de cerere principal sau 

accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în 

același termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar 

în cazul hotărârilor date în căile extraordinare de atac sau în fond după casarea cu reținere, în 

termen de 15 zile de la pronunțare”. 

Din interpretarea textului rezultă că cererea de completare a unei hotărâri judecătoreşti 

este admisibilă, exclusiv, atunci când instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de 

cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale. 

Pe de altă parte, art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, statuează că partea care 

pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli 

de judecată. 

Fundamentul juridic al acordării cheltuielilor de judecată îl constituie culpa procesuală 

a părţii care cade în pretenţii. 

În prezenta cauză, prin decizia civilă nr. 176/17.03.2020, Curtea de Apel Iaşi a respins 

excepţia nulităţii recursului, invocată de intimatul HE. 

A fost admis recursul declarat de HC împotriva deciziei nr. 1330/07.05.2019 

pronunţată de Tribunalul Iaşi - Secţia I Civilă, decizie pe care a casat-o. 

A fost admis apelul declarat de HC împotriva nr. 1453/24.10.2018 pronunţată de 

Judecătoria Iaşi, sentinţă pe care a anulat-o.  

A fost respinsă excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârâtul HE . 
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A fost trimisă cauza spre rejudecare la Judecătoria Iaşi. 

Raportat la soluţia dată prin decizia a cărei completare se cere, în cauză nu poate fi 

vorba de o omisiune a instanţei de recurs de a se pronunţa asupra cererii recurentului de 

obligare a intimatului la plata cheltuielilor de judecată. 

Astfel, instanţa de recurs nu a soluţionat în mod definitiv procesul dintre părţi, ci a 

trimis cauza spre rejudecarea fondului, ca urmare a respingerii excepţiei prescripţiei dreptului 

la acţiune invocată de pârâtul HE.  

Având în vedere soluţia judecăţii din recurs, de casare cu trimitere, culpa procesuală 

nu a fost încă stabilită, astfel că acordarea cheltuielilor de judecată va fi analizată de instanţa 

de trimitere odată cu soluţionarea fondului. 

Curtea notează că, atât timp cât procesul dintre părţi nu a fost finalizat şi nu s-a stabilit 

culpa procesuală a vreuneia dintre ele, nu sunt întrunite cerinţele art. 453 alin. 1 din Codul de 

procedură civilă pentru ca instanţa de recurs să se pronunţe asupra cererii de acordare a 

cheltuielilor de judecată solicitate de recurent. 

Astfel, este de principiu că, în caz de casare cu trimitere spre rejudecare, cheltuielile 

de judecată urmează a fi evaluate de instanţa de rejudecare, în ansamblul cheltuielilor 

judiciare ale cauzei, ca urmare a caracterului accesoriu al acestei cereri faţă de cererea 

principală dedusă judecăţii şi în raport de soluţia pronunţată în rejudecarea acestei cereri 

(principale). 

Faţă de cele ce preced, constatând că nu există o omisiune a instanţei de recurs de a se 

pronunţa asupra cererii accesorii de acordare a cheltuielilor de judecată, atât timp cât cauza a 

fost trimisă spre rejudecare în integralitatea sa, Curtea, în baza prevederilor legale mai sus 

menţionate, respinge cererea formulată de HC privind completarea dispozitivului deciziei 

civile nr. 176/17.03.2020 a Curţii de Apel Iaşi – Secţia Civilă. 

 

3. Expropriere de fapt. Condiții și efecte. „Așteptare legitimă” de recuperare a unei 

investiții, în sensul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului 

Cuprins pe materii: Drept civil. Proprietatea publică. Trecerea unui bun din proprietate 

privată în proprietatea publică  

Indice alfabetic: expropriere de fapt  

Temei de drept: - art. 3 raportat la lista anexă III și art. 7 din Legea nr. 213/1998; art. 4 

din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru utilitate publică; art. 52 alin. 

(l) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; art. 480 şi art. 481 C.civ.; 

art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului 
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Simplul fapt că un particular construiește un drum, destinat utilităţii publice, pe 

proprietatea privată, edificat cu această destinaţie tocmai în vederea exploatării investiţiei 

sale, constând în construirea şi înstrăinarea de locuinţe, nu poate fi interpretat ca generator 

de obligaţii în sarcina unităţii administrativ-teritoriale, în sensul obligării la plata 

contravalorii terenului și a investiției. 

Alocarea de terenuri pentru drumuri de acces în vederea realizării şi exploatării unei 

investiții private, și amenajarea unor terenurile cu destinaţia de „străzi”, reprezintă 

manifestarea unilaterală de voință a investitorului în scopul obținerii unor beneficii din 

vânzarea imobilelor şi nu există niciun temei juridic pentru a susţine că ar fi avut o aşteptare 

legitimă, în sensul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, fundamentată pe o 

prevedere legală specială în vigoare, să recupereze valoarea terenurilor (şi a investiţiilor 

reprezentând construcţia drumurilor) de la unitatea administrativ-teritorială. 

Împrejurarea potrivit căreia un teren dobândește funcționalitatea de stradă, în sens 

strict de cale de acces, încă de la obţinerea autorizaţiilor administrative, nu semnifică 

preluarea automată în domeniul public al municipiului şi atribuirea regimului juridic stabilit 

pentru bunurile prev. la Cap. III pct. 1 din Anexa la Legea nr. 213/1998. 

Nici atribuirea de denumiri pentru drumuri de acces şi includerea în Nomenclatorul 

de artere al municipiului, atribuire ce s-a produs în aplicarea dispoziţiilor OUG nr. 63/2002, 

prin HCL nr. 69/20.03.2006 nu semnifică însuşirea bunurilor în sine, în patrimoniul 

municipalităţii.  

Faptul că un teren proprietate privată este destinat utilizării publicului neîngrădit, că 

este o stradă, că străzile sunt prevăzute la Cap III pct. 1 din Lista anexă la Legea nr. 

213/1998, fără să intereseze modalitatea legală, efectivă, prin care imobilele au fost 

transferate din patrimoniul unui investitor privat în domeniul public, fără să intereseze că 

străzile au fost edificate şi alocate benevol din proprietatea sa privată de reclamant, numai 

pentru că aceste străzi au primit o denumire, conform prevederilor legale, sunt elemente ce 

nu au nicio semnificaţie referitor la o eventuală preluare în patrimoniul public. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 241/24.06.2020  

 

Prin sentinţa civilă nr. 231/14.02.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia I civilă a 

fost admisă, în parte, cererea reclamantei „IG” SRL, în contradictoriu cu pârâţii Consiliul 

Local Iaşi şi Municipiul Iaşi, prin Primar, pârâții fiind obligați, în solidar, la plata sumei de 

2.886.912 lei reprezentând contravaloarea drumurilor construite în cartierul A, precum și a 

cheltuielilor de judecată.  

Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul Iaşi a reţinut, în esență, faptul că reclamanta a 

dobândit în proprietate suprafaţa de 42.526 m.p. teren, în zona „P.” a Municipiului Iaşi, fiind 

o societate comercială care a înţeles să construiască, pe terenul proprietatea sa privată, un 

ansamblu rezidenţial, ceea ce presupune construirea unor drumuri de acces de natura celor 

menţionate în art. III pct. 1 din anexa la Legea nr. 213/1998 

Ca atare, reclamanta a obţinut de la autorităţile locale avizele şi autorizaţiile legale 

pentru edificarea unui cartier rezidenţial de locuinţe - „A” şi a procedat la executarea 

lucrărilor de infrastructură aferente ansamblului de locuinţe „A” prin resurse proprii. 
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După realizarea acestor lucrări de infrastructură aferente cartierului „A”, reclamanta a 

împărţit terenul în parcele pe care le-a vândut unor persoane fizice şi juridice, conform 

contractelor de vânzare-cumpărare depuse la dosarul de fond, din cuprinsul cărora rezultă în 

cazul vânzării unor parcele care nu aveau ieşire la calea publică, reclamanta a instituit în 

favoarea cumpărătorilor câte un drept de servitute de trecere pe terenul aflat în proprietatea 

societăţii. 

În prezent în cartierul A există două căi de acces cărora li s-a dat nume în 

nomenclatorul de nume al străzilor al Municipiului Iaşi, respectiv strada şi aleea ER, care nu 

au făcut obiect al contractelor de vânzare-cumpărare, rămânând în proprietatea reclamantei. 

Din Ghidul de elaborare al regulamentului local de urbanism (pct. 2.3.2. art. 25) 

rezultă că străzile sunt drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire, iar 

din Planul urbanistic zonal al ansamblului rezidenţial A rezultă că se vor edifica şi obiective 

de utilitate publică, respectiv străzi noi (pct. 3.8.), că legătura cu celelalte zone funcţionale ale 

oraşului este asigurată prin Şoseaua P. 

Cu privire la cele două drumuri – str. ER şi Aleea E – potrivit raportului de expertiză 

topografică întocmit în specialitatea topografie de expert, inclusiv suplimentul întocmit în 

rejudecare, se reţine că suprafaţa ocupată de cele două drumuri este de 8144,66 mp.  

Potrivit raportului de expertiză efectuat în cauză în specialitatea construcţii civile şi 

industriale şi evaluare proprietăţi imobiliare de expertul CDC (refăcut) valoarea terenului în 

suprafață de 8144,66 mp afectat de cele două drumuri este de 1.896.891 lei, iar în ce privește 

valoarea îmbunătățirilor aduse prin asfaltare, pavare și betonare drumurilor este de 611.275 lei 

pentru Aleea ER și 378.746 lei pentru strada ER, valoarea totală a celor două drumuri fiind de 

2.886.912 lei. 

Prin decizia civilă nr. 443/22.06.2016 a Curţii de Apel Iaşi s-a statuat cu putere de 

lucru judecat că cele două drumuri construite de apelantă sunt reglementate la cap. III pct. 1 

din Legea nr. 213/1998 şi sunt de utilitate publică, neexistând nicio dovadă contrară a 

înstrăinării acestor căi de acces către persoanele fizice. 

Se reţine de tribunal că, potrivit dispoziţiilor art. III pct. 1 din anexa Legii nr. 

213/1998, domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din 

drumurile comunale, vicinale şi străzile. 

Reclamanta, în atare condiţii, nu mai poate exercita prerogativele dreptului de 

proprietate asupra 8144,66 mp afectat de cele două drumuri şi asupra îmbunătăţirilor aduse 

acestora, deoarece sunt afectate de utilitate publică reprezentând „drumuri de acces deschise 

publicului larg”, fiind „conectate la reţeaua publică de drumuri”, „servind atât publicului 

general, cât şi oricărui tip de transport privat”, cerinţe impuse de Curtea Europeană a 
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Drepturilor Omului în cauza Bugajny şi alţii împotriva Poloniei, care priveşte o situaţie de 

fapt identică cu cea în speţă. 

Imposibilitatea exercitării dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren 

menţionate şi îmbunătăţirilor reprezintă o expropriere în fapt, care s-a realizat în mod efectiv, 

ca urmare a hotărârilor adoptate de către autorităţile administrative publice locale, care au 

inclus în nomenclatorul de nume al străzilor al Municipiului Iaşi, respectiv strada şi aleea. 

Având în vedere faptul că suprafaţa de teren şi îmbunătăţirile menţionate nu mai pot fi 

folosite în mod efectiv de către reclamantă, în raport de situaţia de fapt expusă, ne aflăm în 

ipoteza unei exproprieri de fapt, care trebuie să aibă consecințe juridice. 

În drept, Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru utilitate publică, intrată în 

vigoare la data de 2 iunie 1994, a reiterat principiul stabilit de art. 41 alin. (3) din Constituţia 

României, potrivit căruia exproprierea nu poate interveni decât pentru o cauză de utilitate 

publică, cu despăgubire prealabilă, în baza unei hotărâri a instanţelor. 

Art. 4 din Legea nr. 33/1994 statuează că, dacă sunt respectate condiţiile de fond şi de 

formă, părţile în cauză pot conveni modalitatea de transfer al dreptului de proprietate şi a 

sumei despăgubirilor, fără a urma procedura prevăzută de lege, în caz contrar, ca şi pentru 

evaluarea despăgubirilor, putând fi sesizat tribunalul competent. 

Art. 480 şi art. 481 C.civ. prevăd că proprietatea este dreptul unui individ de a dispune 

şi de a se bucura de un bun, în mod exclusiv şi absolut, în limitele stabilite de lege, şi că orice 

lipsire de proprietate trebuie să urmărească un scop de utilitate publică şi să fie însoţită de o 

despăgubire justă prealabilă. 

Or, ingerinţa produsă reclamantei în exercitarea prerogativelor dreptului său de 

proprietate, necontestat în cauză, prin afectarea bunurilor sale unei utilităţi publice (drumuri 

de utilitate publică) impune indemnizarea corespunzătoare pentru pierderea suferită. 

Dreptul la indemnizare îşi găseşte corespondent atât în normele legale interne evocate, 

dar şi în dispoziţiile convenţionale, art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului, potrivit cărora: „Orice persoană fizică sau juridică are 

dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru 

cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale 

dreptului internaţional”. 

Norma evocată presupune ca o ingerinţă a autorităţii publice în exerciţiul dreptului la 

respectarea bunurilor să fie legală și nu se acceptă autorizarea privării de proprietate sau 

reglementarea folosinței bunurilor decât în „condiţiile prevăzute de lege”. 

În acelaşi timp, principiul legalităţii implică existenţa unor norme de drept intern 

suficient de accesibile şi previzibile, Curtea statuând constant în jurisprudenţa sa că: 
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„necesitatea de a se analiza dacă s-a păstrat un echilibru just între cerinţele de interes general 

ale comunităţii şi imperativele protecţiei drepturilor fundamentale ale individului nu poate 

avea loc decât dacă se dovedeşte că ingerinţa litigioasă a respectat principiul legalităţii şi nu 

era arbitrară” (Iatridis contra Greciei). 

Or, în speţă, se constată că reclamanta a pierdut dispoziţia asupra terenului 

proprietatea lor şi a îmbunătăţirilor aferente, teren care a fost transformat ireversibil prin 

afectarea ca drumuri de utilitate publică reprezentând „drumuri de acces deschise publicului 

larg”, fiind „conectate la reţeaua publică de drumuri”, „servind atât publicului general. 

În acelaşi timp, se constată că nu a existat niciun transfer de proprietate amiabil, în 

virtutea art. 4 din Legea nr. 33/1994. 

A impune unei persoane private să suporte costul unei utilităţi publice de interes local 

sau general contravine tuturor prevederilor legale în materia protecţiei oferite dreptului de 

proprietate. 

Chiar dacă preluarea bunului lor se constituie, în raport de datele speţei sus analizate, 

într-o „expropriere de fapt”, noţiune neconsacrată în dreptul intern, cadrul legal evocat de 

părți şi normele convenţionale ce impun exigenţa legalităţii unei asemenea măsuri şi a 

proporţionalităţii sale, necesită acordarea unei despăgubiri financiare ori compensatorii, 

proprietarilor bunului. 

În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că atunci când un 

bun este afectat unei utilităţi publice, prin natura sa, statul are obligaţia de a expropria bunul, 

prin oferirea unei despăgubiri proprietarului său. Altfel, ar însemna ca statul să îşi atingă 

anumite obiective de politică socială, pe seama unei persoane private (fizică sau juridică), 

ceea ce nu este acceptabil, întrucât costurile de politică socială trebuie suportate de întreaga 

colectivitate, nu doar de o anume persoană (cauza Bugajny și alții contra Poloniei, hotărârea 

din 6 noiembrie 2007). 

Astfel, nu îi poate fi impusă părţii deposedate obligaţia de a urma diverse proceduri 

(neindicate şi de natură a temporiza realizarea dreptului), în scopul acoperirii prejudiciului 

determinat de acţiunea statului, prin autorităţile sale, ci acestora din urmă trebuie să le fie 

impusă obligația ca preluarea unui bun sau reglementarea folosinței bunului, proprietatea unei 

persoane private, să urmeze, anterior adoptării acestei măsuri, procedurile prescrise de lege, 

pentru a asigura legalitatea măsurii, care, numai într-o asemenea ipoteză, îşi găseşte 

justificarea în normele interne şi convenţionale în materie, ce fac parte din ordinea de drept 

internă. 
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Privarea de proprietate a reclamantei, în lipsa oricărei despăgubiri ar fi lipsită de 

proporţionalitate, ce ar putea atrage încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1, încălcare ce trebuie 

evitată de instanțele interne, primele chemate să aplice dispozițiile convenționale. 

Ca urmare a intrării suprafeţei de teren şi lucrările de îmbunătăţire menţionate în 

proprietatea publică a Municipiului Iaşi a avut loc o însărăcire a patrimoniului reclamantei şi 

o îmbogățire a patrimoniului pârâtului, împrejurări faţă de care se impune a se analiza dacă 

sunt îndeplinite condiţiile îmbogăţirii fără justă cauză. 

În primul rând trebuie precizat că sunt aplicabile în cauză dispoziţiile din vechiul Cod 

civil în raport de dispozițiile art. 103 din Legea nr 71/2011. 

Îmbogăţirea fără justă cauză presupune existenţa unui fapt juridic prin care 

patrimoniul unei persoane este mărit pe seama patrimoniului unei alte persoane, fără ca pentru 

aceasta să existe un temei juridic. Aceasta constituie un izvor de obligaţii, deoarece cel care a 

beneficiat de mărirea patrimoniului este obligat să restituie ceea ce a primit în mod necuvenit. 

Acţiunea în restituirea îmbogăţirii fără justă cauză, se poate exercita numai în cazurile 

în care între mărirea patrimoniului unei persoane şi micşorarea patrimoniului celeilalte există 

o legătură, iar reclamantul nu are la dispoziţie pentru recuperarea pierderii suferite nici o altă 

acţiune izvorâtă din contract, delict sau alte fapte juridice. 

Pentru ca îmbogăţirea fără justă cauză să dea naştere raportului juridic de obligaţii şi 

acţiunea în restituire să fie admisă este necesară îndeplinirea anumitor condiţii şi, raportat la 

situaţia de fapt expusă, constată tribunalul că acestea sunt îndeplinite în speţă. 

În consecinţă, îmbogăţirea fără justă cauză dă naştere unui raport obligaţional între 

pârâţii-îmbogăţiţi şi reclamanta însărăcită, astfel că restituirea trebuie să se facă, ori de câte 

ori este posibil, în natură. În toate celelalte cazuri, restituirea se face prin echivalent bănesc, or 

în cauză este evident că restituirea nu se poate face decât prin echivalent bănesc, dată fiind 

transformarea ireversibilă a bunurilor. 

Raportat la aceste repere se constată că valoarea îmbogăţirii pârâţilor Consiliul Local 

Iaşi şi Municipiul Iaşi, prin Primar, este de 2.886.912 lei reprezentând contravaloarea 

drumurilor construite în cartierul „A”, respectiv strada ER şi aleea ER, potrivit evaluării 

făcute de expert, cum s-a arătat, cu precizarea că nu poate fi avută în vedere la stabilirea 

valorii acestor bunuri TVA-ul, în primul rând întrucât – cum s-a arătat – nu ne aflăm în 

prezenţa unei răspunderi contractuale sau delictuale, situaţie în care s-ar fi pus problema 

reparării integrale a prejudiciului, ci – cum s-a arătat – se are în vedere doar strict valoarea 

îmbogăţirii pârâţilor, cum nu poate include TVA-ul, iar totodată nu se poate include această 

valoare, TVA, dat fiind că valoarea drumurilor a fost stabilită în conformitate cu standardele 

ANEVAR, evaluarea fiind făcută prin piaţă şi cost, fără a se lua în calcul valoarea lucrărilor şi 
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materialelor utilizate, prin verificarea unor facturi, devize de lucrări, etc. în raport de care să 

se stabilească dacă s-a datorat şi plătit TVA. 

Împotriva sentinţei au formulat apel Consiliul Local Iaşi şi Municipiul Iaşi prin 

Primar, solicitând instanţei să observe faptul că prima instanţă a pronunţat o hotărâre nelegală 

şi netemeinică, motivat de următoarele: 

În fapt, reclamanta a întocmit un Plan Urbanistic Zonal „Construire locuinţe și 

echipamente tehnico-edilitare, intravilan extins”, supus aprobării Consiliului Local Iaşi (HCL 

nr. XXX/00 noiembrie 2004). 

Ulterior, reclamanta/intimată a obţinut Autorizaţia de construire nr. XX9/2005 pentru 

drumuri de incintă care să deservească accesul proprietarilor de locuinţe construite de către 

aceasta şi nu o autorizaţie pentru execuţia unor drumuri publice sau artere de circulaţie. 

Intimata/reclamantă nu a executat lucrările în temeiul unui proiect tehnic pentru 

execuţia infrastructurii rutiere-drumuri de incintă (Studiul de fezabilitate conţinând 

justificarea tehnico-economică şi detalierea soluţiilor tehnice care urmau a fi adoptate la 

execuţia lucrărilor de infrastructură rutieră - drumuri de incintă, avizul Consiliului tehnico-

economic) întocmit şi verificat de verificatori atestaţi în domeniul infrastructurii rutiere - 

drumuri, a unui ordin de execuţie emis de autoritatea locală, iar lucrările efectuate nu au fost 

verificate şi aprobate de o persoană responsabilă cu urmărirea execuţiei (diriginte de şantier) 

din partea autorităţii administraţiei publice locale, în condiţiile în care reclamanta-intimată 

afirmă şi consemnează că i-ar fi fost creată convingerea prin aprobarea PUZ că execută 

drumuri publice, drumuri ce vor fi introduse în domeniul public şi în reţeaua publică stradală 

a Municipiului Iaşi. 

Conform art. 52 alin. (l) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, „proiectarea, 

construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile publice se face potrivit legislaţiei în 

vigoare, de către cei interesaţi, cu acordul prealabil al administratorului drumului public şi al 

politiei rutiere.” 

Reclamanta-intimată nu a întocmit documentaţii tehnice şi nu deţine avize/aprobări 

pentru aceste drumuri care să justifice caracterul de drum public. 

Din adresa nr. XXX/SR din 11.04.2019 emisă de Ministerului Afacerilor Interne - 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, comunicată Municipiului Iaşi, reiese cert şi fără 

echivoc că la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Iaşi nu a fost 

depusă pentru verificare documentaţia tehnică referitoare la organizarea circulaţiei în incinta 

cartierului „A” pentru străzile ER şi Aleea ER. 

Arată că din adresa Direcţiei Tehnice şi Servicii Comunitare şi planşe foto rezultă 

indubitabil faptul că reclamanta/intimată restricţionează cu bună ştiinţă accesul, utilizarea 
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făcându-se în interes privat, astfel încât deschiderea accesului pe drumurile de incintă s-a 

realizat numai când reclamanta/intimată a urmărit în mod direct obţinerea unei probe pentru 

acest litigiu. 

Prin denaturarea situaţiei de facto reclamanta/intimată, deşi ştia că nu a întocmit şi nu 

a depus o documentaţie de specialitate pentru avizarea circulaţiei rutiere publice pe cele două 

drumuri de incintă, conform legii, deşi existau probe că aceste drumuri de incintă au fost 

închise din iniţiativa și prin voinţa reclamantei tocmai în scopul de a nu permite traficul rutier 

public, a ticluit aparenţele afectării utilităţii publice urmărind ca rezultat direct obţinerea 

contravalorii acestor bunuri din sume alocate din bani public de la bugetul local. 

Concluziile acestei expertize întocmite prin inducerea în eroare a expertului tehnic 

judiciar au fost determinante în soluţia pronunţată de judecătorul de fond. 

Arată apelanta că a solicitat opiniile unor specialişti în domeniu sub forma unui 

amicus curiae, care au contrazis punctul de vedere, atât cu privire la măsurători cât și cu 

privire la conectivitatea la reţeaua de drumuri publice. 

Referindu-se la componenta domeniului public, arată apelanţii că cele două străzi 

edificate în zona „P.” de „IG” SRL, nu au fost inventariate în inventarul domeniului public al 

Municipiului Iaşi, reactualizat, aprobat prin HCL nr. XXX/30 mai 2018 şi că acordarea 

denumirii unor străzi și includerea acestora în Nomenclatorul stradal al unei autorităţi publice 

locale nu echivalează cu apartenenţa acestora la domeniul public al autorităţii publice 

respective. 

Inventarierea unor bunuri în domeniul public se face doar cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 213/1998, Direcţia Arhitectură şi Urbanism a consemnat prin adresa nr. 

XXXX/17.04.2019 că strada şi Aleea ER figurează în nomenclatorul de artere a municipiului 

Iaşi ca urmare a HCL nr. XX/2006, dar nu şi în inventarul domeniului public sau privat al 

municipiului Iași. 

Solicită apelanta instanţei să observe faptul că, potrivit autorizaţiei de construire nr. 

XXX/2005 aflate la dosarul cauzei, emisă la cererea intimatei reclamantă, aceasta a construit 

reţele de incintă (drumuri de incintă) în calitate de investitor imobiliar privat – în propriul 

cartier de locuinţe. 

Reiterează faptul că investitorul privat, pentru a construi un ansamblu de locuinţe, a 

întocmit documentaţia tehnică plan urbanistic zonal pentru o zonă/suprafaţă de teren mult mai 

mare decât cea aferentă construirii de locuinţe, întrucât pentru zona respectivă nu existau 

reglementări urbanistice în planul urbanistic general. Astfel, pentru a dobândi dreptul de a 

construi un cartier privat de locuinţe și-a asumat obligaţia elaborării PUZ-ului pentru întreaga 
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zonă, iar în cuprinsul acestei documentaţii a proiectat diverse reglementări cu aplicare în 

viitor, scopul fiind dezvoltarea întregii zone în mod unitar și coerent. 

Pentru a asigura accesul viitorilor proprietari de locuinţe în cadrul ansamblului 

rezidenţial, de la o locuinţă la alta, precum şi în afara acestui ansamblu, investitorul imobiliar 

s-a obligat să edifice şi reţele de incintă. 

Apreciază apelanta că în mod nelegal prima instanţă a considerat că Înalta Curte de 

Casaţie și  Justiţie ori Curtea de Apel Iaşi, prin deciziile de trimitere, au stabilit faptul că 

intimata-reclamantă a realizat drumuri publice conform PUZ aprobat prin HCL nr. XXX/2004 

și că, în fapt, a avut loc o expropriere pentru utilitate publică. 

Susţinerea intimatei-reclamantei potrivit căreia a realizat drumuri publice, fiind o 

chestiune ce ţine de fondul dreptului, nu a făcut obiectul controlului judiciar, întrucât această 

chestiune litigioasă trebuia pusă în dezbaterea contradictorie pentru prima dată în faţa 

instanţei învestită cu judecarea cauzei pe fond. 

Din economia considerentelor hotărârii apelate se observă faptul că prima instanţă nu 

arată – întrucât nu există – dovada pe baza căreia a reţinut că, în fapt, intimata-reclamantă a 

realizat drumuri publice. 

Transmiterea dreptului de proprietare asupra terenului ce urma a fi afectat uzului şi 

utilităţii publice – de la „IG” SRL (persoană juridică de drept privat) la Municipiul Iaşi 

(persoană juridică de drept public conform prevederilor Legii nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală), nu s-a realizat, intimata-reclamantă neavând nicio intenţie în 

acest sens, dovadă faptului că potrivit extraselor de carte funciară aflate la dosarul cauzei, 

acesta figurează ca fiind proprietarul terenului care a instituit drepturi reale, respective 

servituți de trecere în mod gratuit, persoanelor către care a transmis construcţiile - case de 

locuit. 

Nu există nicio dovadă care să justifice că ar fi avut loc o expropriere pentru cauză de 

utilitate publică, astfel cum a reţinut judecătorul fondului, întrucât nu a avut loc transferul 

dreptului de proprietate asupra terenului din proprietatea privată a „IG” SRL în proprietatea 

publică a municipiului Iaşi, potrivit dispoziţiilor legale privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică – în vigoare la data emiterii HCL nr. XXX/22.11.2004 pentru aprobarea 

planul urbanistic zonal „Construire locuinţe şi echipamente tehnico-edilitare, intravilan extins 

- cvartal 60, Municipiul Iaşi, jud. Iaşi”, respectiv Legea nr. 33/1994. 

Reiterează faptul că, în speţa de faţă, intimata-reclamantă are la îndemână acţiunea ce 

poate fi exercitată în cazurile şi condiţiile strict prevăzute de Legea nr. 33/1994 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi Legea nr. 255/2010 privind exproprierea 

pentru cauză de utilitate publică, necesară unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. 
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Aceste acte normative cuprind dispoziţii de natură să asigure atât cadrul legal adecvat 

procedurilor de expropriere şi stabilire a despăgubirilor, cât şi apărarea dreptului de 

proprietate privată. 

Prin acţiunea dedusă judecăţii reclamantul urmăreşte în realitate obţinerea unei 

reparaţii pe care nu ar fi putut să o obţină pe calea unei acţiuni fundamentată pe dispoziţiile 

legale privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 

Intimata „IG” SRL a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului 

formulat de Municipiul Iași, prin Primar și Consiliul Local Iași ca nefondat şi menţinerea 

sentinţei civile nr. 213/14.02.2019 a Tribunalului Iaşi. 

Intimata solicită instanţei de apel să constate că toate susţinerile sale au fost dovedite 

şi rezultă cu prisosinţă din probatoriul administrat în cauză. Astfel, IPJ Iaşi – prin adresa 

XXXX/3.12.2013 – confirmă că pe strada și Aleea ER traficul rutier nu este restricţionat, 

străzile fiind deschise populaţiei. 

Aceleaşi concluzii se regăsesc şi în raportul de expertiză topo efectuat în cauză. 

În primul rând, solicită instanţei să aibă în vedere decizia Curţii de Apel Iaşi nr. 

443/2016 și Decizia ICCJ nr. 2244/27.11.2016, prin care instanţele de control judiciar au 

stabilit cu putere de lucru judecat că, în cauză, „s-a dovedit caracterul public al drumurilor, 

prin urmare acestea fac parte în virtutea legii din domeniul public al Municipiului Iaşi”. 

Apelanţii, deşi au fost parte în toate fazele procesuale ale acestui dosar timp de 11 ani, 

iar dreptul la apărare, precum şi toate principiile fundamentale ale procesului civil, 

nemijlocirea şi contradictorialitatea au fost respectate de toate instanţele, apelanta nu a înţeles 

să conteste expertiza tehnică efectuată de expertul tehnic judiciar desemnat de instanţa de 

apel. 

Deşi apelanţii au avut posibilitatea să administreze probe, conform dispoziţiilor 

procedurale, nu au urmărit astfel de demersuri legale, tocmai pentru că toate apărările 

invocate sunt nefondate. 

Referitor la calitatea nesatisfăcătoare a drumurilor, arată că apelanţii au invocat pentru 

prima oară în apel faptul că drumurile construite de reclamanta-intimată nu sunt perfecte pe 

toată suprafaţa lor sau nu sunt recepţionate. Oricum ar fi, aceste apărări nu sunt de natură să îi 

exonereze de plata contravalorii drumurilor aşa cum a fost stabilită de expertul tehnic şi 

micşorată de instanţa de fond. 

Municipiul Iaşi are foarte multe străzi, care nu sunt recepţionate şi are foarte multe 

străzi pe care se circulă foarte greu din cauza calităţii şi a degradării. Aceasta nu înseamnă că 

Municipiul Iaşi nu este proprietarul acestor drumuri. 
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Concluzionând, solicită instanţei de apel să constate că hotărârea instanţei de fond este 

temeinică şi legală, bazată pe un amplu probatoriu administrat pe parcursul a 11 ani. 

Suprafeţele de teren pe care se află drumurile nu îi mai aparţin şi nu poate dispune de acestea. 

Drumurile sunt folosite de riverani şi de mulţi alţi cetăţeni ai municipiului Iaşi care se 

deplasează zilnic pe aceste drumuri, pe jos sau cu maşina. În fapt, drumurile aparţin 

Municipiului Iaşi, iar ea este doar proprietar de drept. 

Solicită respingerea apelului, menţinerea sentinţei instanţei de fond şi obligarea 

apelanţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

Analizând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile apelate, a indicaţiilor instanţelor de 

control judiciar din ciclul procesual anterior, prin prisma criticilor formulate şi a dispoziţiilor 

legale incidente, Curtea de Apel a reținut că procedura de rejudecare în cauză a avut ca 

fundament decizia civilă nr. 443/22.06.2016 pronunţată în dosar de Curtea de Apel Iaşi prin 

care, admiţându-se apelul formulat de „IG” SRL, împotriva sentinţei civile nr. 68/13.01.2010 

a Tribunalului Iaşi, care a fost anulată, s-a trimis Tribunalului Iași spre soluţionare capătul de 

cerere privind obligarea pârâţilor Consiliul locul al municipiului Iaşi şi Municipiul Iaşi, prin 

Primar, la plata contravalorii drumurilor. 

În considerente, instanţa de apel a reţinut că drumurile construite de apelantă sunt 

reglementate la cap. III pct. 1 din Legea nr. 213/1998 şi sunt de utilitate publică, astfel că se 

justifică calitatea procesuală pasivă a Consiliul local al municipiului Iaşi şi a Municipiului 

Iaşi, neexistând nicio dovadă contrară, a înstrăinării acestor căi de acces către persoanele 

fizice, proprietare ale terenurilor învecinate. 

În recurs, prin decizia civilă nr. 2244/17.11.2016 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

Secţia I civilă a confirmat legalitatea deciziei instanţei de apel, argumentând că instanţa de 

apel a făcut o corectă aplicare a prevederilor legale, cât timp a reţinut că s-a dovedit caracterul 

de utilitate publică a drumurilor în litigiu, acestea făcând parte în virtutea legii din domeniul 

public al municipiului, iar „situaţia de fapt stabilită pe baza probelor administrate şi cu 

respectarea deciziilor de casare nu poate fi cenzurată în această fază procesuală, atare evaluare 

excedând analizei de legalitate a deciziei (…)”. 

Notează instanţa de apel că decizia nr. 443 a fost pronunţată ca efect al casării cu 

trimitere de la ÎCCJ, instanţă care, prin decizia nr. 2818/22.10.2014, a stabilit că instanţa de 

apel, în ciclul procesual anterior, nu s-a preocupat să lămurească pe deplin situaţia de fapt din 

speţă, anume stabilirea regimului celor două drumuri ca fiind deschise circulaţiei publice sau 

drumuri private. 

În concluzie, unica chestiune obligatorie Tribunalul Iaşi, reînvestit cu soluţionarea 

cauzei, prin raportare la dispoziţiilor art. 297 alin. 1 teza finală, coroborat cu art. 315 alin. 1 
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din C.proc.civ. 1865 a vizat legitimarea procesuală pasivă a Consiliului local al municipiului 

Iaşi şi a municipiului Iaşi, prin primar. 

În mod eronat a reţinut Tribunalul Iaşi ca fiind obligatorie, ca problemă de drept 

dezlegată cu putere de lucru judecat, că drumurile respective ar fi în domeniul public prin 

lege, aşadar că ar fi intrat în patrimoniul municipalităţii, în sensul că ar fi vorba despre o 

problemă de drept dezlegată de instanţele superioare în exercitarea controlului de legalitate şi 

de temeinicie. 

Unica problemă de drept dezlegată de instanţele ierarhic superioare, confirmată în 

privinţa legalităţii în recurs, a privit calitatea procesuală pasivă a Consiliului local al 

municipiului Iaşi şi a municipiului Iaşi. 

Însă, dacă terenurile aferente străzilor respective sunt sau în patrimoniul 

municipalităţii, dacă reclamanta a fost lipsită de atributele folosinţei, posesiei şi mai ales, al 

dispoziţiei dreptului de proprietate, dacă a operat o expropriere de fapt a bunurilor – terenuri 

cu investiţiile aferente – a reclamantei, astfel cum reţine instanţa de fond, sunt elemente de 

fapt ce nu au fost pe deplin lămurite în ciclul procesual anterior. 

Reţine Curtea de Apel că atât strada ER, cât şi Aleea ER sunt de utilitate de publică, în 

sensul în care, astfel cum a reţinut instanţa de apel în ciclul procesual anterior, sunt destinate 

utilizării publicului fără restricții, chestiune ce nu mai poate fi combătută. 

Însă simplul fapt că sunt destinate utilităţii publice deşi sunt pe proprietatea privată, 

având în vedere că au fost edificate cu această destinaţie de reclamantă tocmai în vederea 

exploatării investiţiei sale, constând în construirea şi înstrăinarea de locuinţe, nu poate fi 

interpretat ca generator de obligaţii în sarcina unităţii administrativ-teritoriale, în sensul 

pretins. 

În speţă, pentru a construi un ansamblu de locuinţe, reclamanta-intimată a întocmit 

documentaţia tehnică plan urbanistic zonal pentru o zonă/suprafaţă de teren mult mai mare 

decât cea aferentă construirii de locuinţe, întrucât pentru zona respectivă nu existau 

reglementări urbanistice în planul urbanistic general şi, pentru a asigura accesul viitorilor 

proprietari de locuinţe în cadrul ansamblului rezidenţial, investitorul imobiliar s-a obligat să 

edifice şi reţele de incintă. 

Nu se poate reţine incidenţa în această cauză a Hotărârii Curţii Europene a Drepturilor 

Omului pronunţată în Cauza Bugajny contra Poloniei, hotărâre din data de 06.11.2007, astfel 

cum pretinde reclamanta-intimată, pentru că problema de drept avută în vedere de instanţa 

europeană în acea cauză este diferită de cea din cauza pendinte. 

Premisele faptice din cele două speţe sunt similare în sensul că în ambele cazuri este 

vorba despre alocarea de terenuri, din proprietatea privată a unor investitori, pentru 
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construirea de drumuri de acces, în vederea exploatării investiţiei ce constă în edificarea de 

locuinţe în vederea înstrăinării. 

În cauza poloneză, la momentul la care investitorul privat a defalcat din proprietatea 

privată terenuri destinate construcţiei de drumuri interne era în vigoare o reglementare 

naţională conform căreia loturile de teren alocate pentru construcţia de drumuri printr-o 

decizie administrativă privind împărţirea proprietăţii erau expropriate ex lege la data 

definitivării deciziei administrative, investitorul fiind îndreptăţit să primească despăgubiri 

reprezentând contravaloarea terenurilor. 

De la data alocării terenurilor pentru drumuri interne şi până la data la care 

reclamantul s-a adresat autorităţilor administrative pentru plata despăgubirii corespunzătoare 

contravalorii terenului, ca efect al preluării în patrimoniul orașului, prin efectul exproprierii 

legale, legea respectivă a suferit o modificare, în sensul că s-a precizat că sunt expropriate de 

drept loturile desemnate pentru construcţia de drumuri publice, precum drumuri municipale, 

judeţene, regionale şi naţionale. 

I s-a respins solicitarea de plată a despăgubirilor cu motivarea, în esenţă, că drumurile 

sale nu se încadrau în tiparul legal, nefiind astfel expropriate ex lege. Reclamantul a sesizat 

instanţele poloneze cu o acţiune declarativă în sensul de a reţine că oraşul a devenit 

proprietarul drumurilor, cererea sa fiind respinsă definitiv, ca lipsită de interes, cu 

argumentarea că s-a stabilit în procedura administrativă anterioară că este el proprietarul 

drumurilor. Prin urmare, cum administrativ s-a stabilit că drumurile nu sunt din categoria 

celor vizate de modificarea legislativă, nu a operat exproprierea ex lege şi astfel, nu a existat 

temei pentru cererea de despăgubiri. 

Curtea europeană a reţinut încălcarea articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, 

argumentând în esenţă că s-a adus atingere dreptului la respectarea bunurilor reclamanţilor în 

sensul că, urmare a modului în care prevederile relevante ale legislaţiei naţionale privind 

administrarea terenurilor au fost aplicate, reclamanţii au fost deposedaţi de facto de 

proprietatea lor şi că nu există un just echilibru între interesele generale şi cele individuale 

pentru această ingerinţă. 

A reţinut Curtea de la Strasbourg că „reclamanţii au fost obligaţi, prin refuzul 

autorităţilor de a le expropria terenul şi de a le achita o indemnizaţie – un şir de evenimente 

la care aceştia se așteptau conform prevederilor legale privind exproprierea terenului 

destinat construcţiei de drumuri – să construiască drumuri, să suporte costurile construcţiei 

şi întreținerii şi, cel mai important, să accepte utilizarea proprietăţii de către public, măsuri 

care au afectat exercitarea efectivă a dreptului de proprietate”. 
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Pornind de la premisa că în legislaţia naţională poloneză exista o reglementare 

expresă, circumscrisă precis situaţiei investitorului obligat să asigure din proprietatea sa loturi 

de teren pentru utilitate publică, legislaţie în baza căreia reclamanţii au decis alocarea de 

terenuri din proprietatea privată în vederea construirii de drumuri, știind că vor obţine 

contravaloarea acestor terenuri, situaţie ce nu are corespondent în România, speţa Curții 

Europene a Drepturilor Omului invocată de reclamantă ca fundament al pretenţiilor sale nu 

are incidenţă în speţă. 

Altfel spus, la data la care reclamanta „IG” SRL a decis demararea investiţiei sale din 

Cartierul A din municipiul Iaşi, fiind obligată conform reglementărilor administrative să 

asigure căi de acces, nu exista (nici acum nu există) o reglementare dedicată, similară celei 

poloneze, care să prevadă că terenurile pentru drumurile de acces pe care acesta le va aloca 

din terenul proprietate privată vor intra, prin efectul legii, în proprietatea municipiului Iaşi şi 

se naşte, simultan, dreptul reclamantei de a fi despăgubită cu suma reprezentând 

contravaloarea acestor terenuri. 

Nu în ultimul rând, este important de menţionat că speţa Curţii Europene a Drepturilor 

Omului vizează exclusiv contravaloarea terenurilor, nu sunt vizate investițiile efectuate pe 

aceste terenuri, legea poloneză referindu-se la alocarea de terenuri pentru ca autoritatea 

publică locală să edifice drumurile de acces. 

În cauză, reclamanta şi-a asumat alocarea de terenuri pentru drumuri de acces în 

vederea realizării şi exploatării propriei investiţii, a decis unilateral să amenajeze terenurile cu 

destinaţia de „străzi”, a cules beneficiile investiţiei imobiliare şi nu există niciun temei juridic 

pentru a susţine că ar fi avut o aşteptare legitimă, fundamentată pe o prevedere legală specială 

în vigoare, să recupereze valoarea terenurilor (şi a investiţiilor reprezentând construcţia 

drumurilor) de la municipiul Iaşi. 

Conform menţiunilor din planul urbanistic zonal aprobat prin HCL Iaşi nr. 

XX/XX.XX.2004 reclamanta s-a obligat să aloce pe proprietatea sa privată terenuri cu 

destinaţia de străzi, trotuare, rigole, ulterior obţinând autorizație de construcţie nr. XXX/2005 

pentru drumuri de incintă care să deservească accesul proprietarilor de locuinţe pe care le-a 

construit şi le-a înstrăinat, deci în vederea exploatării propriei investiţii private. 

Astfel cum arată apelanţii, reclamanta nu a obţinut o autorizaţie pentru execuţia unor 

drumuri publice sau artere de circulaţie, în beneficiul comunităţii, ci prin HCL a fost aprobat, 

la cererea „IG” SRL, planul urbanistic zonal pentru construire locuinţe şi echipamente 

tehnico-edilitare intravilan extins – cvartal XX Municipiul Iaşi, pe teren privat, proiect ce a 

impus realizarea lucrărilor de infrastructură necesare punerii în funcţiune a obiectivelor. 
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În privinţa calităţii lucrărilor de amenajare a drumurilor, din raportul de expertiză 

tehnică întocmit în această etapă procesuală reiese că lucrările nu sunt conforme cu 

standardele de execuţie şi de calitate şi, totodată, că pentru încadrarea în categoria „străzi”, 

lucrările trebuie refăcute în conformitate cu standardele de execuţie și  calitate, expertul 

argumentând în detaliu neconcordanţele. 

Însă, dat fiind caracterul accesoriu al cererii privind plata contravalorii investiţiilor, 

analiza caracterului util şi necesar al lucrărilor efectuate pe aceste drumuri s-ar justifica în 

măsura în care s-ar concluziona că reclamanta este îndreptăţită la plata contravalorii 

terenurilor şi nu este cazul în speţă. 

Reclamanta a invocat ca fundament juridic al cererii sale trecerea ex lege, în 

proprietatea publică a municipiului Iaşi, a terenurilor aferente celor două străzi, făcând 

trimitere la prevederile din Legea nr. 213/1998, pct. III pct. 1 din anexa la această lege. 

Însă simplul fapt că terenurile respective sunt străzi, în sens strict de căi de acces, 

dobândind această destinaţie încă de la obţinerea autorizaţiilor administrative, nu semnifică 

preluarea lor automată în domeniul public al municipiului şi atribuirea regimului juridic 

stabilit pentru bunurile prev. la Cap. III pct. 1 din anexa la Legea nr. 213/1998. 

Atribuirea de denumiri pentru străzile în discuţie şi includerea în Nomenclatorul de 

artere al municipiului Iaşi, nu semnifică însuşirea bunurilor în sine, în patrimoniul 

municipalităţii ieşene. Străzile respective nu au fost inventariate în domeniul public sau privat 

al municipiului Iaşi conform legii, nu au fost exploatate efectiv de municipalitate. 

Conform prevederilor art. 3 raportat la lista anexă III din Legea nr. 213/1998 domeniul 

public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, din cele 

stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege şi din orice alte bunuri care, 

potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau 

de unităţile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege. 

Conform art. 7 din Lege dreptul de proprietate publică se dobândeşte: 

a) pe cale naturală; 

b) prin achiziţii publice efectuate în condiţiile legii; 

c) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică; 

d) prin acte de donaţie sau legate acceptate de Guvern, de consiliul judeţean sau de 

consiliul local, după caz, dacă bunul în cauză intră în domeniul public; 

e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, pentru cauză de utilitate publică; 

f) prin alte moduri prevăzute de lege. 
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Prin urmare, fac parte din domeniul public bunurile preluate legal, prin modurile 

prevăzute de lege. 

Or, simplul fapt că un teren proprietate privată este destinat utilizării publicului 

neîngrădit, că este o stradă, că străzile sunt prevăzute la Cap. III pct. 1 din lista anexă la Legea 

nr. 213/1998, fără să intereseze modalitatea legală, efectivă, prin care imobilele au fost 

transferate din patrimoniul unui investitor privat în domeniul public, fără să intereseze că 

străzile au fost edificată şi alocate benevol din proprietatea sa privată de reclamant, numai 

pentru că aceste străzi au primit o denumire, conform prevederilor legale, sunt elemente ce nu 

au nicio semnificaţie referitor la o eventuală preluare în patrimoniul public. 

Pe de altă parte, reclamanta a invocat o expropriere de fapt (instituţie străină dreptului 

intern) argumentând, în esenţă, că a fost tulburată în exercitarea posesiei asupra terenurilor 

respective, că este lipsită de dreptul de dispoziţie asupra lor. 

Contrar statuării instanţei de fond, Curtea de Apel notează că, în speţă, nu a operat o 

expropriere de fapt, în sensul de ocupare de facto a terenului proprietate privată de autoritatea 

administraţiei publice locale pentru exploatare în interes public. 

Nu rezultă din probele administrate în speţă vreo formă de însuşire a terenurilor, de 

apropriere a lor din partea autorităţii administrative locale, elementele indicate de instanţa de 

fond – afectarea bunurilor utilităţii publice, conectarea la reţeaua de drumuri publice, că sunt 

neîngrădit deschise circulaţiei, cu trimitere la criteriile Curţii Europene a Drepturilor Omului 

din cauza Bugajny contra Poloniei – fiind lipsite de relevanţă, astfel cum s-a argumentat deja. 

Dincolo de inexistenţa contextului factual care să conducă la concluzia că municipiul 

Iaşi ar fi tulburat exercitarea atributelor dreptului de proprietate al reclamantei referitoare la 

terenurile corespunzătoare celor două străzi, notează Curtea de Apel că ipoteza invocată – 

exproprierea – presupune cu necesitate tulburarea posesiei asupra bunului imobil bun care, 

ulterior construirii, este afectat de obiective de interes public. 

Ceea ce se urmăreşte în cauza de faţă este obţinerea contravalorii terenurilor, la preţul 

de piaţă, şi a investiţiilor privind construcţia drumurilor de pe aceste terenuri (consecinţă 

specifică unei acţiuni în revendicare în acele situaţii în care nu se mai poate redobândi în fizic 

bunul) fără ca, simultan, să fie stabilită calitatea Municipiului Iaşi de titular al dreptului de 

proprietate asupra acestor terenuri care, ca efect al hotărârii instanţei, rămân, cel puţin scriptic, 

tot în patrimoniul reclamantei. 

De altfel, în cererea de chemare în judecată, în varianta iniţială, reclamanta a solicitat 

obligarea apelanţilor-pârâţi să facă demersurile necesare în vederea trecerii acestor terenuri în 

domeniul public al municipiului Iaşi, cerere la care ulterior s-a renunţat. 
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Că terenurile au rămas în fapt şi în drept în patrimoniul reclamantei „IG” SRL, căreia i 

s-a recunoscut şi dreptul de a beneficia de contravaloarea lor şi a investiţiilor, reiese din chiar 

evenimentele ulterioare pronunţării sentinţei civile nr. 231/14.02.2019, obiect al apelului de 

faţă, la Tribunalul Iaşi. 

Tot pe parcursul soluţionării cauzei într-un ciclu procesual anterior, în anul 2013, 

reclamanta a înstrăinat suprafețe de teren din Aleea ER, către AL și AG și către G și GC.  

Notează Curtea de Apel că reclamanta a invocat drept cauză juridică a demersului 

procesual de faţă îmbogăţirea fără justă cauză, instanţa de fond examinând detaliat fiecare 

dintre elementele acestei instituţii de drept material, elemente ce au fost stabilite pe cale 

doctrinară şi jurisprudenţială, lipsind o reglementare distinctă în Codul civil anterior. 

Însă probele administrate în cauză atestă faptul că este eronată premisa de la care a 

pornit instanţa de fond, anume aceea că reclamanta nu mai poate exercita prerogativele 

dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 8144,66 mp afectat de cele două 

drumuri şi asupra îmbunătăţirilor aduse acestora, că ar fi intervenit o însărăcire a acesteia ca 

efect al uzurpării terenurilor, însărăcire care a condus la îmbogăţirea corelativă a municipiului 

Iaşi. 

Raportat la menţiunile din cartea funciară, proprietar este în continuare „IG” SRL 

terenurile fiind grevate cu acordul reclamantei de servituţi în beneficiul proprietarilor riverani, 

proprietari care au cumpărat locuinţele din cartierul A, şi de drepturi reale de garanţie – 

ipotecă cu interdicţii de înstrăinare. 

Mai mult, faptul că reclamanta nu a fost privată niciun moment de prerogativele de 

proprietar asupra acestui teren, pe care de bunăvoie a înţeles să îl afecteze uzului public, 

reiese cu prisosinţă din împrejurarea că, pe parcursul soluţionării prezentei cauze, în diverse 

stadii procesuale, a înstrăinat în întregime terenul aferent străzii ER către o societate şi a 

înstrăinat porţiuni din terenul aferent Aleii ER unor proprietari riverani. 

Odată cu această vânzare, în patrimoniul reclamantei a intrat contravaloarea terenului 

înstrăinat şi a investiţiei realizate pe acest teren astfel că nu se poate susţine că patrimoniul 

acesteia ar fi fost sărăcit cu aceste sume şi, corelativ, că ar fi fost majorat patrimoniul public al 

municipiului Iaşi. 

Însăşi exercitarea neîngrădită a dreptului de dispoziţie este cea mai elocventă dovadă a 

faptului că nu se poate discuta în speţă de o privare de proprietate a reclamantei, de o uzurpare 

a proprietăţii acesteia în beneficiul municipiului Iaşi, concluzia fiind valabilă şi în privinţa 

succesorilor cu titlu particular, „EM” SRL, AL, GN și GC.  

În altă ordine de idei, a susţine concomitent că a operat o expropriere de fapt şi că 

străzile au intrat în patrimoniul public al municipalităţii în temeiul legii este o contradicţie 
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logică evidentă, pentru că exproprierea de fapt este în sine o faptă ilicită, o uzurpare, iar 

statuarea legală nu poate fi decât o conduită licită. 

În consecinţă, neexistând premisele pentru recunoaşterea dreptului reclamantei de a fi 

despăgubită cu suma reprezentând contravaloarea terenurilor şi, dat fiind caracterul accesoriu, 

nici cu valoarea investiţiilor, cererea de chemare în judecată se impunea a fi respinsă ca 

nefondată. 

Pentru toate considerentele expuse, reţinând că apelul este întemeiat, Curtea de Apel l-

a admis și a schimbat integral sentinţa civilă ca fiind neîntemeiată. 

 

 

4. Legea nr. 101/2016 – noțiunea de „instanţă civilă de drept comun” din art. 53 

alin. 1 ind. 1. Distincția față de dispozițiile art. 95 C.proc.civ.  

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil 

Index alfabetic: Conflict de competenţă. Instanţa civilă de drept comun 

Temei de drept: art. 53 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 101/2016 

Codul de procedură civilă nu stabilește că tribunalul este „instanță civilă de drept 

comun”, ci prevede - în articolul 95 punctul 1 - că tribunalele judecă în primă instanță toate 

cererile care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe, ceea ce a determinat 

utilizarea - în doctrină și jurisprudență - a expresiei „tribunalul este instanța de drept comun 

în materie civilă”, noțiune evident diferită de aceea de „instanţă civilă de drept comun”. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 17/25.05.2020  

 

Cererea de chemare în judecată are ca obiect pretenţii - daune, tinzând la antrenarea 

răspunderii civile contractuale a pârâtei faţă de reclamantă, în temeiul a două contracte de 

prestări servicii. 

Contractele în discuție sunt contracte administrative de achiziţie publică, cărora le sunt 

aplicabile prevederile Legii nr. 101 din 19 mai 2016, privind remediile şi căile de atac în 

materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

Conform art. 53 din acest act normativ: „(1) Procesele şi cererile privind acordarea 

despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum 

şi cele privind anularea sau nulitatea contractelor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă 

şi cu precădere, de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în 

circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante, prin completuri specializate în 
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achiziţii publice. (1 ind. 1) Procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor 

administrative se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către instanţa 

civilă de drept comun în circumscripţia căreia se află sediul autorităţii contractante.” 

Curtea de apel notează că ne aflăm în ipoteza unei „cereri care decurge din executarea 

unui contract administrativ”, astfel încât competența după materie se stabilește potrivit alin. 1 

ind. 1 din art. 53. 

În discuție este interpretarea noțiunii de „instanţă civilă de drept comun” utilizată în 

textul citat. 

Se cuvine a observa că în Codul de procedură civilă nu se stabilește că tribunalul este 

„instanță civilă de drept comun”, ci se prevede – în art. 95 pct. 1 – că tribunalele judecă în 

primă instanță toate cererile care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe, ceea ce a 

determinat utilizarea – în doctrină și jurisprudență – a expresiei „tribunalul este instanța de 

drept comun în materie civilă”, noțiune evident diferită de aceea de „instanţă civilă de drept 

comun”. 

Din compararea formulărilor de la alin. 1 și alin. 1 ind. 1 de la art. 53 rezultă că 

legiuitorul a intenționat să distingă între „secţia de contencios administrativ şi fiscal a 

tribunalului” și „instanţa civilă de drept comun”, pentru aceasta din urmă competența după 

materie fiind reglementată de art. 94 - 97 C.proc.civ. 

Potrivit art. 94 pct. 1 lit. k) C.proc.civ. judecătoriile judecă „orice alte cereri evaluabile 

în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părților, profesioniști 

sau neprofesioniști”, astfel încât în speță suntem în prezența unei cereri date prin lege în 

competența acestora. 

În consecință, curtea reține că judecătoriei îi revine competența după materie.  

 

 

 

5. Legea nr. 85/2014. Interpretarea și aplicarea art. 102. Dreptul de vot al titularului 

unei creanțe sub condiție suspensivă 

 

Cuprins pe materii: Legea insolvenţei 

Index alfabetic: Dreptul de vot al  titularului unei creanţe suspensive 

Temei  de drept: art. 102 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 

 

Articolul 102 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 stabilește – în termeni imperativi – că: 

„Dreptul de vot şi dreptul la distribuţie ale titularilor creanţelor sub condiţie suspensivă la 

data deschiderii procedurii, inclusiv ale titularilor creanţelor a căror valorificare este 
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condiţionată de executarea în prealabil a debitorului principal, se nasc numai după 

îndeplinirea condiţiei respective”. Articolul 59 din același act normativ nu are legătură cu 

cauza, întrucât se referă în alineatul (5) la persoanele care pot contesta măsurile luate de 

administratorul judiciar, textul fiind de strictă interpretare. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă, Decizia civilă nr. 145/25.05.2020  

 

Potrivit art. 5 alin. (1) 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…”. 

Art. 102 alin. (5) din același act normativ stabilește – în termeni imperativi – că: 

„Dreptul de vot şi dreptul la distribuţie ale titularilor creanţelor sub condiţie suspensivă la data 

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

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

respective”. 

În speță, corect a reținut judecătorul sindic că „X” SA a fost înscrisă în tabelul 

preliminar al creanţelor întocmit faţă de averea debitorului cu o creanţă în cuantum de 

1.946.815,65 lei, înregistrată sub condiţie suspensivă, astfel încât nu are drept de vot în 

adunarea creditorilor și – în consecință – nici calitatea de a ataca hotărârea adunării, atât timp 

cât art. 48 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 dispune că hotărârea adunării creditorilor poate fi 

anulată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat 

împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al 

adunării, precum şi la cererea creditorilor care au lipsit motivat de la şedinţa adunării 

creditorilor sau ale căror voturi nu au fost consemnate în procesul-verbal întocmit. 

Curtea observă că art. 59 din același act normativ – invocat de apelantă în prezenta 

cale de atac – nu are legătură cu cauza, întrucât se referă în alin. (5) la persoanele care pot 

contesta măsurile luate de administratorul judiciar, textul fiind de strictă interpretare. 

Nu pot fi primite susținerile potrivit cărora – dobândind calitatea de creditor persoana 

poate participa la procedura insolvenţei, iar această participare se materializează prin 

exprimarea punctului de vedere în adunarea creditorilor și că respectiva condiţie afectează în 

concret doar posibilitatea efectivă de încasare în cazul distribuirilor – întrucât art. 102 alin. (5) 

citat face referire expresă la dreptul de vot al titularilor creanţelor sub condiţie suspensivă.  
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6. Contestație împotriva tabelului definitiv consolidat de creanțe. Solicitarea 

acționarilor debitoarei aflate în insolvență de modificare a tabelului. Tabelul definitiv 

consolidat de creanțe în sensul înlăturării creditorilor a căror creanțe au fost achitate în 

cursul procedurii și a trecerii acționarilor în calitate de creditori  

Cuprins pe materii: Insolvenţă  

Indice alfabetic: Interpretarea  art. 133  din Legea nr.  85/2006 

Temei de drept:  art. 133 din Legea  nr. 85/2006 

 

Din interpretarea art. 133 din Legea 85/2006 rezultă neîndoielnic că dreptul de 

creanță al asociaţilor asupra cotei reziduale se naşte doar după închiderea procedurii.  

Nu poate fi reţinută susţinerea recurentei potrivit căreia dreptul de creanţă al 

asociaţilor asupra cotei reziduale este afectat doar de o condiție suspensivă și anume de a fi 

acoperit integral pasivul debitoarei.  

Curtea de apel a reținut că dreptul de creanță al asociaților asupra cotei reziduale 

este afectat și de un termen suspensiv reprezentat de închiderea procedurii. Or, în condițiile 

în care termenul suspensiv nu s-a împlinit, deoarece nu s-a dispus închiderea procedurii 

insolventei, Curtea reține că nu s-a născut nici dreptul de creanță al acționarilor asupra cotei 

reziduale astfel încât solicitarea recurentei de a fi modificat tabelul definitiv consolidat de 

creanțe în sensul trecerii acționarilor în calitate de creditori nu este întemeiată.  

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Civilă, Decizia civilă nr. 284/22.06.2020 

 

Prin sentinţa nr. 1288/6.11.2019 Tribunalul Iaşi a respins ca nefondată contestația 

introdusă de contestatoarea Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului – A.A.A.S., 

împotriva tabelului consolidat de creanţe publicat în BPI nr. 16902/12.09.2019, întocmit de 

lichidatorul judiciar X, în calitate de lichidator al debitoarei Y. 

Pentru a hotărî astfel Tribunalul a reţinut următoarele: 

Prin prezenta contestație s-a criticat de către creditoarea A.A.A.S. tabelul definitiv 

consolidat de creanțe nr. 34/12.09.2019, publicat în BPI nr. 16902/12.09.2019 sub aspectul 

înscrierii creditorilor debitoarei SC „Y” SA, care au fost achitaţi integral și neincluderii 

acţionarilor debitoarei, între care se înscrie și contestatoarea. 

Conform art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, „după expirarea termenului de depunere 

a contestațiilor prevăzut la art. 73 alin. 2 (n.r. împotriva tabelului preliminar de creanţe) și 

până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face contestație împotriva trecerii 

unei creanțe sau a unui drept de preferinţă în tabelul definitiv de creanţe, în cazul descoperii 

existenței unui fals, dol sau unei erori esențiale care au determinat admiterea creanței sau a 

dreptului de preferinţă, precum și în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare și până atunci 

necunoscute.” 

Aceste dispoziții legale au fost incidente și în cazul contestațiilor formulate împotriva 

tabelului definitiv consolidat de creanțe, întocmit ulterior intrării debitoarei în faliment. 
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Conform art. 3 pct. 19 din Legea nr. 85/2006, tabelul definitiv consolidat de creanțe va 

cuprinde totalitatea creanțelor ce figurează ca admise în tabelul definitiv de creanțe și cele din 

tabelul suplimentar necontestate, precum și cele rezultate în urma soluționării contestațiilor la 

tabelul suplimentar. În situația în care s-a dispus intrarea în faliment după confirmarea unui 

plan de reorganizare, urmează a se întocmi o variantă actualizată a tabelului definitiv 

consolidat, în concordanță cu programul de plată a creanțelor, cuprins în planul de 

reorganizare și cu deducerea sumelor achitate pe parcursul desfășurării acestuia.” 

Nu a putut fi reţinută teza invocată de către creditoarea contestatoare în sensul că, fiind 

îndestulaţi toți creditorii înscrişi la masa credală, ar trebui întocmit un alt tabel definitiv din 

care să fie eliminaţi creditorii acoperiţi (toţi) și introduşi acţionarii debitoarei, care ar avea 

dreptul la cota reziduală. 

Niciun text legal nu permitea o astfel de acţiune, drepturile acţionarilor asupra sumelor 

de bani rămase după lichidarea activului debitoarei născându-se după închiderea procedurii. 

Acţionarii nu devin creditori în sensul Legii nr. 85/2006 înainte de acest moment, în 

procedura insolvenţei și  astfel nu obţin dreptul de vota în adunarea creditorilor chestiuni 

vizând procedura de insolvenţă. 

Conform art. 133 din Legea nr. 85/2006, text legal inclus în Secţiunea 8 Capitolul III 

din lege, intitulată „Închiderea procedurii”: „Dacă creanţele au fost complet acoperite prin 

distribuirile făcute, judecătorul sindic va pronunţa o sentinţă de închidere a procedurii 

falimentului și de radiere a debitorului din registrul în care este înmatriculat: 

a) chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, în 

cazul în care toţi asociaţii persoanei juridice (...) solicită acest lucru în termen de 30 zile de la 

notificarea lichidatorului făcută administratorului special, urmând ca bunurile să treacă în 

proprietatea indiviză a asociaţilor/acţionarilor, corespunzător cotelor de participare la capitalul 

social; 

b) în toate celelalte cazuri, procedura se închide numai după lichidarea completă a 

activului, eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmând a fi depuse într-un cont la 

dispoziţia asociaţilor (...).” 

Cum activul debitoarei a fost lichidat în întregime, a fost aplicabil în cauză art. 133 lit. 

b, menționat anterior, prevăzându-se expres de către legiuitor faptul că procedura se închide 

după lichidarea completă a activului, sumele de bani disponibile, rămase ca urmare a 

distribuirii finale prin care s-au acoperit integral creanţele creditorilor fiind depuse de către 

lichidator într-un cont la dispoziţia asociaţilor.  
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Îndreptăţirea ulterioară a asociaţilor la sumele de bani rămase nu i-ar transforma pe 

aceştia în creditori în sensul art. 3 pct. 7 din Legea nr. 85/2006, neavând astfel dreptul ca, în 

calitate de asociaţi, să-şi exprime voinţa în Adunarea creditorilor. 

Întocmirea unui alt tabel definitiv de creanţe după acoperirea tuturor creanţelor 

debitoarei – aşa cum a solicitat contestatoarea – a fost lipsită de temei legal. 

Faţă de cele de mai sus, constatând că nu a putut fi primit niciun motiv din cele 

invocate, în temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2006, contestaţia a fost respinsă ca nefondată. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs Autoritatea pentru Administrarea 

Activelor Statului (AAAS), pentru următoarele motive: 

Consideră recurenta că hotărârea atacată este nelegală, instanţa pronunţând această 

hotărâre cu aplicarea greşită a legii (art. 304 pct. 9 C.proc.civ.) și, totodată, întrucât hotărârea 

nu poate fi atacată cu apel, potrivit legii, recursul nu este limitat la motivele de casare 

prevăzute de art. 304, instanţa putând să analizeze cauza sub toate aspectele (art. 304' 

C.proc.civ.). 

În fapt, prin sentinţa atacată cu recurs de A.A.A.S. s-a dispus respingerea contestaţiei 

formulate de instituţia recurentă la tabelul definitiv rectificat. AAAS consideră această 

sentinţă nelegală, având în vedere următoarele: 

Prin contestaţia formulată, AAAS a arătat ca tabelul contestat nu reflectă în totalitate 

realitatea, în condiţiile în care lichidatorul judiciar nu a dat eficiență drepturilor asociaţilor 

„Y” SA, în această fază procesuală. 

Astfel, așa cum este de notorietate în această procedură a falimentului, toate creanţele 

înscrise în tabelul definitiv au fost acoperite, în patrimoniul debitoarei existând în acest 

moment sume de bani (conform ultimului raport de activitate). 

În această situaţie și având în vedere prevederile art. 133 din Legea nr. 85/2006, aceste 

sume se cuvin, la închiderea procedurii insolventei, asociaţilor „Y” SA. Din reglementarea 

Legii nr. 85/2006 cu privire la situaţia acţionarilor, rezultă că dreptul la cota reziduală, rămasă 

după acoperirea pasivului, este un drept de creanţă, a cărui existență este afectată de o condiţie 

suspensivă (respectiv acoperirea integrală a pasivului). 

Însa, în situaţia debitorului „Y” SA (în faliment), această condiţie suspensivă s-a 

îndeplinit, creanţele datorate fiind achitate, astfel încât, din acest moment, acţionarii nu mai 

deţin un drept de creanţă eventual, ci un drept de creanţă propriu-zis (dreptul de a-i fi achitate, 

la data închiderii procedurii falimentului, sumele rămase în contul debitoarei). În esenţă, 

condiţia suspensivă se transformă, în speţa de față, într-un simplu termen de plată, iar un 

astfel de termen nu afectează dreptul la vot în adunarea creditorilor. 
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Ca atare, și având în vedere situaţia de față, acţionarii au devenit creditori ai 

debitoarei, astfel încât aceştia sunt îndreptățiți să participe la procedură, în aceleaşi condiţii 

prevăzute de art. 14 din Legea nr. 85/2006 pentru creditori și în limita participațiilor 

acţionarilor la capitalul social, iar tabelul definitiv al creanţelor ar trebui să reflecte acest 

aspect. 

Ca atare, și în temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2006, AAAS consideră că se află în 

situaţia unei erori esenţiale a lichidatorului judiciar cu privire la natura dreptului rezidual al 

acţionarilor, acesta fiind, în acest moment, și raportat la situaţia punctuală a debitorului „Y” 

SA, adevărate drepturi de creanţă, și această calitate trebuie recunoscută. 

Singurul motiv pentru care s-ar fi putut justifica această omisiune ar fi fost inexistența 

unor sume certe de bani în patrimoniul debitorului, ci doar a unor drepturi eventuale, cum ar fi 

creanţe nerecuperate de la terţi, fapt ce ar fi justificat neîndeplinirea condiţiei suspensive de 

care a făcut menţiune mai sus.  

Însă, așa cum a arătat mai sus, în speţa de față nu este cazul, în contul debitorului 

regăsindu-se sume de bani ce vor trebui achitate către acţionari. 

În această situaţie, interesul acţionarilor subzistă și în nevoia conservării sumelor din 

averea debitoarei, inclusiv prin măsuri de natură a reduce cheltuielile curente de orice natură 

(inclusiv onorariile achitate din aceste fonduri), și este inechitabil ca decizia cu privire la 

aceste cheltuieli să fie luată nu de către cei direct interesaţi (acţionarii), ci de către persoane ce 

nu mai justifică o calitate în condiţiile în care „Y” SA a achitat toate creanţele debitorului. 

Luând în considerare aceste aspecte, AAAS arată că, la întocmirea tabelului contestat, 

lichidatorul judiciar se afla în eroare în sensul art. 75 din Legea nr. 85/2006, în condiţiile în 

care această situaţie rezulta din evidenta eroare de interpretare a prevederilor legale ce 

reglementează dreptul rezidual al acţionarilor, în cazul în care debitorul dispune în mod cert 

de bunuri și sume de bani în patrimoniu, iar întreaga masă credală este acoperită. 

Pe cale de consecinţă, având în vedere cele arătate, solicită admiterea recursului și 

modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii contestaţiei formulate de AAAS. 

În soluţionarea recursului, Curtea de Apel a reţinut următoarele: 

Prin cererea de chemare în judecată, Autoritatea pentru Administrarea Activelor 

Statului a formulat contestație împotriva Tabelului Consolidat al Creditorilor debitoarei „Y” 

SA solicitând modificarea acestui tabel în sensul includerii în tabel a acționarilor debitoarei.  

În mod corect judecătorul sindic a apreciat că nu există o dispoziție legală care să 

permită introducerea în Tabelul definitiv consolidat al acționarilor în situația în care tot 

pasivul a fost achitat, iar în fondul debitoarei au rămas disponibilităţi bănești.  
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Potrivit art. 133 din Legea nr. 85/2006, intitulat „Închiderea procedurii”: „Dacă 

creanţele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute, judecătorul sindic va pronunţa o 

sentinţă de închidere a procedurii falimentului și de radiere a debitorului din registrul în care 

este înmatriculat: 

a) chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, în 

cazul în care toţi asociaţii persoanei juridice (...) solicită acest lucru în termen de 30 zile de la 

notificarea lichidatorului făcută administratorului special, urmând ca bunurile să treacă în 

proprietatea indiviză a asociaţilor/acţionarilor, corespunzător cotelor de participare la capitalul 

social; 

b) în toate celelalte cazuri, procedura se închide numai după lichidarea completă a 

activului, eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmând a fi depuse într-un cont la 

dispoziţia asociaţilor (...).” 

Din interpretarea acestei dispoziţii legale rezultă neîndoielnic că dreptul de creanță al 

asociaţilor asupra cotei reziduale se naşte doar după închiderea procedurii.  

Nu poate fi reţinută susţinerea recurentei potrivit căreia dreptul de creanţă al 

asociaţilor asupra cotei reziduale este afectat doar de o condiție suspensivă și anume de a fi 

acoperit integral pasivul debitoarei. Din dispoziția legală citată anterior, Curtea reține că 

dreptul de creanță al asociaților asupra cotei reziduale este afectat și de un termen suspensiv 

reprezentat de închiderea procedurii. Or, în condițiile în care termenul suspensiv nu s-a 

împlinit, deoarece nu s-a dispus închiderea procedurii insolventei, Curtea reține că nu s-a 

născut nici dreptul de creanță al acționarilor asupra cotei reziduale astfel încât solicitarea 

recurentei de a fi modificat tabelul definitiv consolidat de creanțe în sensul trecerii 

acționarilor în calitate de creditori nu este întemeiată.  

Pentru aceste motive, precum și pentru motivele pe larg expuse de judecătorul sindic 

pe care instanţa de control judiciar și le însuşeşte fără a se mai impune reiterarea lor, Curtea 

constată neîntemeiat recursul, sentinţa  atacată fiind menţinută. 

 

 


