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1. Exercitarea exclusivă a autorităţii părinteşti asupra unui minor aflat în 

plasament, disputată între părinți. Conflict de competență. Competența judecătoriei ca 

instanță de drept comun 

 

Temei de drept: Legea nr. 272/2004 - art. 133, art. 59; Noul Cod de procedură civilă - 

art. 94 lit. a); Decizia nr. 28/2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și 

Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii 

 

Art. 133 din Legea nr. 272/2004 cuprinde o normă derogatorie de la instanța de tutelă 

de drept comun (judecătoria) exclusiv în ceea ce privește “cauzele prevăzute de prezenta lege 

privind stabilirea măsurilor de protecție specială”. 

Prin Decizia nr. 28/2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – 

Completul competent să judece recursul în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 128 din 9 februarie 2018, s-a statuat că numai pentru cauzele care privesc 

măsurile de protecție specială a copilului strict determinate în cuprinsul art. 55 (actual 59) – 

plasamentul, plasamentul în regim de urgență și supravegherea specializat, s-a prevăzut 

competența de soluționare a tribunalului . 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Sentința civilă nr. 42/7.10.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 3387/15.04.2020 pronunțată de Judecătoria Iaşi, instanța a 

admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Iaşi, a declinat competenţa de 

soluţionare a cauzei către Tribunalul Iaşi, Secţia Civilă, cererea formulată de reclamantul D în 

contradictoriu cu pârâta A, cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea 

domiciliului şi a unei pensii de întreţinere pentru minorul D, cu privire la care s-a dispus 

măsura plasamentului potrivit sentinţei Tribunalului nr. 171/6.02.2019. 

Pentru a se pronunța în acest fel, instanța a reținut că, prin cererea de chemare în 

judecată, reclamantul a solicitat exercitarea de către tată a autorităţii părinteşti cu privire la 

minorul D. 

Instanța a reținut că minorul beneficiază de o măsură de protecţie specială dispusă de o 

instanţă judecătorească în temeiul art. 66 alin. 2 din Legea nr. 272/2004. Astfel, prin Sentinţa 

civilă nr. 172/6.02.2019 pronunțată de Tribunalul Iași, rămasă definitivă prin respingerea căii 

de atac prin Decizia nr. 230/2019 a Curții de Apel Iași, s-a dispus înlocuirea plasamentului în 

regim de urgenţă a copilului D. cu măsura plasamentului la asistentul maternal profesionist M, 

urmând ca drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate de directorul DGASPC Iași.  

Potrivit art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului: „Cauzele prevăzute de prezenta lege privind stabilirea măsurilor de 

protecţie specială sunt de competenţa tribunalului de la domiciliul copilului.” Deşi legea nu 
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prevede expres, din moment ce cauzele privind stabilirea măsurilor de protecţie specială sunt 

de competenţa tribunalului, în mod logic şi cauzele privind încetarea sau înlocuirea măsurilor 

de protecţie specială prevăzute de Legea nr. 272/2004 sunt de competenţa aceleiaşi instanţe. 

De altfel, în interpretarea dispoziţiilor legale aplicabile unei speţe similare, prin Decizia nr. 

28/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 128/9.02.2018, Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de Conducere al 

Curţii de Apel Constanţa şi a stabilit că, „în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor 

art. 107 din Codul civil şi ale art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 70 alin. 3 din Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, competenţa de soluţionare, în primă instanţă, a cererilor având ca 

obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu tutela revine tribunalului”.  

Faţă de aceste aspecte de fapt şi de drept, în temeiul art. 130 alin. 2 C.proc.civ., 

raportat la art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, instanţa a admis excepţia necompetenţei 

materiale a Judecătoriei Iași şi a dispus declinarea soluţionării cererii în favoarea Tribunalului 

Iaşi ca instanţă competentă pentru judecarea prezentei cereri.  

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Iaşi la data de 30 aprilie 2020. 

Prin sentinţa civilă nr. 644/24 iunie 2020 Tribunalul Iaşi, Secţia I civilă a admis 

excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Iaşi privind soluţionarea cauzei, a declinat 

competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Iaşi; a constatat ivit conflictul 

negativ de competenţă şi a dispus înaintarea dosarului către Curtea de Apel Iaşi pentru 

soluţionare. 

Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul Iaşi, Secţia I civilă a reţinut că, în conformitate 

cu dispoziţiilor art. 133 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, cauzele prevăzute de prezenta lege privind stabilirea măsurilor de 

protecţie specială sunt de competenţa tribunalului de la domiciliul copilului. 

Cu privire la măsurile de protecţie specială a copilului art. 59 din Legea nr. 272/2004 

statuează că acestea sunt: plasamentul, plasamentul în regim de urgenţă şi supravegherea 

specializată. 

Articolul 70 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 272/2004 prevede că, în situaţia 

plasamentului în regim de urgenţă dispus de directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, această instituție este obligată să sesizeze instanţa judecătorească în 

termen de 5 zile de la data la care a fost dispusă această măsură. Instanţa judecătorească va 

analiza motivele care au stat la baza măsurii adoptate de către direcţia generală de asistenţă 

socială şi protecţia copilului şi va dispune încetarea plasamentului în regim de urgenţă şi, 

după caz, reintegrarea copilului în familia sa, înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu 
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tutela sau cu măsura plasamentului. Instanţa se va pronunţa, totodată, cu privire la exercitarea 

drepturilor părinteşti.  

De asemenea, prin Decizia nr. 28/2017 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că: 

„în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 107 din Codul civil şi ale art. 133 alin. 

1 coroborate cu art. 70 alin. 3 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa de 

soluţionare, în primă instanţă, a cererilor având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de 

urgenţă cu tutela revine tribunalului”.  

În speţă, prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a solicitat exercitarea de 

către tată a autorităţii părinteşti cu privire la minorul D, născut la data de 1.10.2013. 

Având în vedere petitul cererii de chemare în judecată, Tribunalul a constatat că 

aceasta nu se încadrează în cauzele expres şi limitativ prevăzute de Legea nr. 272/2004 şi 

Decizia nr. 28/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  

A notat instanţa că prin Decizia nr. 28/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu a 

stabilit plenitudinea de competenţă a Tribunalului pentru soluţionarea tuturor cererilor 

referitoare la ocrotirea minorilor ocrotiţi prin măsurile prevăzute de art. 59 din Legea 

272/2004, astfel cum rezultă din considerentele deciziei invocate care la paragraful 42 

prevede că: „Obiectul principal al acestor cereri nu este instituirea tutelei, ci monitorizarea 

aplicării măsurii de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă prin analiza, de 

către instanţa judecătorească, a motivelor care au stat la baza măsurii adoptate de către 

directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. În urma acestei analize, 

instanţa poate dispune fie încetarea măsurii de protecţie specială şi reintegrarea copilului în 

familia sa, fie înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu măsura de protecţie alternativă 

a tutelei ori cu măsura de protecţie specială a plasamentului.” 

De asemenea, la punctul 56 al aceleaşi decizii se precizează că: „Aşadar, prezenta 

interpretare este aplicabilă numai în ipoteza în care tutela minorului este instituită cu prilejul 

examinării de către tribunalul sesizat, în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (3) din Legea nr. 

272/2004, a motivelor care au stat la baza adoptării de către directorul direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului a măsurii plasamentului în regim de urgenţă.” 

Prin urmare, în condiţiile în care, în cauza de faţă, nu subzistă ipoteza de monitorizare 

a aplicării măsurii de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă, având în vedere 

că prin sentinţa civilă nr. 172/6.02.2019 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul X/99/2018, 

rămasă definitivă prin respingerea căii de atac prin Decizia nr. 230/2019 a Curții de Apel Iași, 

s-a dispus înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă a copilului D cu măsura plasamentului 

la asistentul maternal profesionist M., urmând ca drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie 
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exercitate de directorul DGASPC Iași, iar prin cererea de chemare în judecată reclamantul a 

solicitat exercitarea de tată a autorităţii părinteşti cu privire la minorul D., instanţa apreciază 

că revine Judecătoriei Iaşi competenţa de soluţionare a prezentei cereri raportat la art. 94 alin. 

1 lit. a) C.proc.civ. 

Faţă de aceste considerente, instanţa a admis excepţia necompetenţei materiale a 

Tribunalului Iaşi privind soluţionarea cauzei şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei 

în favoarea Judecătoriei Iaşi. 

Prin urmare, raportat la dispoziţiile art. 133-135 C.proc.civ., Tribunalul a constatat ivit 

conflictul negativ de competenţă şi a dispus înaintarea dosarului către Curtea de Apel Iaşi 

pentru soluţionare. 

Cauza a fost înregistrată la Curtea de Apel Iaşi - Secţia civilă sub nr. Y/45/2020. 

Examinând, în prezentul regulator de competenţă, potrivit dispoziţiilor art. 135 

C.proc.civ., conflictul negativ de competenţă astfel ivit, Curtea constată că, în cauză, 

competenţa de soluţionare a cererii formulată de reclamant aparţine Judecătoriei Iaşi, pentru 

considerentele expuse în cele ce urmează: 

Instanța notează că, prin cererea introductivă, reclamantul P a solicitat, în 

contradictoriu cu pârâta A, exercitarea în mod exclusiv a autorităţii părinteşti, stabilirea 

domiciliului şi obligarea pârâtei la plata unei pensii de întreţinere pentru minorul D. 

Potrivit art. 133 din Legea nr. 272/2004: „Cauzele prevăzute de prezenta lege privind 

stabilirea măsurilor de protecţie specială sunt de competenţa tribunalului de la domiciliul 

copilului”, iar „Dacă domiciliul copilului nu este cunoscut, competenţa revine tribunalului în 

a cărui circumscripţie teritorială a fost găsit copilul”. 

Măsurile de protecție specială, prevăzute de art. 59 din lege, sunt: a) plasamentul; b) 

plasamentul în regim de urgenţă; c) supravegherea specializată. 

În raport cu acest conţinut explicit al dispoziţiilor menţionate, rezultă, deci, că 

dispozițiile art. 133 din Legea nr. 272/2004 sunt de strictă interpretare și sunt aplicabile numai 

în cauzele privind stabilirea măsurilor de protecție specială prevăzute la art. 59 din acest act 

normativ. 

Curtea notează că, în cauza de față, nu s-a solicitat încetarea sau înlocuirea măsurilor 

de protecţie specială prevăzute de Legea nr. 272/2004, în contradictoriu cu DGASPC Iași, ci 

exercitarea în mod exclusiv a autorităţii părinteşti, stabilirea domiciliului şi obligarea pârâtei 

la plata unei pensii de întreţinere pentru minorul D, în contradictoriu cu mama minorului, A. 

Prin Decizia nr. 28/2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul 

competent să judece recursul în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 128 

din 9 februarie 2018, s-a statuat că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 107 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/52909#id_artA603
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din Codul civil și ale art. 133 alin. (1) coroborate cu art. 70 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, competența de soluționare în primă instanță a cererilor având ca 

obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu tutela revine tribunalului. În 

considerentele deciziei menționate anterior, instanța supremă a reținut că: „numai pentru 

cauzele care se regăsesc în cuprinsul normelor de reglementare din Legea nr. 272/2004 s-a 

prevăzut competența de soluționare a tribunalului”, respectiv „numai acele cauze care privesc 

măsurile de protecție specială a copilului strict determinate în cuprinsul art. 55” (actual art. 

59) – plasamentul, plasamentul în regim de urgență și supravegherea specializată.” 

Raționamentul expus anterior în considerentele citate își găsește pe deplin 

aplicabilitate în speța de față.  

Astfel, se constată că cererii având ca obiect exercitarea în mod exclusiv a autorităţii 

părinteşti, stabilirea domiciliului minorului la tată, și obligarea mamei la plata pensiei de 

întreținere, astfel cum s-a solicitat prin cererea introductivă, nu îi sunt aplicabile dispozițiile 

cuprinse în Legea nr. 272/2004 întrucât nu se referă la măsurile de protecție specială a 

copilului enumerate de art. 59 din lege. 

Art. 133 din lege cuprinde o normă derogatorie de la instanța de tutelă de drept comun 

(judecătoria) exclusiv în ceea ce privește „cauzele prevăzute de prezenta lege privind 

stabilirea măsurilor de protecție specială”. 

Fiind vorba de o excepție, interpretarea se impune a fi strictă, prudentă, în aplicarea 

principiului exceptio est strictissimae interpretationes. 

Întrucât judecătoria are plenitudine de competență în cauzele ce vizează exercitarea 

autorității părintești, competența materială de soluționare în primă instanță a cererii formulate 

de reclamant nu poate fi decât aceea din dreptul comun, care, potrivit art. 94 alin. 1 lit. a) din 

Codul de procedură civilă, revine judecătoriei. 

Pentru aceste considerente, în temeiul disp. art. 135 C.proc.civ., Curtea stabilește în 

favoarea Judecătoriei Iaşi competenţa de soluţionare a cererii formulate de reclamantul P. 

 

2. Legalitatea hotărârii judecătoreşti pronunţate pe perioada stării de urgenţă într-o 

cauză care nu face parte din categoria celor urgente 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Dezbaterea în fond a procesului  

Index alfabetic: Închiderea dezbaterilor fondului anterior instituirii stării de urgenţă. 

Pronunţarea hotărârii ulterior 

Temei de drept: art. 488 pct. 5,art. 42 alin. 1 din anexa la Decretul nr. 195/2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României 
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În mod corect, în condiţiile în care procedura de citare cu părţile era îndeplinită şi 

cauza era în stare de judecată, instanţa de apel a procedat la judecarea apelului cu care 

fusese investită la data de 02.03.2020, reţinând cauza în pronunţare. Cum ultimul termen de 

judecată a fost pe data de 02.03.20202, Curtea reţine că prezenta cauza nu s-a judecat pe 

perioada stării de urgenţă, stare care s-a decretat ulterior, abia la 16.03.2020, nefiind 

încălcate dispoziţiile art. 42 alin. 1 din anexa la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea 

stării de urgenţă pe teritoriul României. Faptul că în cauză a fost amânată pronunţarea la 

data de 23.03.2020, când a fost pronunţată decizia recurată, nu atrage nelegalitatea hotărârii 

pronunţate, atâta timp cât ultimul termen de judecată a fost anterior decretării stării de 

urgenţă. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 704/21.10.2020 

 

Prin sentinţa nr. 1156/12.02.2019 pronunţată de Judecătoria Iaşi a fost respinsă 

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului X. 

A fost admisă excepţia lipsei de interes în formularea cererii de obligare a pârâţilor la 

plata sumelor aferente facturilor VEI EN 2016-087512/30.11.2016 şi VEI EN 2016-

106860/31.12.2016, invocată din oficiu. 

A fost respinsă ca fiind lipsită de interes acţiunea formulată de reclamanta SC „Q” SA 

în contradictoriu cu pârâţii X şi Y având ca obiect obligarea la plata sumelor aferente 

facturilor VEI EN 2016-087512/30.11.2016 şi VEI EN 2016-106860/31.12.2016. 

A fost admisă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune cu privire la debitele şi 

penalităţile de întârziere aferente, scadente anterior datei de 19.05.2014. 

A fost respinsă, ca fiind prescrisă, cererea de obligare a pârâţilor X și Y la plata 

debitelor şi penalităţilor de întârziere aferente, scadente anterior datei de 19.05.2014. 

A fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta SC „Q” SA în 

contradictoriu cu pârâţii X şi Y. 

Au fost obligaţi pârâţii la plata sumei de 8701,83 lei, reprezentând contravaloarea 

energiei termice furnizate în perioada aprilie 2014 - decembrie 2016, la care se adaugă 

penalităţi de întârziere în cota procentuală de 0,02%/zi, calculate de la data de 08.03.2017 şi 

până la data plăţii efective a debitului. 

Au fost obligaţi pârâţii la plata sumei de 1014,57 lei reprezentând penalităţi de 

întârziere aferente debitului scadent, calculate până la data de 07.03.2017. 

Au fost obligaţi pârâţii la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 500 lei către 

reclamantă.  

Prin decizia civilă nr. 599/2020 din 23.03.2020, Tribunalul Iaşi, Secţia I Civilă a 

respins cererea de suspendare a judecării cauzei şi a respins apelul declarat de X şi Y 
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împotriva sentinţei civile 1156/12.02.2019 pronunţată de Judecătoria Iaşi, sentinţă pe care a 

păstrat-o. 

Pentru a se pronunţa astfel tribunalul a avut în vedere următoarele:  

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesual pasive a apelantului, se constată 

că din actele dosarului de fond a fost invocată prin întâmpinarea depusă de apelantă la data de 

28.06.2019 fără a fi motivată. Pentru termenul de judecată din data de 2.10.2017 au fost 

depuse actele printre care şi contractul încheiat între apelanţi la data de 5.09.2017 şi 

autentificat sub nr. 2453. Apelantul nu a depus întâmpinare la judecarea cauzei în fond. Prima 

instanţă s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în raport de actele depuse la dosar neavând 

relevanţă faptul că la data la care a fost invocată nu era depus la dosar contractul menţionat. 

Cu privire la modul de soluţionare a excepţiei, Tribunalul reţine că instanţa de fond a apreciat 

corect calitatea procesual pasivă a apelantului, calitate care rezultă din contractul din 2453, act 

autentic care nu a fost anulat. 

Art. 1270 C.civ. prevede că un contract valabil încheiat are putere de lege între părţile 

contractante . Art. 1280 C.civ. dispune că un contract este opozabil terţilor care se pot prevala 

de efectele lui fără a avea dreptul de a cere executarea. Prin urmare, contractul încheiat de 

apelanţi creează drepturi şi obligaţii reciproce pentru aceştia, ca părţi contractante, dar terţii se 

pot prevala de efectele actului, efecte care îi privesc. Efectele care nu pot profita sau dăuna 

terţilor, la care se referă apelanţii se referă la transmiterea dreptului de proprietate între părţi 

nu şi la convenţia părţilor cu privire la preluarea unor eventuale datorii ale uneia dintre ele 

către terţi. 

Cu privire la sumele solicitate de intimată, potrivit facturilor depuse la dosar, 

Tribunalul constată faptul că apelanţii afirmă că sunt prea mari şi imposibil de plătit fără nici 

o argumentare în acest sens. Simpla afirmaţie privind calculul incorect al sumelor solicitate nu 

poate fi avută în vedere în lipsa unui suport probator. Prin întâmpinarea depusă la dosarul de 

fond, apelanta susţine că a primit răspuns din partea intimatei la contestaţia formulată 

împotriva facturilor, contrar celor menţionate în apel şi a solicitat administrarea probei cu 

expertiză de specialitate. Deşi apelanţii au solicitat administrarea acestei probe, nu au depus la 

dosar obiectivele expertizei şi nici nu au insistat în administrarea probei pentru a dovedi că 

sumele din facturi nu au fost corect calculate. Nu se poate reţine susţinerea apelanţilor din 

răspunsul la întâmpinare cu privire la lipsa mijloacelor financiare pentru plata expertizei 

deoarece acest aspect nu a fost adus la cunoştinţa primei instanţe care ar fi apreciat asupra 

aplicabilităţii dispoziţiilor O.U.G. nr. 51/2008. Prin urmare, susţinerea apelanţilor privind 

calculul incorect nu va putea fi avută în vedere.  
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Cererea apelanţilor privind obligarea intimatei la recalcularea sumelor din facturi, 

constituie o cerere nouă, la judecarea cauzei în fond nefiind formulată cerere reconvenţională 

în acest sens. Potrivit art. 478 C.proc.civ. în cursul judecării cauzei în apel nu pot fi formulate 

noi cereri, astfel încât instanţa nu poate da curs solicitării apelanţilor. 

În raport de aceste considerente, Tribunalul a constatat că apelul este neîntemeiat şi l-a 

respins cu păstrarea sentinţei primei instanţe.  

Împotriva deciziei a formulat recurs X prin care a solicitat admiterea recursului, 

casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei pentru rejudecare în apel şi în conformitate cu 

dispoziţiile art. 451 și urm. C.proc.civ. obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată 

ocazionate de acest proces pentru următoarele motive. 

Instanţa de apel, în şedinţa din 06.01.2020, a acordat termen pentru 02.03.2020 pentru 

ca celelalte părţi din proces să fie citate cu menţiunea de a-şi exprima punctul de vedere cu 

privire la cererea de suspendare formulată de apelant.  

În cuprinsul cererii de suspendare a cauzei, arată că a notificat instanţa de apel cu 

privire la imposibilitatea de a se deplasa de la Bucureşti la Iaşi pentru a participa la şedinţa de 

judecata din 02.03.2020.  

După două amânări succesive, la data de 23.03.2020, încălcând şi dispoziţiile art. 42 

alin. 1 din anexa la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României, instanţa de apel a soluţionat şi fondul cauzei, pe lângă respingerea cererii de 

suspendare a procesului. 

Aşadar, prin încheierea de şedinţa din 06.01.2020 (la care a fost prezent), instanţa de 

apel a amânat cauza doar pentru motivul mai-sus arătat. Practic, în apel nu au mai avut loc 

dezbateri pe fond, părţilor nu li s-a acordat cuvântul pentru a putea pune concluzii, ceea ce 

reprezintă o gravă încălcare atât a normelor de procedură, cât şi a dreptului de apărare. 

În drept, arată recurentul că îşi întemeiază recursul pe dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 5 

din noul Cod de procedură civilă, cu referire la dispoziţiile art. 6, art. 392 şi urm. din noul Cod 

de procedură civilă, precum şi la dispozițiile art. 42 alin. 1 din anexa la Decretul nr. 195/2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. 

Intimaţii nu au formulat întâmpinare. 

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

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

nefondat, potrivit considerentelor ce urmează: 

În ceea ce priveşte incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct. 5 potrivit 

căruia prin hotărârea dată, instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage 

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

http://disp.art.488/
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Sub acest aspect curtea reţine că aşa cum arată şi recurentul la data de 23.03.2020 

instanţa de apel a soluţionat şi fondul cauzei, pe lângă respingerea cererii de suspendare a 

procesului. 

Procedând ca atare nu se poate considera că instanţa de apel a încălcat dispoziţiile art. 

42 alin. 1 din anexa la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României. Potrivit art. 42 alin. (1): „Pe durata stării de urgenţă, activitatea de judecată 

continuă în cauzele de urgenţă deosebită. Lista acestor cauze se stabileşte de Colegiul de 

conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru cauzele de competenţa acesteia şi, 

respectiv, de colegiile de conducere ale curţilor de apel pentru cauzele de competenţa lor şi 

pentru cauzele de competenţa instanţelor care funcţionează în circumscripţia lor teritorială, 

putând fi, după împrejurări, actualizată. Consiliul Superior al Magistraturii dă îndrumări, în 

vederea asigurării unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instanţelor menţionate cu 

privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgenţă. … (6) În 

temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), 

se suspendă de plin drept pe durata stării de urgenţă instituite prin acesta, fără a fi necesară 

efectuarea vreunui act de procedură în acest scop.” 

Prezenta pricina nu face parte din categoria celor urgente, astfel că judecarea pricinii 

civile se suspendă de plin drept pe durata stării de urgenţă instituite prin acesta, respectiv 

începând din data de 16.03.2020. În cauză însă, contrar susţinerilor recurentului, la data de 

23.03.2020 nu a avut loc judecarea prezentei cauze. Această cauză a avut ultim termen de 

judecată la data de 02.03.2020, când din lipsă de timp pentru deliberare a fost amânată doar 

pronunţarea la data de 16.03.2020, dată la care a fost amânată din nou pronunţarea la data de 

23.03.2020, când a fost pronunţată decizia recurată.  

În atare condiţii, cum ultimul termen de judecată a fost pe data de 02.03.2020, Curtea 

reţine că prezenta cauza nu s-a judecat pe perioada stării de urgenţă, stare care s-a decretat 

ulterior, abia la 16.03.2020, nefiind încălcate dispoziţiile art. 42 alin. 1 din anexa la Decretul 

nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. 

În ce priveşte susţinerile recurentului că în apel nu au mai avut loc dezbateri pe fond, 

părţilor nu li s-a acordat cuvântul pentru a putea pune concluzii, ceea ce reprezintă o gravă 

încălcare atât a normelor de procedură, cât şi a dreptului de apărare, Curtea reţine că la 

ultimul termen de judecată din data de 02.03.2020 „instanţa a constatat lipsa părţilor şi că s-a 

solicitat judecarea cauzei în lipsă”. În condiţiile în care părţile au ales să nu se prezinte la 

termenul acordat, solicitând judecarea cauzei în lipsă şi nu existau alte motive pentru 

amânarea cauzei, în mod corect instanţa de apel a rămas în pronunţare cu privire la solicitarea 

de suspendare, iar în subsidiar, cu privire la fondul apelului, nefiind încălcată vreo normă de 
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procedură sau dreptul de apărare a părţilor, a căror prezenţă nu este obligatorie în faţa 

instanţelor civile. Potrivit art. 222 C.proc.civ.: „Amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare 

poate fi dispusă, la cererea părţii interesate, numai în mod excepţional, pentru motive 

temeinice şi care nu sunt imputabile părţii sau reprezentantului ei.” Pentru termenul de 

judecată din data de 02.03.2020 nu s-a formulat vreo cerere de amânare în cauză. Faptul că 

recurentul a arătat în cererea de suspendare adresată instanţei de apel că aduce la cunoştinţă 

că, datorită lipsei resurselor financiare necesare deplasării de la Bucureşti la Iaşi, se află în 

imposibilitatea de a se prezenta la termenul de judecată din 02.03.2020, motiv pentru care 

trimite cererea şi documentele însoţitoare, nu echivalează cu o cerere de amânare a cauzei şi 

nu îndreptăţea instanţa de apel să acorde un alt termen de judecată pe acest motiv. Prin 

urmare, în mod corect, în condiţiile în care procedura de citare cu părţile era îndeplinită şi 

cauza era în stare de judecată, instanţa de apel a procedat la soluţionarea apelului cu care 

fusese investită. 

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

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

respins recursul declarat de recurentul X împotriva deciziei civile nr. 599/23.03.2020 a 

Tribunalului Iaşi, Secţia I Civilă, decizie care a fost menţinută. 

3. Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019. Validare mandat consilier 

județean. Prevederi aplicabile 

Cuprins pe materii: Codul Administrativ 

Index alfabetic: Validare mandat consilier judeţean 

Temei de drept: art. 172, art. 114 din OUG nr. 57/2019 

 

Prevederile de ordin procedural din art. 114 al Codului administrativ sunt incidente și 

în cazul validării consilierilor județeni, astfel cum stabilește art. 172 („Constituirea 

consiliului judeţean”) din Codul administrativ. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă, Decizia civilă nr. 478/20.10. 2020 

 

În conformitate cu art. 114 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ: „În termen de 3 zile de la comunicare, cei interesaţi pot formula 

apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se 

soluţionează de tribunalul în a cărui circumscripţie se află judecătoria care a pronunţat 

încheierea în termen de 5 zile de la depunerea apelului, în procedură necontencioasă, fără a fi 

aplicabilă procedura de regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se 
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comunică de îndată de la pronunţare prefectului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale şi consilierului local declarat ales”. 

Instanța de control judiciar notează că prevederile de ordin procedural din art. 114 

citat sunt incidente și în cazul validării consilierilor județeni, astfel cum stabilește articolul 

172 („Constituirea consiliului judeţean”) din Codul administrativ: „Dispoziţiile art. 113 - 122 

se aplică în mod corespunzător pentru constituirea consiliului judeţean, validarea mandatelor 

fiind realizată de tribunalul în a cărui circumscripţie se află unitatea administrativ-teritorială. 

Încheierea de validare sau invalidare poate fi atacată de cei interesaţi la curtea de apel în a 

cărei circumscripţie se află tribunalul.” 

În ceea ce privește procedura necontencioasă la care face referire art. 114 alin. (6), 

aceasta este reglementată în Cartea a III-a „Procedura necontencioasă judiciară” Titlul I din 

Codul de procedură civilă, dispozițiile art. 527 - 535 completându-se cu dispozițiile de 

procedură contencioasă, în măsura în care acestea din urmă sunt compatibile cu natura 

necontencioasă a cererii.  

Curtea de apel reține că – potrivit art. 114 alin. (2) din Codul administrativ: „Mandatul 

unui consilier local este validat dacă, la data pronunţării încheierii, consilierul local declarat 

ales îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are domiciliul pe teritoriul unităţii 

administrativ-teritoriale în care a fost ales, dovedit prin actul de identitate în copie; b) nu şi-a 

pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar; c) nu şi-a pierdut calitatea de 

membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a 

excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic ori prin hotărâre 

definitivă a unei instanţei judecătoreşti, fapt dovedit prin confirmările prevăzute la art. 121 

alin. (1) sau prin hotărâre definitivă a instanţei judecătoreşti, după caz; d) mandatarul 

financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale în 

conformitate cu prevederile legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condiţiile legii; e) nu a 

renunţat la mandat, în condiţiile art. 115; f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în 

condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, dovedită prin 

documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripţie 

judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au fost 

desfăşurate alegeri”. Condițiile enunțate se aplică și validării mandatului consilierului 

județean, în baza art. 172 deja citat. 

Instanța de control judiciar – verificând actele și lucrările dosarului – constată că în 

mod judicios tribunalul a stabilit că aceste condiții sunt întrunite în mod cumulativ în ceea ce 

îl privește pe consilierul județean X. 
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Astfel, confirmarea calităţii de membru al partidului politic a candidatului declarat 

ales s-a realizat cu respectarea cerințelor art. 121 din Codul administrativ, aspectele 

învederate de apelantă – legate de nerespectarea Statutului partidului politic și Regulamentul 

de admitere a membrilor – neavând vreo legătură cu acest text. Cerința care trebuie îndeplinită 

la validare, privitor la calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, este 

acea prevăzută de art. 114 alin. (2) lit. c), iar consilierul județean ales X. a făcut dovada în 

acest sens.  

În etapa validării mandatului nu se mai pot formula contestații, acestea putând fi 

exercitate numai la candidatură, cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite prin Legea 

nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

 

4. Excepţie de neconstituţionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legăturii cu cauza care 

se judecă în apel 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil.  

Index alfabetic: Chestiune prejudicială 

Temei de drept: Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții 

Constituționale, art. 21, art. 29; Legea nr. 208 din 20 iulie 2015, art. 59. 

Din interpretarea logico-juridică a art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea 

și funcționarea Curții Constituționale rezultă că, pentru sesizarea instanței de contencios 

constituțional cu o excepţie de neconstituţionalitate, trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, 

următoarele condiţii: excepţia să fie invocată în cadrul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţe 

judecătoreşti sau de arbitraj comercial; excepţia să aibă ca obiect neconstituţionalitatea unei 

legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare; norma 

vizată de excepţie să aibă legătură cu soluţionarea cauzei şi să nu fi fost constatată ca fiind 

neconstituţională printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale. 

Condiţia ca normele criticate să aibă incidenţă în soluţionarea cauzei, nu trebuie 

analizată «in abstracto» şi dedusă din orice fel de tangenţă a prevederilor legale în discuţie 

cu litigiul aflat pe rolul instanţei, ci se impune o analiză riguroasă, în care să fie luat în 

calcul interesul procesual al rezolvării excepţiei de neconstituţionalitate, prin prisma 

elementelor cadrului procesual şi a stadiului concret în care se află litigiul. 

Nemulţumirea apelantului se referă, în concret, la o eventuală limitare a accesului la 

instanţă a persoanelor nemulţumite de modul de soluţionare /nesoluţionarea diferendelor 

dintre membrii partidului politic şi conducerile organizaţiilor partidului de către comisiile de 

arbitraj, la nivelul partidului şi al organizaţiilor sale teritoriale. 

Însă, controlul exercitat de către instanţele judecătoreşti, pe calea contestaţiei 

reglementate de art. 59 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015, este limitat la verificarea 

respectării condiţiilor legale privind exercitarea dreptului de a fi ales, a condiţiilor de fond şi 

de formă ale listei susţinătorilor, condiţii prevăzute în mod imperativ de art. 52, 53, 54 şi 58 

din acelaşi act normativ. 

În consecinţă, cât nu se contestă, sub aspectul constituţionalităţii, şi aceste prevederi 

legale, dispoziţiile contestate (art. 59.) nu au un rol hotărâtor asupra modului de soluţionare 

a prezentului apel, neputând influenţa modul de rezolvare a acestuia. 
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Curtea de Apel Iaşi, Secţia Civilă, Decizia civilă nr. 518/2.11.2020 

Prin sentința civilă nr. 1551/29 octombrie 2020, Tribunalul Iași, Secția I Civilă a 

admis excepția inadmisibilității cu privire la primele trei capete de cerere şi, în consecință: 

A respins, ca fiind inadmisibile capetele de cerere formulate de C-A B, O B, E R. N, 

M M P, M Z, ML, T-I-D T, S-N P, membrii USR - Filiala locală a Municipiului Iaşi, în 

contradictoriu cu: A USR PLUS, B, reprezentată legal prin D B şi D C, USR, prin DB 

preşedinte; P L, U şi S, prin D J Cş, preşedinte; USR - Filiala Județeană I, prin P C.C, privind 

anularea Hotărârii Conferinţei Judeţene a U SR - Filiala Judeţeană I din data de 9 octombrie 

2020, ora 20.00, a actelor preparatorii prin care s-au desemnat candidaţii în alegerile 

parlamentare, validat alegerea delegaților, a procesului-verbal pentru constatarea rezultatelor 

votului din 4 -7 octombrie 2020 şi a proceselor-verbale încheiate la cele două convocări, din 7 

octombrie 2020, ora 20.00, şi din 9 octombrie 2020, ora 20.00; anularea Hotărârii Adunării 

Generale a U S R - Filiala Municipală I din data de 3 octombrie 2020, ora 20.00, prin care s-a 

validat alegerea delegaților şi a tuturor actelor preparatorii, a procesului-verbal pentru 

constatarea rezultatelor votului din 28 septembrie - 1 octombrie 2020 şi a proceselor-verbale 

încheiate la cele două convocări, 1 octombrie, ora 20.00 şi 3 octombrie 2020, ora 20.00; 

anularea parţială a listelor electorale ale AUSR P, pentru candidaturile următorilor membri ai 

U SR - Filiala I în alegerile parlamentare 2020, astfel:  

a) Senat: B M, F C, LD, HC; 

b) Camera Deputaţilor: CC-P, H F, D D, BM, FF-M, PA-V, G E-E, PL-C. 

A respins, ca neîntemeiate, cererile formulate de C-A B, O B, E R. N, M M P, M Z, 

ML, T-I-D T, S-N P -membrii USR -Filiala locală a Municipiului I, în contradictoriu cu: 

AUSR P, B, reprezentată legal prin D B şi DC, U S RB, prin DB, preşedinte; PL, U şi S, prin 

DJC, preşedinte; U S R - Filiala Judeţeană I, prin PCC privind anularea parţială a Deciziei nr. 

12 din 22.10.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 24 I prin care au fost 

admise candidaturile propuse de AUSR P la alegerile pentru Senat din anul 2020, cu 

excluderea persoanelor menţionate; anularea parţială a Deciziei nr. 13 din 22.10.2020 a 

Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iaşi, prin care au fost admise 

candidaturile propuse de Alianța USR PLUS la alegerile pentru Camera Deputaților din anul 

2020, cu excluderea persoanelor menționate.  

A obligat reclamanții C-A B, O B, E R. N, M M P, M Z, ML, T-I-D T, S-N P să 

plătească pârâtei US R - Filiala Județeană I suma de 500 lei cheltuieli de judecată(onorariu de 

avocat). 

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

şi de drept:  
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Analizând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii acţiunii, tribunalul a constatat că 

aceasta este întemeiată în parte, cu privire la primele trei capete de cerere, respectiv, anularea 

Hotărârii Conferinţei Judeţene a USR - Filiala Judeţeană I din data de 9 octombrie 2020, ora 

20.00, inclusiv a actelor preparatorii prin care s-au desemnat candidaţii în alegerile 

parlamentare, validat alegerea delegaţilor, inclusiv a procesului-verbal pentru constatarea 

rezultatelor votului din 4 -7 octombrie 2020 şi a proceselor-verbale încheiate la cele două 

convocări, din 7 octombrie 2020, ora 20.00, şi din 9 octombrie 2020, ora 20.00; anularea în 

totalitate a Hotărârii Adunării Generale a U S R/Filiala Municipală I din data de 3 octombrie 

2020, ora 20.00, prin care s-a validat alegerea delegaţilor şi a tuturor actelor preparatorii, 

inclusiv a procesului-verbal pentru constatarea rezultatelor votului din 28 septembrie - 1 

octombrie 2020 şi a proceselor-verbale încheiate la cele două convocări, 1 octombrie, ora 

20.00 şi 3 octombrie 2020, ora 20.00; anularea parţială a listelor electorale ale A USR P, 

pentru candidaturile următorilor membri ai US R - Filiala I în alegerile parlamentare 2020. 

Prezenta acțiune are ca temei juridic dispozițiile art. 59, raportat la art. 52 şi 58 din 

Legea nr. 208/20.07.2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi 

pentru organizarea şi funcționarea Autorităţii Electorale Permanente. 

Potrivit dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 208/2015 „(1) Admiterea candidaturilor de 

către biroul electoral de circumscripție sau de către Biroul Electoral Central, după caz, se face, 

în termen de 48 de ore de la data depunerii, prin decizie, și poate fi contestată de către 

cetățenii cu drept de vot, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și 

organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, în termen de cel mult 48 de ore de 

la data afișării deciziei de acceptare.” 

Deci, în baza acestor prevederi legale, pot fi contestate doar deciziile Biroului 

electoral de circumscripție privind admiterea candidaturilor. 

În ceea ce priveşte însă contestarea Hotărârii Conferinţei Judeţene a USR - Filiala 

Judeţeană Iaşi din data de 9 octombrie 2020, a actelor preparatorii prin care s-au desemnat 

candidaţii în alegerile parlamentare, validat alegerea delegaţilor, a procesului-verbal pentru 

constatarea rezultatelor votului din 4 -7 octombrie 2020 şi a proceselor-verbale încheiate la 

cele două convocări, din 7 octombrie 2020 şi din 9 octombrie 2020, a Hotărârii Adunării 

Generale a Uniunii Salvaţi România Filiala Municipală Iaşi din 3 octombrie 2020, a 

procesului-verbal pentru constatarea rezultatelor votului din 28 septembrie - 1 octombrie 2020 

şi a proceselor-verbale încheiate la cele două convocări, anularea parţială a listelor electorale 

ale Alianţei USR PLUS, pentru candidaturile unor membri ai Uniunii „Salvaţi România” - 

Filiala Iaşi în alegerile parlamentare 2020, aceasta are un alt regim juridic şi, mai mult, 
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contestaţia trebuia să urmeze întâi şi întreaga procedură prevăzută în actele interne şi în 

Statutul USR.  

Legea prevede reguli procedurale privind soluționarea diferendelor dintre membrii 

unui partid politic sau dintre aceştia şi conducerile organizațiilor partidului, precum şi 

organele competente pentru soluționarea acestor diferende: comisiile de arbitraj la nivelul 

partidului şi al organizațiilor sale teritoriale - organe proprii cu atribuții jurisdicționale. 

În speţă, reclamanții nu au făcut dovada că au parcurs anterior sesizării instanței 

această întreagă procedură. 

Tribunalul a reţinut că partidele politice, persoane juridice de drept public, se 

constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condițiile legii Legea nr. 14/2003.  

Pentru aducerea la îndeplinire a rolului partidelor politice, astfel cum acesta este 

enunţat de prevederile constituționale şi legale, Legea nr. 14/2003 stabileşte reguli privind 

organizarea acestora.  

Astfel, potrivit art. 9 din lege, fiecare partid politic trebuie să aibă statut şi program 

politic proprii, iar statutul fiecărui partid politic, întocmit în conformitate cu prevederile art. 

10 din lege, cuprinde procedurile aplicabile membrilor. 

Conform Statutului Uniunii „Salvaţi România” depus la dosar, Conferința Filialei 

Județene propune candidații pentru parlamentare pentru funcțiile de deputat şi senator în 

județ. 

Potrivit art. 69, orice membru al Filialei Județene poate propune candidatura sa din 

partea Salvați România la alegerile parlamentare pentru un mandat de deputat sau de senator 

în judeţ. 

Conferința Filialei Județene desemnează, prin vot secret, candidații pentru funcțiile de 

deputați şi senatori, ordonând candidații în ordinea descrescătoare a numărului voturilor 

obținute.  

Biroul Național validează sau invalidează, nominal, candidații pentru funcția de 

deputat sau senator. 

Apoi, potrivit alin. 7 din art. 69 al Statutului, lista finală a candidaților este înaintată 

Biroului electoral de către Președintele Filialei Județene. 

Aşa cum se arată în Decizia nr. 530 din 12 decembrie 2013 referitoare la excepția de 

neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, 

la care au făcut trimitere chiar reclamanții, se impune o distincţie clară între normele de 

deontologie proprii partidelor politice şi normele care, instituind drepturi şi obligaţii ale 

membrilor partidului şi ale organelor statutare, sancţiuni pentru abaterile de la prevederile 

statutare şi procedurile de urmat în aceste cazuri, au evident natură juridică. Aceste norme au 
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forţă juridică obligatorie şi se înscriu în noţiunea de „lege”, astfel cum aceasta a fost conturată 

potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, ca noţiune autonomă. De 

asemenea, aceste norme constituie temeiul adoptării unor acte cu natură juridică, iar nu al 

unor "hotărâri care au caracter de acte politice".  

„(...) Astfel, Curtea reţine, că, în virtutea principiilor generale prevăzute de art. 1 alin. 

(3) din Constituție, România este stat de drept, democratic şi social, în care pluralismul politic 

reprezintă una dintre valorile supreme, fiind garantată.  

De asemenea, potrivit art. 8 alin. (2) din Constituţie, partidele politice se constituie şi 

îşi desfăşoară activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei 

politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de 

drept şi principiile democrației. În concretizarea normelor fundamentale, Legea nr. 14/2003, 

prin art. 1, statuează că „partidele politice sunt asociaţii cu caracter politic ale cetăţenilor 

români cu drept de vot, care participă în mod liber la formarea şi exercitarea voinţei lor 

politice, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituţie. Ele sunt persoane juridice de 

drept public”. De asemenea, potrivit art. 2 din lege, „prin activitatea lor, partidele politice 

promovează valorile şi interesele naționale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei 

publice, participă cu candidaţi în alegeri şi la constituirea unor autorităţi publice şi stimulează 

participarea cetăţenilor la scrutine, potrivit legii”. Pentru aducerea la îndeplinire a rolului 

partidelor politice în cadrul democrației constituționale din România, astfel cum acesta este 

enunţat de prevederile constituționale şi legale menționate, Legea nr. 14/2003 stabileşte reguli 

privind organizarea acestora.  

Astfel, potrivit art. 9 din lege, fiecare partid politic trebuie să aibă statut şi program 

politic proprii, iar statutul fiecărui partid politic, întocmit în conformitate cu prevederile art. 

10 din lege, cuprinzând inclusiv sancțiunile disciplinare şi procedurile prin care acestea pot fi 

aplicate membrilor, trebuie anexat obligatoriu (art. 18 din lege) la cererea de înregistrare a 

partidului politic depusă la Tribunalul București. În caz de admitere a cererii de înregistrare, 

statutul partidului capătă forţă juridică obligatorie, asemenea legii, şi trebuie întocmai 

respectat de membrii unui partid politic şi de organele statutare ale partidului. Nerespectarea 

acestuia constituie motiv de aplicare a sancțiunilor prevăzute de respectivul act juridic, cea 

mai gravă fiind sancţiunea excluderii din partid. Curtea reţine, totodată, că legea prevede 

reguli procedurale privind soluţionarea diferendelor dintre membrii unui partid politic sau 

dintre aceştia şi conducerile organizaţiilor partidului, precum şi organele competente pentru 

soluţionarea acestor diferende (comisiile de arbitraj la nivelul partidului şi al organizaţiilor 

sale teritoriale, care reprezintă, în realitate, organe proprii cu atribuţii jurisdicţionale). Astfel, 

potrivit art. 15 alin. (3) din Legea nr. 14/2003, comisia de arbitraj este organizată şi 
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funcţionează conform unui regulament aprobat de organul statutar, care trebuie să asigure 

părţilor dreptul la opinie şi dreptul de a se apăra, precum şi proceduri echitabile de decizie.  

În aceste condiţii, Curtea constată că prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 

14/2003, instituind competenţa exclusivă a organelor cu atribuţii jurisdicţionale ale partidului 

politic de a aprecia asupra respectării normelor statuare de către membrii de partid, elimină, în 

fapt, controlul judecătoresc în ceea ce priveşte respectarea de către aceste organe a propriului 

statut şi împiedică astfel accesul liber la justiţie.  

Fără îndoială, având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 14/2003, 

membrii unui partid politic trebuie, în cazul diferendelor determinate de excluderea din partid, 

să parcurgă procedura în faţa jurisdicţiilor interne ale partidului, să solicite acestora aplicarea 

întocmai a prevederilor statutare şi doar în cazul în care consideră că aceste organe au încălcat 

prevederile statuare, să aibă, ulterior, posibilitatea sesizării instanţei judecătoreşti. Aceeaşi 

concluzie rezultă şi din împrejurarea că, deşi organele cu atribuții jurisdicționale ale partidului 

îşi desfășoară activitatea pe baza unor prevederi statutare care, în principal, trebuie să asigure 

părţilor dreptul la opinie, dreptul de a se apăra şi o procedură echitabilă, acestea nu pot fi 

considerate ca întrunind condițiile specifice unui tribunal independent şi imparțial, în sensul 

art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale.” 

Chiar dacă prin legea specială competența materială de soluţionare a unei cauze este 

atribuită altor organe (celor cu atribuţii jurisdicţionale, de exemplu), soluţiile acestora pot fi 

contestate în justiţie, respectându-se astfel dreptul de acces liber la justiţie.  

Şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că liberul acces la justiţie nu este 

un drept absolut, ci necesită, prin însăşi natura sa, o reglementare din partea statului, care are 

o anumită marjă de apreciere în stabilirea unor limitări ale acestuia, atât timp cât nu aduce 

atingere însăși esenței acestui drept (Hotărârea din 28 mai 1985, pronunţată în Cauza 

Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, paragraful 57, sau Hotărârea din 1 

aprilie 2010, pronunţată în Cauza Buijen împotriva Germaniei, paragraful 59). 

Totodată, Curtea a reţinut că regula constituţională a liberului acces la justiţie 

semnifică faptul că orice persoană poate sesiza instanţele judecătoreşti în cazul în care 

consideră că drepturile, libertăţile sau interesele sale legitime i-au fost încălcate, iar nu faptul 

că acest drept de acces la justiţie nu poate fi supus niciunei condiţionări, competenţa de a 

stabili regulile de desfăşurare a procedurii în faţa instanţelor judecătoreşti revenindu-i 

legiuitorului, conform art. 126 alin. (2) din Constituţie. 

Faţă de toate aceste considerente, tribunalul a admis excepţia inadmisibilităţii primelor 

trei capete de cerere şi, în consecinţă, le-a respins. 
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În ceea ce priveşte cererile formulate de reclamanții membri ai USR Filiala locală a 

Municipiului Iaşi, în contradictoriu cu: Alianţa USR PLUS, Bucureşti, Uniunea „Salvaţi 

România”, Bucureşti; Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, Uniunea „Salvaţi România” - 

Filiala Judeţeană Iaşi privind anularea parţială a Deciziei nr. 12/22.10.2020 a Biroului 

Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 24 Iaşi prin care au fost admise candidaturile 

propuse de Alianţa USR PLUS la alegerile pentru Senat din anul 2020, cu excluderea 

persoanelor menţionate; anularea parţială a Deciziei nr. 13 din 22.10.2020 a Biroului Electoral 

de Circumscripție Județeană nr. 24 Iaşi, prin care au fost admise candidaturile propuse de 

Alianța USR PLUS la alegerile pentru Camera Deputaților din anul 2020, cu excluderea 

persoanelor menționate, aceste sunt, în principiu, admisibile dar, în speţă, sunt neîntemeiate. 

Tribunalul a reţinut că, în ceea ce priveşte Decizia nr. 12 din 22.10.2020 a Biroului 

Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 24 Iaşi prin care au fost admise candidaturile 

propuse de Alianţa USR PLUS la alegerile pentru Senat din anul 2020 şi Decizia nr. 13 din 

22.10.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iaşi, prin care au fost 

admise candidaturile propuse de Alianța USR PLUS la alegerile pentru Camera Deputaților 

din anul 2020, reclamanții nu au invocat motive de nelegalitate propriu-zise ci, ca urmare a 

admiterii primelor trei capete de cerere solicitau şi anularea acestor acte. 

Astfel, având în vedere faptul că primele trei capete de cerere au fost respinse, 

tribunalul a respins ca neîntemeiate cererile privind anularea parţială a Deciziei nr. 12 din 

22.10.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 24 Iaşi prin care au fost 

admise candidaturile propuse de Alianţa USR PLUS la alegerile pentru Senat din anul 2020, 

cu excluderea persoanelor menţionate; anularea parţială a Deciziei nr. 13 din 22.10.2020 a 

Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iaşi, prin care au fost admise 

candidaturile propuse de Alianța USR PLUS la alegerile pentru Camera Deputaților din anul 

2020, cu excluderea persoanelor menționate. 

Împotriva Sentinţei nr. 1551 din 29.10.2020 a Tribunalului Iaşi, Secţia I civilă, au 

declarat apel reclamanții, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie şi, solicită anularea 

hotărârii, respingerea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii cu privire la primele trei capete de 

cerere, judecarea procesului cu soluţionarea fondului tuturor capetelor de cerere şi admiterea 

contestaţiei aşa cum a fost formulată, în integralitate. 

Arată apelanţii că sentinţa a fost comunicată joi, 29 octombrie 2020, ora 17,20, 

termenul de 48 de ore, prevăzut de Legea nr. 208/2015, calculat potrivit art. 181 (1) pct. 1 

C.proc.civ., împlinindu-se sâmbătă, 31 octombrie 2020, ora 24.00. 
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Susţin că instanţa de fond a respins primele trei capete de cerere ca inadmisibile şi, ca 

o consecinţă, acţiunea formulată considerând că, în speţă, reclamanţii nu au făcut dovada că 

au parcurs anterior sesizării instanţei această întreagă procedură. 

Consideră că soluţia instanţei este nelegală. 

Inadmisibilitatea primelor trei capete de cerere nu a fost pusă în discuţia părţilor în 

sensul că nu au fost parcurse etapele jurisdicției interne, ci în sensul celor susţinute de Filiala 

Judeţeană Iaşi a USR, prin avocat, şi anume că, în cadrul reglementat de art. 59 din Legea nr. 

208/2015, nu poate fi verificată legalitatea actelor interne, ci numai pe calea dreptului comun. 

Potrivit argumentelor intimatei, controlul de legalitate cu care instanţa poate fi învestită 

priveşte exclusiv controlul, pe care la rândul său, Biroului Electoral de Circumscripţie 

Judeţeană, în virtutea dispoziţiilor art. 58 trebuia să-l facă şi pe care l-a făcut şi a constat 

legalitatea candidaturilor. Acest control conţine două elemente: dacă sunt îndeplinite 

condiţiile de către cei înscrişi în liste de a se bucura de dreptul de a fi aleşi şi dacă listele de 

susţinători respectă condiţiile de fond şi de formă. Punctele 1, 2 şi 3 nu pot fi considerate 

capete de cerere, ci doar considerente în admiterea capetelor 4 şi 5. 

Mai arată apelanţii că din cuprinsul contestaţiei adresată instanţei de fond rezultă clar 

că aceasta a fost promovată după epuizarea căilor interne, respectiv contestarea la Biroul 

Naţional şi la Comisia Naţională de Arbitraj, organe jurisdicţionale ale Uniunii Salvaţi 

România. 

În cuprinsul hotărârii se reţine unul dintre argumentele din cererea introductivă: 

„Cu privire la alegerile interne pentru desemnarea candidaţilor în cadrul Filialei 

Judeţene a Uniunii Salvaţi România au formulat contestaţie la Biroul Naţional şi la Comisia 

Naţională de Arbitraj pe data de 13 octombrie 2020. Contestaţia a fost comunicată şi 

organelor decizionale ale Alianţei.” 

Precizează apelanţii că motivele în fapt şi în drept ale contestaţiei sunt identice cu 

motivele prezentei cereri introductive de instanţă, fiind expuse la pct. IV. 

Se precizează şi că nu a fost soluţionată contestaţia sau, dacă a fost soluţionată, soluţia 

nu a fost comunicată. 

Susţin că fără a li se comunica soluţia dispusă cu privire la contestaţie şi fără a fi 

comunicată decizia acestor organe de conducere, au luat act de admiterea candidaturilor de pe 

site-ul Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 24 Iaşi. 

Din validarea listelor, au tras concluzia că: contestaţia a fost respinsă, s-a dat avizul de 

conformitate şi biroul naţional a validat listele. În lipsa acestor acte obligatorii, listele sunt 

lovite de nulitate. 
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În probaţiune, au solicitat depunerea dosarului alegerilor interne, solicitare ignorată de 

intimaţi, deşi instanţa le-a pus în vedere de două ori. Dosarul ar trebui să conţină, obligatoriu: 

soluţia cu privire la contestaţie, avizul Comisiei Naţionale de Arbitraj a Uniunii Salvaţi 

România şi Decizia de validare a Biroului Naţional al Uniunii Salvaţi România acte fără care, 

nu puteau fi înainte listele de candidaţi biroului electoral judeţean. 

Arată că la termenul din 27.10.2020 au depus la instanţă, răspunsul Comisiei 

Naţionale de Arbitraj al USR, răspuns general, care, fără a soluţiona contestaţia, justifică 

nefuncţionalitatea jurisdicţiei interne, care nu constituie un motiv pentru care o acţiune în 

justiţie să fie inadmisibilă, sens în care au anexat dovada comunicării răspunsului. 

 Mai precizează apelanţii că la fila 4 din contestaţia adresată instanţei există dovada - 

13 oct 2020 (print screen de pe email), că s-au adresat Biroului Naţional, Comisiei Naţionale 

de Arbitraj, preşedintelui, vicepreşedintei şi Secretariatului General. 

Parcurgerea căilor interne nu a fost infirmată de către intimaţi şi nici invocată ca motiv 

de inadmisibilitate. Numai Filiala Judeţeană Iaşi a Uniunii Salvaţi România a formulat apărări 

în sensul că un eventual control judecătoresc asupra alegerilor se poate realiza numai pe o 

procedură de drept comun şi nu împreună cu o contestaţie pe art. 59 din Legea nr. 208/2015. 

Apelanţii susţin că nu por fi de acord întrucât accesul liber la justiţie trebuie să fie 

efectiv. Or, în cazul în care controlul alegerilor interne s-ar realiza separat şi nu împreună cu 

acţiunea reglementată de art. 59 din Legea nr. 208/2015, hotărârea ar fi pronunţată după ce 

candidaturile rămân definitive şi, poate, după desfăşurarea alegerilor, când nu mai poate fi 

vorba de candidaturi, ci de mandate, cu o altă sursă a legitimităţii.  

Arată că în eventualitatea anulării alegerilor interne ulterior şi nu în cadrul procedurii 

reglementate de art. 59 din Legea nr. 208/2015, hotărârea judecătorească ar fi lipsită de efect, 

ceea ce ar constitui o încălcare a art. 21 din Constituţia României şi a art. 6 din CEDO. 

Având în vedere că listele au fost propuse de două partide, în alianţă, se aplică, în mod 

evident pe lângă Legea nr. 208/2015, şi prevederile Legii nr. 14/2003, care implică o 

obligativitate a Statutului şi a celorlalte acte normative interne, astfel cum a reţinut şi instanţa 

de fond. 

Apelanții mai susţin, contrar celor reţinute de instanţa de fond, că au invocat întreg 

sistemul normativ care reglementează întocmirea şi validarea listelor de candidaţi în alegerile 

parlamentare, incluzând jurisdicţia internă şi în faţa instanţelor judecătoreşti, şi nu numai 

prevederile Legii nr. 208/2015, iar instanţa s-a considerat competentă în a soluţiona toate 

capetele de cerere. Soluţionarea trebuie să fie unitară şi să aibă în vedere, pe de o parte, toate 

actele şi faptele juridice, de la declanşarea procedurii privind alegerile interne până la 
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validarea listelor de către biroul electoral judeţean, iar pe de altă parte, întreg sistemul 

normativ aplicabil. 

În susţinerea apelului, înţeleg să invoce şi toate apărările de la fond (cererea 

introductivă, precizările şi solicitările ulterioare). 

În drept, invocă dispoziţiile art. 477, 478 şi 480 C.proc.civ., art. 59 din Legea nr. 

208/2015, întreg sistemul normativ inclus în actele procedurale ale contestatorilor. 

Intimaţii nu au formulat întâmpinare în cauză. 

La termenul de judecată din 2.11.2020, apelantul LM a invocat excepţia 

neconstituţionalităţii art. 59 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 raportat la prevederile art. 21 

din Constituţia României. 

În motivarea excepţiei, el susţine că art. 59 este constituţional numai în măsura în care 

permite, în cadrul controlului de legalitate a candidaturilor, şi verificarea legalităţii actelor de 

desemnare în cadrul partidelor politice. 

Învederează apelantul că o interpretare contrară, fără să ţină cont de întreg sistemul 

care reglementează funcţionarea partidelor politice, a drepturilor electorale şi a accesului la 

justiţie ar împiedica accesul efectiv la o instanţă. 

Cu privire la această excepţie, Curtea notează că, potrivit art. 29 din Legea nr. 47/1992 

privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale: ,,(1) Curtea Constituţională decide 

asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind 

neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o 

ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi 

oricare ar fi obiectul acestuia. 

(2) Excepţia poate fi ridicată la cererea uneia dintre părţi sau, din oficiu, de către 

instanţa de judecată ori de arbitraj comercial. De asemenea, excepţia poate fi ridicată de 

procuror în faţa instanţei de judecată, în cauzele la care participă. 

(3) Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale 

printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale.” 

Din interpretarea logico-juridică a acestor prevederi legale rezultă că, pentru sesizarea 

Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate, trebuie îndeplinite, în mod 

cumulativ, următoarele condiţii: excepţia să fie invocată în cadrul unui litigiu aflat pe rolul 

unei instanţe judecătoreşti sau de arbitraj comercial; excepţia să aibă ca obiect 

neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o 

ordonanţă în vigoare; norma vizată de excepţie să aibă legătură cu soluţionarea cauzei şi să nu 

fi fost constatată ca fiind neconstituţională printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale. 
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În prezenta cauză nu este îndeplinită condiţia referitoare la împrejurarea ca norma 

vizată de excepţie – art. 59 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 – să aibă legătură cu 

soluţionarea cauzei. 

Condiţia ca normele criticate să aibă incidenţă în soluţionarea cauzei, nu trebuie 

analizată «in abstracto» şi dedusă din orice fel de tangenţă a prevederilor legale în discuţie cu 

litigiul aflat pe rolul instanţei, ci se impune o analiză riguroasă, în care să fie luat în calcul 

interesul procesual al rezolvării excepţiei de neconstituţionalitate, prin prisma elementelor 

cadrului procesual şi a stadiului concret în care se află litigiul.  

Pornind de la acest raţionament, Curtea observă că, în prezenta cauză, această condiţie 

nu este îndeplinită. 

În acest sens, instanţa de apel reţine că susţinerile succinte ale apelantului LM, care 

fundamentează excepţia de neconstituţionalitate a art. 59 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, vizează, în realitate, Legea partidelor politice 

nr. 14 din 9 ianuarie 2003, care, în art. 15 alin. 1, prevede că, pentru soluţionarea diferendelor 

dintre membrii partidelor politice sau dintre aceştia şi conducerile organizaţiilor partidului se 

constituie comisii de arbitraj la nivelul partidului şi al organizaţiilor sale teritoriale. 

Astfel, nemulţumirea apelantului se referă, în concret, la o eventuală limitare a 

accesului la instanţă a persoanelor nemulţumite de modul de soluţionare/nesoluţionarea 

diferendelor dintre membrii partidului politic şi conducerile organizaţiilor partidului de către 

comisiile de arbitraj, la nivelul partidului şi al organizaţiilor sale teritoriale. 

Însă, controlul exercitat de către instanţele judecătoreşti, pe calea contestaţiei 

reglementate de art. 59 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015, este limitat la verificarea 

respectării condiţiilor legale privind exercitarea dreptului de a fi ales, a condiţiilor de fond şi 

de formă ale listei susţinătorilor, condiţii prevăzute în mod imperativ de art. 52, 53, 54 şi 58 

din acelaşi act normativ. 

În consecinţă, cât nu se contestă, sub aspectul constituţionalităţii, şi aceste prevederi 

legale, dispoziţiile contestate (art. 59.) nu au un rol hotărâtor asupra modului de soluţionare a 

prezentului apel, neputând influenţa modul de rezolvare a acestuia. 

Faţă de aceste considerente, constatând că nu este îndeplinită condiţia referitoare la 

legătura dintre norma de drept cu privire la care se invocă neconstituţionalitatea şi 

soluționarea cauzei, Curtea va respinge, ca inadmisibilă, cererea apelantului L M de sesizare a 

Curţii Constituţionalitate cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 59 din Legea nr. 208 din 

20 iulie 2015. 
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Analizând apelul declarat în cauză prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, precum 

şi a dispoziţiilor legale incidente, instanţa de apel notează că acesta nu este întemeiat.  

O primă critică vizează împrejurarea că instanţa de fond s-a pronunţat cu privire la 

inadmisibilitatea primelor trei capete de cerere, fără a pune în discuţia contradictorie a părţilor 

această excepţie. 

Critica nu poate fi primită, deoarece, din practicaua sentinţei pronunţate de tribunal 

rezultă că Uniunea Salvaţi Romania – Filiala Iași, prin avocat, a invocat excepţia 

inadmisibilităţii contestaţiei formulate, iar contestatorul L M care a fost prezent cu ocazia 

dezbaterii cauzei a formulat concluzii orale de respingere a excepţiei. 

Din practica rezultă că instanţa de fond s-a pronunţat asupra tuturor aspectelor 

invocate în şedinţa publică din 29.10.2020, care se circumscriu excepţiei inadmisibilităţii 

contestaţiei ce avea ca obiect capetele de cerere privind: anularea Hotărârii Conferinţei 

Judeţene a Uniunii Salvaţi România - Filiala Judeţeană Iaşi din data de 9 octombrie 2020, ora 

20.00, a actelor preparatorii prin care s-au desemnat candidaţii în alegerile parlamentare, a 

procesului-verbal pentru constatarea rezultatelor votului din 4-7 octombrie 2020 şi a 

proceselor-verbale încheiate la cele două convocări, din 7 octombrie 2020, ora 20.00 şi din 9 

octombrie 2020, ora 20.00; anularea Hotărârii Adunării Generale a Uniunii Salvaţi România - 

Filiala Municipală Iaşi din data de 3 octombrie 2020, ora 20.00, prin care s-a validat alegerea 

delegaților şi a tuturor actelor preparatorii, a procesului-verbal pentru constatarea rezultatului 

votului din 28.09.2020 – 1.10.2020 şi a proceselor-verbale încheiate la cele două convocări, 

1.10.2020, ora 20 şi 3.10.2020, ora 20; anularea parţială a listelor electorale ale Alianţei USR 

Plus pentru Senat şi Camera Deputaţilor. 

În esenţă, tribunalul a reţinut că, potrivit art. 58 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015, pe 

calea contestaţiei reglementate de art. 59, controlul instanţei de judecată este limitat la 

verificarea respectării condiţiilor privind exercitarea dreptului de a fi ales, a condiţiilor de 

fond şi de formă ale listei susţinătorilor. 

Pornind de la această statuare, tribunalul a stabilit în mod judicios că toate aspectele 

care exced prevederilor art. 58 - raportat la art. 52, 53 şi 54 din actul normativ menţionat şi la 

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2020 privind Aprobarea Metodologiei, 

Întocmirii şi Depunerii Dosarelor de Candidatură – nu pot forma obiectul controlului exercitat 

în cadrul contestaţiei la validarea candidaturilor pentru alegerile electorale parlamentare. 

Astfel, toate nemulţumirile contestatorilor se referă la modalitatea de desemnare şi la 

parte dintre candidaţii propuşi de Alianţa USR Plus pentru Senat şi Camera Deputaţilor, 

aceştia neinvocând aspecte care să vizeze nerespectarea condiţiilor privind exercitarea 
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dreptului de a fi ales, a condiţiilor de fond şi de formă ale listei susţinătorilor, precum şi a 

celorlalte cerinţe stipulate la art. 52, 53, 54 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015. 

 Tribunalul a reţinut că reclamanții nu au făcut dovada că au parcurs anterior sesizării 

instanței întreaga procedură prevăzută de Legea Partidelor Politice, iar ulterior a concluzionat 

că prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003 - instituind competenţa exclusivă a 

organelor cu atribuţii jurisdicţionale ale partidului politic de a aprecia asupra respectării 

normelor statuare de către membrii de partid - elimină, în fapt, controlul judecătoresc în ceea 

ce priveşte respectarea de către aceste organe a propriului statut şi împiedică astfel accesul 

liber la justiţie. 

Contestatorii au susţinut că au atacat, conform Legii partidelor politice nr. 14 din 9 

ianuarie 2003, hotărârile şi listele de candidaţi propuse de Uniunea Salvaţi România - Filiala 

Iaşi la comisia de arbitraj la nivelul partidului şi că nu au primit nici un răspuns, însă această 

împrejurare nu prezintă relevanţă în cauză atât timp cât listele de candidaţi poartă semnătura 

conducerii fiecărui partid din cadrul Alianţei ,,USR Plus” şi au fost depuse în patru 

exemplare, îndeplinind astfel condiţiile art. 52 alin. 8, 9 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015. 

Curtea observă că, în cauza pendinte, propunerile de candidaturi îndeplinesc şi 

condiţiile art. 53, 54 şi 58 din actul normativ mai sus menţionat. 

De altfel, Curtea reţine că, pentru a respinge contestaţia împotriva Deciziei nr. 12 din 

22.10.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 24 Iaşi, prin care au fost 

admise candidaturile propuse de Alianţa ,,USR Plus” la alegerile pentru Senat din anul 2020 

şi împotriva Deciziei nr. 13 din 22.10.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană 

nr. 24 Iaşi, prin care au fost admise candidaturile propuse de Alianța ,,USR Plus” la alegerile 

pentru Camera Deputaților din anul 2020, tribunalul a argumentat că contestatorii nu au 

invocat motive de nelegalitate propriu-zise, ci, ca urmare a admiterii primelor trei capete de 

cerere, aceştia au solicitat şi anularea acestor acte. 

Prin cererea de apel, contestatorii nu au criticat această statuare a instanţei de fond, 

astfel că a intrat în puterea lucrului judecat. 

În consecinţă, în baza art. 480 alin. 1 teza I din Codul de procedură civilă, Curtea de 

Apel respinge apelul declarat de C-A B, OB, ER. N, M M P, M L, T-I-D T şi ŞNP împotriva 

sentinţei nr. 1551/29.10.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi - Secţia I Civilă, sentinţă pe care o 

păstrează. 

În baza art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, apelanţii – aflaţi în culpă 

procesuală ca urmare a respingerii apelului – vor fi obligaţi să plătească intimatei, ,,Uniunea 

Salvaţi România” – Filiala Judeţeană Iași, suma de 2.000 lei, cheltuieli de judecată în apel, 

reprezentând onorariu de avocat.  
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Curtea apreciază că, în raport de complexitatea cauzei şi activitatea desfăşurată de 

avocat, nu se impune aplicarea art. 451 alin. 2 din Codul de procedură civilă.  

 

5. Contract de asigurare obligatorie RCA. Neîndeplinirea obligaţiilor de plata a 

despăgubirii de către asigurătorul RCA. Momentul de la care încep sa curgă penalităţile de 

întârziere  

 

Cuprins pe materii: Drept Civil. Contracte  

Indice alfabetic: Acţiune în pretenţii vizând obligarea asiguratorului la plata de daune 

materiale şi penalizări de întârziere in cazul producerii riscului asigurat 

Temei de drept: Ordinul CSA 14/2011 

 

Norma specială, Ordinul CSA 14/2011, în art. 37 şi 38, reglementează situaţia 

acordării de penalităţi de întârziere în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată a 

despăgubirii de către asigurătorul RCA. 

Împrejurarea că instanţa de apel a acordat penalităţi de întârziere începând cu a 

unsprezecea zi de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, nu semnifică lipsirea 

de conţinut a textului ce sancţionează neîndeplinirea, în termenul prevăzut de lege, a 

obligaţiei de plată a despăgubirilor. Despăgubirile pot fi stabilite prin două căi diferite, 

amiabilă şi judecătorească, în oricare dintre cele două ipoteze, suma astfel stabilită putând 

să nu fie plătită la termen de către asigurător.  

Pentru ambele cazuri sunt prevăzute penalităţi, conform art. 38, momentul de la care 

curg fiind, însă, distinct după cum neexecutarea vizează o obligaţie de plată derivată dintr-un 

contract sau dintr-o hotărâre judecătorească. Rolul penalităţilor, de mijloc de constrângere a 

debitorului de a-şi executa obligaţia de plată, conform art. 38, îşi găseşte, astfel, justificare în 

ambele cazuri.  

Penalităţile de întârziere prevăzute în art. 38 din Ordinul nr. 14/2011, care au natura 

juridică a unor daune interese moratorii şi constituie, totodată, un mijloc de constrângere a 

executării obligaţiei în termenele prevăzute de lege, nu pot avea ca scadenţă decât data la 

care trebuie îndeplinită obligaţia în legătură cu care au fost stabilite, în speţă, 10 zile de la 

primirea hotărârii judecătoreşti rămase definitivă prin care s-au stabilit despăgubirile 

datorate de asigurător. 

Până la momentul pronunţării unei hotărâri judecătoreşti care să stabilească un 

cuantum al daunelor, acestea nu pot fi considerate ca având un caracter cert, lichid şi 

exigibil, nefiind purtătoare de penalităţi, datorită împrejurării că valoarea despăgubirilor s-a 

stabilit în prezentul litigiu, acestea neputând fi acordate pentru trecut, astfel cum a solicitat 

reclamantul. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 692/21.10.2020 

 

Prin sentinţa civilă nr. 2493 din 27.06.2019, Judecătoria Vaslui a admis acţiunea, 

astfel cum a fost modificată, formulată de reclamantul X în contradictoriu cu pârâta Y şi 

intervenient Z, având ca obiect pretenţii şi a fost obligată pârâta la plata către reclamant a 

sumei de 5800 lei reprezentând daune materiale, a sumei de 5684 lei, reprezentând penalizări 
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de întârziere calculate până la data de 21.03.2018, respectiv penalizări de întârziere în 

cuantum legal de la 22.03.2018 şi până la data plăţii efective a debitului principal. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâta Y. 

Prin decizia civilă nr. 204/2020 din 19.02.2020, Tribunalul Vaslui a admis apelul 

declarat de apelanta Y împotriva sentinţei civile nr. 2493/27.06.2019, pronunţată de 

Judecătoria Vaslui pe care a schimbat-o în parte în sensul că a obligat pârâta la plata către 

reclamant a penalizărilor de întârziere în procent de 0,2% pe zi întârziere calculate începând 

cu a unsprezecea zi de la data rămânerii definitive a prezentei decizii şi până la data plăţii 

efective a debitului principal. 

Împotriva acestei decizii a formulat recurs reclamantul X criticând soluţia instanţei de 

apel cu privire la momentul de la care încep sa curgă penalităţile de întârziere. 

În motivarea recursului se arată că nu se poate admite ca temei că în toate cazurile 

penalitatea s-ar aplica doar de la 10 zile de la data rămânerii definitive și irevocabile a 

hotărârii judecătoreşti deoarece, pe de o parte, s-ar ocoli nepermis textele legale analizate în 

precedent și pe de altă parte, s-ar acorda o primă de încurajare nejustificată asiguratorului care 

în atare situaţie ar putea adopta un comportament ilicit, diluând prin aceasta durata rezonabilă 

de stabilire a despăgubirii şi de indemnizare efectivă a persoanei păgubite.  

Or, sancţiunea penalităţii are funcţia de a mobiliza debitorul să facă plata de îndată ce 

creditorul îi opune o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă sau de a-i mobiliza să 

stabilească despăgubirea cât mai grabnic dacă circumstanţele o impun ori să notifice 

solicitantul atunci când acesta uzează de dreptul conferit de art. 35 din Ordinul CSA.  

Într-o atare ipoteză, sancţiunea penalităţii de întârziere se impune plecând de la 

constatarea că asigurătorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a reacţiona în termenul legal de 3 

luni de la înaintarea cererii de despăgubire, prin avizarea favorabilă sau nefavorabilă a 

pretenţiilor, condiţie care în speţă nu a fost respectată de apelanta-pârâtă. 

Curtea reţine că, în cauză, recursul vizează exclusiv momentul de la care încep să 

curgă penalităţile de întârziere acordate recurentului. 

Prin urmare sunt incidente următoarele dispoziţii din Ordinul CSA 14/2011: „Art. 36 - 

Persoana păgubită are dreptul să înainteze avizarea de daună către asigurătorul RCA, în cazul 

producerii unui risc acoperit prin asigurarea obligatorie RCA, potrivit prezentei norme, sau 

către Asociaţia „Fondul de protecţie a victimelor străzii”, în cazul producerii unui risc 

acoperit din acest fond, potrivit art. 251 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, ori către BAAR, în calitatea sa de birou gestionar. 

Art. 37 - (1) În termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului 

asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA este obligat: 

javascript:OpenDocumentView(180644,%203278881);
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a) fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire 

justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea 

asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA, iar prejudiciul 

a fost cuantificat; 

b) fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru 

care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire. 

(2) Dacă în termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat 

de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat părţii 

prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii, 

asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii. 

(3) Asigurătorul RCA poate desfăşura investigaţii privind producerea accidentului, în 

termenul prevăzut la alin. (1), în condiţiile în care acesta nu face obiectul unor cercetări 

efectuate de către autorităţile publice competente, aflate în curs de desfăşurare. 

(4) Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data 

depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei, solicitat în 

scris de către asigurător, sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească 

definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească. 

(5) Asigurătorul RCA este obligat să elibereze asiguratului/utilizatorului, în termen de 

15 zile de la înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind daunele înregistrate, pe 

parcursul ultimilor 5 ani de relaţii contractuale, sau absenţa acestor daune. 

(6) Certificatul privind daunele înregistrate trebuie să conţină în mod obligatoriu 

următoarele informaţii: numele/denumirea asiguratului, CNP/CUI, datele vehiculului, 

numărul poliţei de asigurare, perioada de valabilitate, clasa bonus-malus aferentă, data 

producerii evenimentului înregistrat, data plăţii despăgubirii. 

Art. 38 - Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenele prevăzute 

la art. 37 sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea, 

se aplică o penalizare de 0,2%, calculată pentru fiecare zi de întârziere, la întreaga sumă de 

despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată, care se plăteşte de asigurător.” 

Din dispoziţiile legale menţionate anterior, rezultă că termenul de 3 luni de la avizarea 

procedurii evenimentului asigurat este un termen pus la dispoziţia asiguratorului RCA 

înăuntrul căruia acesta este ţinut de obligaţia de a răspunde persoanei notificatoare, iar nu în 

mod necesar de obligaţia de a-i rezolva pozitiv cererea de despăgubiri. Potrivit conţinutului 

normei în discuţie, în termenul menţionat, asiguratorul RCA este obligat fie să răspundă 

cererii părţii solicitante prin formularea unei oferte de despăgubire justificată (dacă se 

dovedeşte răspunderea asiguratorului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea 
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obligatorie RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat), fie să notifice părţii prejudiciate motivele 

pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire. 

În cauză, această obligaţie a fost îndeplinită de asigurator care a notificat recurentului 

că termenul de 3 luni motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate, pretenţiile de 

despăgubire. 

Dispoziţiile art. 37 alin. (4) din Ordinul CSA nr. 14/2011, potrivit cărora, în cazul unui 

dosar de daună care conţine toate elementele necesare stabilirii dreptului la despăgubire şi 

cuantificării daunei, despăgubirea trebuie plătită de asigurător în maximum 10 zile de la 

completarea dosarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la avizarea producerii evenimentului 

asigurat de către terţul prejudiciat sau de asigurat, nu pot fi privite în mod singular, ci 

presupun aplicarea unei interpretări sistematice, ca metodă de interpretare din teoria generală 

a dreptului. 

Această metodă de interpretare se bazează, în stabilirea înţelesului unor norme, pe 

coroborarea lor cu alte norme, aparţinând aceleiaşi instituţii juridice sau ramuri de drept, fie 

aparţinând unor instituţii sau ramuri diferite. Necesitatea aplicării metodei sistematice decurge 

din caracterul de sistem al dreptului dintr-un stat, care nu constituie o simplă însumare de 

norme, ci o unitate alcătuită din părţi interdependente. Astfel, dispoziţiile din legi speciale sau 

din partea specială a unui cod nu pot fi înţelese dacă sunt detaşate de normele din legile 

generale sau din partea generală a codului, normele obişnuite nu pot fi rupte de principiile 

generale de drept sau de normele dreptului constituţional. 

Cum s-a arătat deja, art. 37 alin. (4) din Ordinul CSA nr. 14/2011 se referă la plata 

despăgubirilor, în cazul în care dosarul de daună este complet, respectiv cuprinde toate 

elementele necesare stabilirii dreptului la despăgubire şi cuantificării daunei. 

Conform dispoziţiilor generale în materia executării obligaţiilor, orice plată presupune 

o datorie (art. 1470 C.civ.), privită ca element structural pasiv al raportului juridic al obligaţiei 

şi, totodată, ca temei al plăţii. Raportul juridic obligaţional este compus din două laturi, latura 

activă, care semnifică dreptul creditorului de a-i pretinde debitorului executarea prestaţiei pe 

care acesta din urmă i-o datorează, şi latura pasivă, constând în prestaţia datorată. Dreptul 

creditorului de a solicita executarea corelativă a obligaţiei asumate de debitor nu poate rezulta 

decât dintr-un act juridic sau o hotărâre judecătorească care să prevadă existenţa respectivei 

obligaţii în sarcina debitorului. 

În speţă, pentru ca asigurătorul să fie obligat la plata despăgubirilor într-un anumit 

cuantum către persoanele prejudiciate prin accident, este necesar ca acestea să fie stabilite în 

mod neechivoc, fie prin convenţia multilaterală dintre asigurat, asigurător şi terţ sau prin 

hotărâre judecătorească, în condiţiile art. 2225 C.civ. 
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În condiţiile în care asiguratorul a considerat că dosarul nu este complet, plata nu 

poate fi realizată de către asigurător în termenele reglementate de această dispoziţie legală. 

Corelativ, nu există nici obligaţia societăţii de asigurare de a plăti penalităţile de întârziere 

prevăzute de art. 38 din Ordinul C.S.A. nr. 14/2011 pentru încălcarea termenelor reglementate 

în art. 37 din acelaşi act normativ. 

În realitate, dacă părţile nu ajung la o înţelegere cu privire la stabilirea şi acordarea 

despăgubirilor pe cale amiabilă, terţul păgubit are la îndemână acţiunea în justiţie, fie 

împotriva autorului faptei, pe temeiul dreptului comun, fie împotriva societăţii de asigurare de 

răspundere civilă, în temeiul poliţei de asigurare a asiguratului ce a produs accidentul, fie 

împotriva ambilor. 

Astfel, art. 2225 C.civ. prevede că, în caz de neînţelegere între părţi, despăgubirea va 

fi stabilită prin hotărâre judecătorească. 

În acelaşi sens, dispoziţiile art. 1532 alin. (3) C.civ. reglementează evaluarea judiciară 

a cuantumului prejudiciului în cazul în care existenţa acestuia este certă, însă cuantumul nu 

poate fi determinat cu certitudine. 

Mai departe, conform art. 74 din Ordinul C.S.A. nr. 14/2011, în cazul stabilirii 

despăgubirilor în urma intervenţiei instanţei de judecată, asigurătorul R.C.A. le va acorda în 

baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă. 

Obligaţia de plată a asigurătorului în această ipoteză se supune termenului prevăzut în 

art. 37 alin. (4) teza a II-a din Ordinul C.S.A. nr. 14/2011, care este de maximum 10 zile de la 

data la care a primit hotărârea judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe 

care este obligat să o plătească. 

Dispoziţiile art. 37 alin. (4) trebuie avute în vedere în integralitatea lor, sub aspectul 

ambelor teze menţionate mai sus, din lecturarea cărora rezultă, fără dubiu, că termenul de 

plată a despăgubirilor de către asigurător curge de la momente diferite, specifice fiecăreia 

dintre cele două ipoteze prevăzute în text. În cazul înţelegerii părţilor, când dosarul este 

complet şi aprobat iar terţul a acceptat oferta de despăgubire, realizându-se acordul de voinţă, 

termenul de plată este stabilit în art. 37 alin. (4) teza I, iar, în situaţia în care părţile nu 

finalizează o asemenea convenţie, apelând la instanţa de judecată, termenul de plată curge de 

la data hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, care vizează despăgubirile cuvenite terţului. 

Sesizând instanţa de judecată, este aplicabilă teza a II-a din art. 37 alin. (4), obligaţia 

de plată fiind condiţionată de pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă prin 

care să se cuantifice aceste despăgubiri, iar termenul de plată fiind cel de maximum 10 zile de 

la data la care debitorul obligaţiei a primit titlul în baza căruia trebuie să efectueze plata, şi 

anume hotărârea judecătorească respectivă. 
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Penalităţile de întârziere prevăzute în art. 38 din Ordinul nr. 14/2011, care au natura 

juridică a unor daune interese moratorii şi constituie, totodată, un mijloc de constrângere a 

executării obligaţiei în termenele prevăzute de lege, nu pot avea ca scadenţă decât data la care 

trebuie îndeplinită obligaţia în legătură cu care au fost stabilite, în speţă, 10 zile de la primirea 

hotărârii judecătoreşti rămase definitivă prin care s-au stabilit despăgubirile datorate de 

asigurător. Or, instanţa de apel, în soluţionarea cauzei, a avut în vedere exact această dată, 

procedând în mod corect la admiterea căii de atac. 

De asemenea, nu se poate reţine că cea de-a doua teza nu este imperativa ci, opţionala 

arătând clar "sau" de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă 

cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească. Termenul „sau” folosit 

are în vedere aşa cum s-a arătat mai sus cele două ipoteze diferite. Astfel, termenul de plată 

este cel de maximum 10 zile de la data la care debitorul obligaţiei a primit ultimului document 

necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei (situaţia în care a recunoscut atât 

prejudiciu cât şi cuantumul acestuia), respectiv 10 zile de la data la care debitorul obligaţiei 

primit hotărârea judecătorească (situaţia în care nu a recunoscut fie prejudiciu, fie cuantumul 

acestuia iar litigiul a fost dedus instanţelor judecătoreşti.) 

Totodată, nu se poate reţine nici că, prin soluţia pronunţată, tribunalul ar fi lipsit de 

finalitate prevederile art. 38 şi s-ar acorda o primă de încurajare nejustificată asiguratorului 

care în atare situaţie ar putea adopta un comportament ilicit, diluând prin aceasta durata 

rezonabilă de stabilire a despăgubirii şi de indemnizare efectivă a persoanei păgubite, cu atât 

mai mult cu cât buna credinţa a asiguratorului se prezumă. Pe de altă parte, şi dacă s-ar 

raporta comportamentul asigurătorului la conceptul de "bună-credinţă" în executarea 

obligaţiilor, care se regăseşte în art. 14 C.civ., iar nu în art. 15, tot nu s-ar putea reţine 

manifestarea abuzivă invocată de reclamanţi, de vreme ce, pentru argumentele prezentate, o 

obligaţie de plată a sumei de bani oferite cu titlu de despăgubire nu există în sarcina societăţii 

de asigurare anterior stabilirii acesteia prin hotărâre judecătorească. 

Împrejurarea că instanţa de apel a acordat penalităţi de întârziere începând cu a 

unsprezecea zi de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, nu semnifică lipsirea 

de conţinut a textului ce sancţionează neîndeplinirea, în termenul prevăzut de lege, a obligaţiei 

de plată a despăgubirilor. Cum s-a arătat deja, despăgubirile pot fi stabilite prin două căi 

diferite, amiabilă şi judecătorească, în oricare dintre cele două ipoteze, suma astfel stabilită 

putând să nu fie plătită la termen de către asigurător.  

Pentru ambele cazuri sunt prevăzute penalităţi, conform art. 38, momentul de la care 

curg fiind, însă, distinct după cum neexecutarea vizează o obligaţie de plată derivată dintr-un 

contract sau dintr-o hotărâre judecătorească. Rolul penalităţilor, de mijloc de constrângere a 
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debitorului de a-şi executa obligaţia de plată, conform art. 38, îşi găseşte, astfel, justificare în 

ambele cazuri, instanţa de apel aplicând, în mod corect, acest text de lege în raport de 

modalitatea de stabilire a despăgubirilor în legătură cu care legea a prevăzut daunele interese 

moratorii de 0,2% pe zi de întârziere, în speţă, prin intervenţia instanţei de judecată.  

În cauza dedusă judecăţii, despăgubirea cuvenită reclamanţilor, ca efect al producerii 

riscului acoperit prin asigurarea obligatorie RCA, a fost stabilită în cadrul procesului pendinte 

în sarcina pârâtei în calitate de asigurator RCA, context în care penalităţile de întârziere nu 

pot fi acordate decât de la data la care pârâta, în calitate de asigurător, a primit hotărârea 

judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubiri pe care este obligată să o 

plătească. 

Aceasta întrucât, numai din momentul în care instanţa a stabilit în mod definitiv 

despăgubirile cuvenite reclamanţilor, acestea se transformă într-o creanţă certă, lichidă şi 

exigibilă, deci într-o obligaţie care, având ca obiect restituirea unei sume de bani, dă naştere 

dreptului de a obţine daune moratorii, până la completa ei achitare. 

Astfel, până la momentul pronunţării unei hotărâri judecătoreşti care să stabilească un 

cuantum al daunelor, acestea nu pot fi considerate ca având un caracter cert, lichid şi exigibil, 

nefiind purtătoare de penalităţi, datorită împrejurării că valoarea despăgubirilor s-a stabilit în 

prezentul litigiu, acestea neputând fi acordate pentru trecut, astfel cum a solicitat reclamantul. 

Curtea mai reţine în acest sens şi practica constantă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

aşa cum rezultă din decizia nr. 1595/2019, decizia nr. 1222/ 2019, decizia nr. 4010/2018, 

decizia nr. 3992/2018. 

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

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

respins recursul declarat de recurentul X împotriva deciziei civile nr. 204/19.02.2020 

pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia civilă. 

 

6. Necompetența materială procesuală a secției/completului specializat este de 

ordine publică și îi sunt aplicabile dispozițiile art. 130 alineat (2) C.proc.civ. 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Conflict negativ de competență 

Indice alfabetic:Conflict negativ de competenţă. 

Temei de drept: 130 al. 2 C.proc.civ. 

Din coroborarea art. 130 alineat (2), 131 alineat (1) și art. 482 C.proc.civ., Curtea de 

Apel constată că instanța (Secția I civilă) - învestită cu soluționarea apelului formulat de R B 

SA împotriva sentinţei civile nr. 14917/2019 din 20 decembrie 2019, pronunţată de 

Judecătoria Iaşi, Secţia civilă - era ținută a proceda la verificarea competenței Secției I civilă 
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și nu putea invoca necompetența decât la primul termen de judecată în apel la care părțile 

erau legal citate. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Civilă, Sentința civilă nr. 55/14.12.2020 

 

Examinând actele și lucrările dosarului, în aplicarea art. 135 coroborat cu art. 136 

alineat (1) C.proc.civ., curtea constată că în cauză competenţa de soluţionare a cererii de apel 

revine Secției I civilă a Tribunalului Iași, pentru considerentele expuse în cele ce urmează: 

Potrivit articolului 129 C.proc.civ. („Excepția de necompetență”): „(1) Necompetența 

este de ordine publică sau privată. (2) Necompetența este de ordine publică: 1. în cazul 

încălcării competenței generale, când procesul nu este de competența instanțelor judecătorești; 

2. în cazul încălcării competenței materiale, când procesul este de competența unei instanțe de 

alt grad; 3. în cazul încălcării competenței teritoriale exclusive, când procesul este de 

competența unei alte instanțe de același grad și părțile nu o pot înlătura. (3) În toate celelalte 

cazuri, necompetența este de ordine privată”.  

Curtea notează că, în conformitate cu articolul 130 C.proc.civ. („Invocarea 

excepției”): „(1) Necompetența generală a instanțelor judecătorești poate fi invocată de părți 

ori de către judecător în orice stare a pricinii. (2) Necompetența materială și teritorială de 

ordine publică trebuie invocată de părți ori de către judecător la primul termen de judecată la 

care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. (3) Necompetența de ordine privată poate 

fi invocată doar de către pârât prin întâmpinare sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel 

mai târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. 

(4) Dacă necompetența nu este de ordine publică, partea care a făcut cererea la o instanță 

necompetentă nu va putea cere declararea necompetenței.”  

Prin Decizia nr. 17/2018 pronunțată în recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casație 

și Justiție a statuat – în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 129 alin. (2) pct. 2, 

art. 129 alin. (3), art. 130 alin. (2) și (3), art. 131, art. 136 alin. (1), art. 200 alin. (2) din Codul 

de procedură civilă și ale art. 35 alin. (2) și art. 36 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 – că 

necompetența materială procesuală a secției/completului specializat este de ordine publică.  

Rezultă că acestei necompetențe îi sunt aplicabile dispozițiile art. 130 alineat (2) 

C.proc.civ.. 

Articolul 131 alineat (1) C.proc.civ. stabilește că la primul termen de judecată la care 

părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice 

și să stabilească dacă instanța sesizată este competentă general, material și teritorial să judece 

https://lege5.ro/Gratuit/gyztaojtgy/codul-de-procedura-civila-din-2010?pid=77213500&d=2020-12-19#p-77213500
https://lege5.ro/Gratuit/gyztaojtgy/codul-de-procedura-civila-din-2010?pid=77213502&d=2020-12-19#p-77213502
https://lege5.ro/Gratuit/gyztaojtgy/codul-de-procedura-civila-din-2010?pid=77213506&d=2020-12-19#p-77213506
https://lege5.ro/Gratuit/gyztaojtgy/codul-de-procedura-civila-din-2010?pid=77213507&d=2020-12-19#p-77213507
https://lege5.ro/Gratuit/gyztaojtgy/codul-de-procedura-civila-din-2010?pid=77213510&d=2020-12-19#p-77213510
https://lege5.ro/Gratuit/gyztaojtgy/codul-de-procedura-civila-din-2010?pid=77213535&d=2020-12-19#p-77213535
https://lege5.ro/Gratuit/gyztaojtgy/codul-de-procedura-civila-din-2010?pid=77213939&d=2020-12-19#p-77213939
https://lege5.ro/Gratuit/hazdkmbs/legea-nr-304-2004-privind-organizarea-judiciara?pid=263684375&d=2020-12-19#p-263684375
https://lege5.ro/Gratuit/hazdkmbs/legea-nr-304-2004-privind-organizarea-judiciara?pid=263684376&d=2020-12-19#p-263684376
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pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de ședință temeiurile de drept pentru care constată 

competența instanței sesizate. Încheierea are caracter interlocutoriu. 

În ceea ce privește judecata în apel, articolul 482 C.proc.civ. („Completarea cu alte 

norme”) prevede că dispozițiile de procedură privind judecata în primă instanță se aplică și în 

instanța de apel, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în capitolul privind apelul.  

Din coroborarea textelor citate, Curtea constată că instanța (Secția I civilă) – învestită 

cu soluționarea apelului formulat de R B SA împotriva sentinţei civile nr. 14917/2019 din 20 

decembrie 2019, pronunţată de Judecătoria Iaşi, Secţia civilă – era ținută a proceda la 

verificarea competenței Secției I civilă și nu putea invoca necompetența decât la primul 

termen de judecată în apel la care părțile erau legal citate, respectiv 16 iunie 2020. 

Se observă că la acel termen de judecată instanța a făcut aplicarea art. 131, a constatat 

cu titlu interlocutoriu că este competentă general, material și teritorial în soluționarea cauzei, a 

acordat cuvântul părților și a rămas în pronunțare în cererea de apel, fără a fi pus în discuție 

necompetența specializată, care este o excepție de ordine publică (în sensul art. 129 

C.proc.civ.) dar nu poate fi invocată decât în limitele art. 130 alineat (2) C.proc.civ.. 

În această situație, a operat prorogarea competenței Secției I civilă și nu se mai putea 

dispune declinarea competenței către Secţia a II-a civilă - contencios administrativ şi fiscal, 

chiar dacă acesteia din urmă îi revenea competența specializată.  

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea art. 135 C.proc.civ., curtea a stabilit – 

în favoarea Tribunalului Iaşi, Secţia I civilă – competenţa de soluţionare a apelului. 

 

7. Certitudinea creanţei există atunci când este constatată printr-un titlu executoriu. 

La deschiderea procedurii insolvenţei, existenţa creanţei trebuie să fie neîndoielnică, iar 

asupra ei nu trebuie să existe vreun litigiu 

 

Cuprins pe materii: Insolvenţă 

Indice alfabetic: Aspecte contradictorii ce deriva din derularea contractului încheiat 

între părţi. Lipsa caracterului cert al creanţei. 

Temei de drept: art. 5 pct. 29 lit. a din Legea nr. 85/2014 

 

În condiţiile în care creditorul locator a notificat rezilierea contractului de închiriere 

debitorului, nu se mai poate discuta de prelungirea tacită a convenţiei de locaţiune. Facturile 

opuse de creditor cu privire la contravaloarea chiriei nu pot fi caracterizate că ar dovedi o 

creanță certă față de debitor, lucru care nu semnifică girarea ocupării gratuite a bunului 

proprietatea creditoarei apelante ci doar că, de la data rezilierii contractului de închiriere, a 

dispărut fundamentul contractual al obligaţiilor debitoarei, eventualul drept al creditoarei de 

a fi despăgubită putând fi valorificat pe temei extracontractual, fapt juridic licit. 
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Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 458/7.10.2020  

 

Prin sentinţa civilă nr. 324/ 24.06.2020, Tribunalul Iaşi a respins cererea de obligare 

a creditoarei la plata unei cauţiuni. A admis contestația formulată de debitoarea I. SRL. A 

respins cererea formulată de creditorul INC având ca obiect deschiderea procedurii de 

insolvenţă a debitoarei I. SRL. A obligat creditoarea la plata unor cheltuieli de judecată in 

cuantum de 200 lei (taxă de timbru). 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de 

fapt şi de drept : 

„Judecătorul sindic reţine că prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei s-a 

invocat neachitarea unor facturi emise in temeiul contractului de închiriere nr.3/06.01.2014 

încheiat intre creditorul INC în calitate de locator si debitoarea I. SRL in calitate de locatar, 

prelungit prin acte adiţionale până la data de 12.01.2019. 

Potrivit dispoziţiilor art. 70 alin 1 din Legea nr. 85/2014, orice creditor îndreptăţit să 

solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în 

insolvenţă poate introduce o cerere in care va preciza cuantumul şi temeiul creanţei, existenţa 

unui drept de preferinţă, constituit de către debitor sau instituit potrivit legii, existenţa unor 

măsuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului, declaraţia privind eventuala intenţie de a 

participa la reorganizarea debitorului.  

Conform art. 5 pct. 20 din lege, prin creditor îndreptăţit să solicite deschiderea 

procedurii se înţelege creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este 

certă,lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile. De asemenea, conform art. 5 pct. 29 din 

acelaşi act normativ, insolvenţa este acea stare a patrimoniului care se caracterizează prin 

insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile.  

Dispoziţiile menţionate trebuie coroborate cu prevederile art. 66 C.proc.civ., conform 

cărora o creanţa certă este aceea a cărei existenţă neîndoielnică rezultă din însuși titlul 

executoriu. 

Reţine instanţa că până la verificarea condiţiei de stare de insolvenţă a debitorului, 

creditorul trebuie în primul rând să probeze anumite condiţii esenţiale privind calitatea 

creanţei sale: anume să fie certă, lichidă şi exigibilă mai mult de 60 de zile şi să depăşească 

valoarea prag de 40.000 lei. Abia după probarea acestor condiţii, instanţa va verifica, în 

cererea creditorului, insolvenţa debitoarei. 

Conform art. 5 pct. 29 lit. a din Legea nr. 85/2014 starea de insolventa este prezumata 

ca fiind vădita atunci când debitorul lasă sa treacă mai mult de 60 de zile de la scadenta si nu 

plăteşte datoria fata de unul sau mai mulţi creditori , de unde rezulta ca obligaţia creditorilor 
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consta în dovedirea existentei creanţei certe, lichide și exigibile și la neplata ei în termen de 

60 de zile de la scadență. 

Certitudinea creanţei există atunci când este constatată printr-un titlu executoriu. 

Existenţa creanţei trebuie să fie neîndoielnică, iar asupra ei nu trebuie să existe vreun litigiu. 

Contractul de închiriere încheiat între creditor in calitate de locator și debitoare în 

calitate de locatar are în vedere o suprafaţă de 52 mp birouri din OB 101 si 111 mp hala OB 

103, str. X Iași. 

Potrivit art. IV.6 din contract, preţul chiriei este de 4 euro/mp/lună pentru birouri (208 

euro/lună) și 2 euro/mp/lună pentru hală (222 euro/lună), adică un total de 430 euro/lună, la 

care se adaugă TVA. 

Prin actele adiţionale nr. 1/2016, 1/2017, 2/2017 și 1/2018 s-a prelungit durata 

contractului până la 12.01.2019, cu modificarea cuantumului chiriei. 

În prezenta cauză, creditorul individualizează sumele reclamate către debitor, astfel: 

31.520,79 lei contravaloare chirii (facturi emise în perioada 05.10.2018-05.02.2020); 3353,06 

lei - utilităţi, pentru perioada 18.04.2019 – 20.01.2020; 20.947,7 lei penalităţi contractuale 

calculate pentru achitarea cu întârziere a chiriei si utilităţilor în perioada martie 2018-

30.09.2019. 

Cu privire la sumele solicitate, debitoarea a invocat intervenţia compensării, existând 

solicitări referitoare la valoarea investiţiilor efectuate de către debitoare in spaţiul închiriat și 

la asumarea obligaţiei de achitare a debitelor de către o terţă societate, SC W. SRL. S-au 

invocat și o serie de plăţi efectuate de această ultimă societate. 

Creditorul nu a făcut nici o referire la aceste susţineri ale debitorului. 

Se mai reţine că prin adresa nr. 4017/06.09.2018 creditorul a notificat debitoarei 

rezilierea contractului de închiriere nr. 3/06.01.2014 în termen de 15 zile de la primire, cu 

obligaţia de achitare a sumei de 24.448,73 lei ( debit si penalităţi). Notificarea a ajuns la 

cunoştinţa debitoarei la data de 27.09.2018, sancţiunea rezilierii operând astfel la 12.10.2018. 

Cu excepţia unei părţi din penalităţile solicitate, facturile invocate in cerere sunt 

aferente perioadei ulterioare rezilierii contractului de închiriere, nefiind astfel sub incidenţa 

convenţiei părţilor. 

Prin urmare, facturile opuse de creditor cu privire la contravaloarea chiriei în sumă de 

31.520,79 lei nu pot fi caracterizate că ar dovedi o creanță certă față de debitor, câtă vreme 

este contestată chiar valabilitatea acestora.  

Tot sub aspectul întinderii și existenței creanței, nu pot fi ignorate apărările debitoarei, 

legate de refuzul de a achita sumele de bani decurgând din aceste facturi, pe considerentul 

lipsei unui răspuns din partea creditorului cu privire la derularea contractului de închiriere, 
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relativ la suprafaţa închiriată, la compensarea sumelor datorate de părţi una alteia și la 

posibilitatea achitării datoriilor de către o altă societate pentru debitoare (aceasta din urmă 

rămânând fără cod TVA). 

Fiind vorba despre aspecte contradictorii ce derivă din derularea contractului de 

închiriere amintit, invocate de debitorul I. SRL, analizarea acestor aspecte exced cadrului 

juridic ale cererii de deschidere a procedurii insolvenței. 

Prin prerogativele reglementate de lege, judecătorul sindic nu are posibilitatea să 

cerceteze în fond dacă actele la care a făcut referire creditorul şi pe care acesta îşi 

fundamentează cererea ar îndeplini cerinţele impuse de lege, respectiv caracterul cert, lichid şi 

exigibil al creanţei, pentru că acesta nu se poate transforma într-o instanţă de drept comun 

care să administreze probe (interogatoriu, expertiză etc., după caz). În astfel de situaţii, este 

exclus ca judecătorul sindic să facă o cercetare în fond asupra existenţei şi caracterului 

creanţei creditorului.  

Această sarcină îi este impusă de lege creditorului, ca o condiţie sine qua non pentru a 

putea formula cererea, iar în faţa unei astfel de situaţii judecătorul sindic este îndreptăţit să 

respingă cererea de deschidere a procedurii ca nefondată.  

Aceasta, deoarece condiţia esenţială impusă de lege pentru a deveni creditor 

îndreptăţit este aceea de a face el dovada caracterului cert, lichid şi exigibil al pretinsei sale 

creanţe, în sensul art. 662 C.proc.civ., având în acest sens sarcina probei în conformitate cu 

dispoziţiile art. 249 C.proc.civ.  

Atunci când creanţa este contestată, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege 

pentru a se deschide procedura insolvenţei. 

Prin urmare, întreaga sumă de 55.821,55 lei nu are caracter cert şi nu îndeplinește 

condiţiile prevăzute de art. 5 pct. 72 din legea insolvenţei cu privire la valoarea prag necesară 

deschiderii procedurii. 

Constatând astfel caracterul întemeiat al contestaţiei introduse de către debitoare, 

judecătorul sindic dispune admiterea acesteia și, în condiţiile art. 72 alin. 4 din Legea nr. 

85/2014, respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei. 

Conform art. 453 alin. 1 C.pr.civ., „partea care pierde procesul va fi obligată, la 

cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.”  

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 453 C.pr.civ., obligă creditoarea la 

plata unor cheltuieli de judecată în cuantum de 200 lei (taxă de timbru contestaţie). 

Împotriva Sentinţei civile nr. 324/24.06.2020 a formulat apel INC, solicitând 

admiterea cererii de declanşare a procedurii insolvenţei şi respingerea contestaţia debitoarei. 
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În motivare a arătat că prin cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă s-a arătat 

că „I.” SRL, figurează în evidenţele contabile ale institutului cu un debit de 55,821,55 lei, din 

care: 31,520,79 lei c/valoare chirii, 3.353,06 lei utilităţi, iar 20.947,7 lei reprezintă penalităţile 

contractuale de întârziere calculate pentru achitarea cu întârziere a chiriei şi utilităţilor în 

perioada martie 2018 -30.09.2019. 

Apreciază, că debitoarea-contestatoare nu a făcut dovada, susţinerilor sale, privind 

starea de solvabilitate. 

La data de 06.01.2014, între INC în calitate de locator şi Societatea „I.” SRL – în 

calitate de locatar s-a încheiat Contractul de închiriere nr. 3/06.01.2014. 

Obiectul contractului prevăzut in art. 2 1-a constituit închirierea unui spaţiu cu 

suprafaţa utilă de 51 mp birouri şi 111 mp. hală depozitare, în Obiectivele 101 şi 103 ale INC 

din Iaşi, str. X. 

Contractul a fost încheiat iniţial pe o perioadă de 1 an, cu începere de la data de 

06.01.2014 fiind prelungit ulterior prin acte adiţionale până la data de 12.01.2019 (Act 

adiţional nr. 1/2018). 

Debitorul a restituit la data de 01.07.2020, conform procesului-verbal ataşat, o parte 

din spaţiul închiriat (suprafaţa de 52 de mp.) 

Conform art. 6 din contractul încheiat iniţial, preţul închirierii spaţiului prevăzut în art. 

2 din contract, a fost de 4 euro mp/lună pentru birouri şi 2 euro mp/lună pentru hală, plata 

făcându-se la cursul oficial de schimb leu/euro, conform art. 9 din contract, adică un total de 

1.290 euro/lună, la care se adaugă TVA. 

Potrivit prevederilor art. 9 din Contractul de închiriere nr. 3/06.01.2014, societatea „I.” 

SRL, trebuia să achite chiria, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii, iar neplata 

chiriei la termenul stabilit conform contractului atrage dreptul locatorului de a percepe 

penalităţi de întârziere potrivit art. 15 din contract, respectiv 0,5% pe zi calculate la valoarea 

debitului. Penalităţile se percep începând cu prima zi lucrătoare după data scadenţei şi curg 

până la achitarea integrală a debitului, acestea putând depăşi cuantumul debitului. 

În aplicarea acestei convenţii, INC a emis facturi, astfel cum rezultă din înscrisurile 

aflate la dosar, în sumă totală de 55.821.55 lei. 

Cu privire la creanţa în sumă de 31.520,79 lei c/valoare chirii-facturi aferente lunilor 

septembrie 2018 – ianuarie 2020, arată că sunt incidente prevederile art. 1810 Cod civil (1) 

conform cărora „Dacă, după împlinirea termenului, locatarul continuă să deţină bunul şi să îşi 

îndeplinească obligaţiile fără vreo împotrivire din partea locatorului, se consideră încheiată o 

nouă locațiune, în condiţiile celei vechi, inclusiv în privinţa garanţiilor.” 
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Totodată, simpla stipulare în contract a clauzei penale, cumulată cu constatarea că 

obligaţia de plată nu a fost îndeplinită la scadenţă, dă naştere unei creanţe certe în patrimoniul 

creditoarei. 

Cu privire la „valoarea investiţiilor efectuate de către debitoare în spaţiul închiriat”, 

arată că, potrivit art. 14 pct. 7 din contractul de închiriere, locatarul are obligaţia „să execute 

amenajări şi îmbunătăţiri ale spaţiului închiriat numai cu acordul locatorului, pe propria 

cheltuială şi fără a pretinde de la locator contravaloarea acestora.” 

Prin urmare, în derularea contractului nu există „aspecte contradictorii”, părţile 

contractante nu au fost înlocuite, contractul s-a derulat între INC şi „I.” SRL, aşa cum rezultă 

din actele aflate la dosarul cauzei. 

Prin urmare, creanţa INC este certă, lichidă şi exigibilă. 

Caracterul cert al creanţei, astfel cum acesta este definit de dispoziţiile art. 662 alin. 2 

din Codul de procedură civilă, reiese din chiar cuprinsul contractului şi a documentelor 

justificative depuse în susţinerea cererii. 

Creanţa este lichidă, rezultând din documentele justificate ataşate cererii. 

Creanţa este exigibilă întrucât scadenţa acesteia s-a împlinit. 

Conform contractului de închiriere, locatarul s-a obligat să achite chiria în termen de 

15 zile de la emiterea facturii. Neplata chiriei la termenul stabilit, atrage dreptul locatorului de 

a percepe penalităţi de întârziere potrivit art. 15 din contract, calculate la valoarea debitului. 

Prin urmare sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 5 pct. 20, 21 si 72 din Legea 

nr. 85/2014, iar INC este îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei pentru 

creanţa certă, lichidă, şi care este exigibilă (scadentă) de mai mult de 60 de zile. 

Intimata „I.” SRL a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului și 

menţinerea soluţiei primei instanţe ca fiind temeinică și legală. 

În motivarea a arătat că în mod corect instanţa de fond a apreciat ca apelanta-

reclamantă nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale pentru a 

se deschide procedura insolventei. 

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile apelate, prin prisma criticilor 

formulate şi a dispoziţiilor legale incidente, Curtea de Apel a reţinut caracterul neîntemeiat al 

apelului. 

În mod corect a concluzionat judecătorul-sindic că nu este certă, lichidă şi exigibilă şi 

mai mare de 40.000 de lei creanţa pretinsă de INC în principal pentru că se pretinde plata unor 

facturi aferente perioadei ulterioare rezilierii contractului de închiriere, 12.10.2018, nefiind 

astfel sub incidenţa convenţiei părţilor. 
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Este exclusă incidenţa în speţă a dispoziţiilor art. 1810 din Codul civil privind tacita 

relocaţiune pentru că, odată de creditorul locator a notificat rezilierea contractului de 

închiriere debitorului, conform adresei nr. 4017/06.09.2018 tocmai pentru neîndeplinirea 

obligaţiilor, ipoteza legiuitorului – „după expirarea termenului, locatarul continuă să deţină 

bunul şi să îşi îndeplinească obligaţiile, fără vreo împotrivire din partea locatorului (…)” – 

nu se regăseşte. În alte cuvinte odată ce, înainte de expirarea termenului contractual, debitorul 

nu şi-a îndeplinit obligaţiile şi creditorul l-a notificat cu privire la rezilierea contractului, nu se 

mai poate discuta de prelungirea tacită a convenţiei de locaţiune. 

Prin urmare, facturile opuse de creditor cu privire la contravaloarea chiriei în sumă de 

31.520,79 lei nu pot fi caracterizate că ar dovedi o creanță certă față de debitor, astfel cum 

corect a reţinut judecătorul sindic. Este evident că o astfel de concluzie nu semnifică girarea 

ocupării gratuite a bunului proprietatea creditoarei apelante ci doar că, de la data rezilierii 

contractului de închiriere, a dispărut fundamentul contractual al obligaţiilor debitoarei, 

eventual drept al creditoarei de a fi despăgubită putând fi valorificat pe temei extracontractual, 

fapt juridic licit. 

În privinţa caracterului cert şi lichid al creanţei, în mod just a reţinut judecătorul sindic 

că, fiind vorba despre pretenţii reciproce ale părţilor derivând din fapte extracontractuale – 

compensări de creanţă, îmbogăţire fără justă cauză etc. – aspecte intervenite pe parcursul 

derulării contractului şi/sau ulterior invocate de debitorul „I.” SRL, analiza lor excede 

cadrului juridic ale cererii de deschidere a procedurii insolventei. 

În consecinţă, în condiţiile în care, prin coroborarea dispoziţiilor art. 662 din 

C.proc.civ. cu art. 5 pct. 72 din legea insolvenţei rezultă că nu are caracter cert şi nu 

îndeplinește condiţiile prevăzute cu privire la valoarea prag necesară deschiderii procedurii 

creanţa pretinsă, în mod corect s-a dispus admiterea contestaţiei debitorului si, in condiţiile 

art. 72 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, s-a respins cererea de deschidere a procedurii 

insolvenţei. 

Pentru considerentele expuse, Curtea de Apel a respins apelul promovat. 

 

8. Invocarea uzucapiunii pe cale reconvenţională. Admiterea acţiunii în revendicare 

fără a lua în considerare apărările pârâţilor care opun un titlu de proprietate  

 

Cuprins pe materii: Drept civil. Acţiunea în revendicare. Uzucapiune. 

Indice alfabetic: Uzucapiune invocată de pârâţi în cadrul acţiunii în revendicare 

Temei de drept: art. 1841 Cod civil 
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Potrivit art. 1841 Cod Civil din 1864, aplicabil în cauză, prescripţia achizitivă poate fi 

invocată şi pe cale de excepţie, cu atât mai mult pe calea cererii reconvenţionale, demers ce 

are rolul de a paraliza acţiunea în revendicare. În consecinţă, în mod corect a stabilit 

tribunalul că se impune anularea sentinţei civile şi rejudecarea în totalitate, soluţia 

pronunţată cu privire la cererea principală fiind dependentă de soluţia pronunţată cu privire 

la cererea reconvenţională. Uzucapiunea este un mod de dobândire al proprietăţii şi se 

impunea ca în prealabil să fie analizată cererea pârâtei, care în acest mod urmărea să îşi 

consolideze un titlu de proprietate cu privire la terenul revendicat de reclamanţi şi abia 

ulterior să fie analizată cererea privind revendicarea. A paraliza demersul pârâtei de această 

manieră, fără a lua în considerare argumentele acesteia, fără a trece cel puţin formal la 

analiza îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiilor uzucapiunii, reprezintă o încălcare flagrantă 

a dreptului său la apărare, prima instanţă neanalizând fondul cauzei. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 716/21.10.2020  

 

Prin decizia civilă nr. 745/27.05.2020, Tribunalul Iaşi a admis apelul declarat de 

pârâta-reclamantă A. şi pârâţii B., C., împotriva sentinţei civile nr. 5948/23.05.2019 

pronunţată de Judecătoria Iaşi, sentinţă care a fost anulată. A trimis cauza spre rejudecare 

aceleaşi instanţe. Împotriva acestei decizii au formulat recurs D., E., F., G., H., care au 

solicitat admiterea recursului, casarea deciziei recurate şi, în principal, trimiterea cauzei în 

faţa instanţei de apel pentru continuarea judecăţii apelului, iar, în subsidiar, trimiterea cauzei 

la tribunal pentru lămurirea limitelor anulării sentinţei şi ale rejudecării, cu obligarea 

intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate, pentru următoarele motive: 

Raportat la probatoriul administrat în cauza şi la prevederile legale incidente, 

apreciază că, prin decizia pronunţată în mod greşit instanţa de apel a procedat la anularea 

hotărârii primei instanţe şi a trimis cauza spre rejudecare. 

Prin apelul promovat în cauză împotriva sentinţei, pârâţii-reclamanţi au invocat faptul 

că instanţa de fond nu ar fi motivat hotărârea în ce priveşte soluţia de respingere a cererii 

reconvenţionale, că nu ar fi administrat toate probele care să conducă la desluşirea cauzei şi că 

ar fi îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale prescripţiei achizitive de 30 de ani. 

Prin decizia civilă nr. 745/27.05.2020, Tribunalul Iaşi s-a pronunţat asupra primului 

motiv de apel, dispunând admiterea apelului declarat de pârâta-reclamantă A. şi de pârâţii B., 

C. împotriva sentinţei civile nr. 5948/23.05.2019 pronunţata de Judecătoria Iaşi, sentinţa pe 

care o anulează, trimiţând cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, reţinând în considerente că 

prima instanţă nu ar fi motivat soluţia de respingere a cererii reconvenţionale, anulând 

sentinţa primei instanţe în tot şi trimiţând cauza în rejudecare pentru o judecată unitară. 

Motivele pentru care solicită casarea deciziei pronunţate de Tribunalului Iaşi sunt 

următoarele: 
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În mod greşit Tribunalul Iaşi a admis apelul şi a anulat sentinţa Judecătoriei Iaşi, 

având în vedere faptul că Judecătoria Iaşi a procedat la motivarea sentinţei civile pronunţate 

în prezenta cauză, în acord cu exigenţele dispoziţiilor art. 425 alin. (1) lit. b) C.proc.civ.  

Contrar celor reţinute de instanţa de apel prin decizia recurată, solicită a se constata că 

prima instanţă a motivat sentinţa civilă, expunându-şi raţionamentul logico-juridic coroborat 

cu mijloacele de probă administrate în cauză, motivare în fapt şi în drept ce este cuprinsă la 

pag. 4 - 9 din sentinţă. 

Motivele exprimate de prima instanţă în ce priveşte modul de soluţionare a acţiunii 

având ca obiect revendicare (grăniţuire, obligaţie de a face etc.) cuprind în sine tot atâtea 

argumente pentru care prima instanţă a respins cererea reconvenţională a pârâţilor-reclamanți, 

actualii apelanţi, prin care au solicitat constatarea intervenirii uzucapiunii. 

Astfel, atât timp cât prima instanţă reţine în cuprinsul sentinţei că suprafeţele de teren 

expertizate li se cuvin proprietarilor neposesori, în persoana reclamanţilor, iar nu posesorilor 

neproprietari (care nici nu au făcut dovada dobândirii proprietăţii prin alt mod, nici a întrunirii 

condiţiilor uzucapiunii), atunci, în mod legal prima instanţă a admis cererea de chemare în 

judecată şi, pe cale de consecinţă, a respins cererea reconvenţională a apelanţilor. 

Solicită a se constata că Judecătoria Iaşi a analizat cererea reconvenţională a pârâţilor-

reclamanţi şi a reţinut, în mod logic, că, raportat la soluţia pronunţată asupra cererii 

principale, acţiunea pârâtei B. de constatare a intervenirii uzucapiunii apare ca neîntemeiată, 

neputându-se reţine exercitarea unei posesii utile timp de 30 de ani. 

În acord cu cele statuate de Curtea europeană a drepturilor omului în jurisprudenţa sa, 

motivarea hotărârii nu este o chestiune de cantitate, reţinându-se ca fiind motivată o hotărâre 

atât timp cât instanţa şi-a exprimat motivele pentru care a pronunţat o anumită soluţie, 

asigurând o transparenţă a silogismului juridic aplicat în cauză. 

Or, motivele faptice şi juridice care au stat la baza pronunţării soluţiei de respingere a 

cererii reconvenţionale sunt cele exprimate în cuprinsul sentinţei cu ocazia analizei întregii 

cauze, soluţia admiterii acţiunii de revendicare excluzând o soluţie de admitere a cererii 

reconvenţionale de uzucapiune, astfel încât argumentele exprimate de instanţă asupra 

revendicării se constituie în tot atâtea argumente pentru care s-a şi respins cererea 

reconvenţională, dată fiind interdependenţa acestor soluţii. 

Totodată, suportul probator reţinut de către prima instanţă la pronunţarea soluţiei de 

admitere a acţiunii în revendicare dovedeşte că cererea reclamanţilor a fost întemeiata, iar, pe 

de altă parte, dovedeşte că cererea reconvenţională a apelanţilor este neîntemeiată, exercitarea 

unei posesii utile timp de 30 de ani neputând fi, aşadar, reţinută de către prima instanţă, cum a 

şi motivat în sentinţă. Urmează ca analiza chestiunii motivării hotărârii să se efectueze având 
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în vedere întreaga argumentare a instanţei cuprinsă în considerentele sentinţei şi nu prin 

raportare doar la paragraful indicat de către apelanţi prin cererea acestora, căci trebuie avut în 

vedere întregul context şi probatoriu pentru care Judecătoria Iaşi a dispus admiterea acţiunii în 

revendicare şi respingerea cererii reconvenţionale, o soluţie excluzând-o pe cealaltă, şi, 

implicit, argumentele de admitere a acţiunii de revendicare excluzând pe cele de admitere a 

uzucapiunii cerute pe cate reconvenţională de pârâţi, în concret, la paginile 4,5 ale sentinţei, 

prima instanţa reţine în fapt situaţia terenurilor în litigiu, astfel cum rezultă din actele depuse 

la dosarul cauzei de către părţi, instanţa reţinând toate actele părţilor şi le-a coroborat în mod 

corect (inclusiv actele apelanţilor). 

La pagina 5 a sentinţei, prima instanţă a motivat în drept situaţia dedusă judecăţii, în 

materia revendicării imobiliare reţinând, în mod corect, incidenţa prevederilor art. 563 Cod 

civil aplicabil în speţă în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. 2 din Legea de punere în aplicare a 

Noului Cod civil, coroborate cu dispoziţiile art. 249 C.proc.civ.. 

La pag. 5, 6, 7 ale sentinţei, instanţa a reţinut în mod corect şi coroborat răspunsurile 

experţilor care au fost desemnaţi în cauză să efectueze expertizele topo-cadastrală şi în 

construcţii. 

Solicită ca instanţa să constate că hotărârea primei instanţe este motivată în fapt şi în 

drept, întemeiată pe probele administrate legal în cauză, astfel încât nu pot fi reţinute 

considerentele instanţei de apel, prin decizia pronunţată nedându-se eficienţă textului art. 425 

alin. (1) lit. b) C.proc.civ. date fiind motivele cuprinse în sentinţa primei instanţe, câtă vreme 

prima instanţă şi-a argumentat soluţiile şi le-a motivat în fapt şi în drept în cuprinsul întregii 

sentinţe, motiv pentru care se solicită casarea deciziei instanţei de apel şi trimiterea cauzei la 

Tribunalul Iaşi în vederea continuării judecăţii în apel, respectiv pronunţării asupra probelor 

solicitate şi discutate în apel şi asupra fondului apelului. 

Astfel, motivul de nelegalitate incident în cauză este cel prevăzut de art. 488 alin. (1) 

pct. 8. C.proc.civ. întrucât decizia civilă a fost dată cu aplicarea greşită a prevederilor art. 480 

alin. (3) teza I C.proc.civ., prin aceea că s-a reţinut în mod greşit de Tribunalul Iaşi că 

Judecătoria Iaşi a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului, câtă vreme prin sentinţa 

civilă prima instanţă a soluţionat procesul intrând în judecata fondului, după cum rezultă din 

ansamblul sentinţei şi motivându-şi soluţiile după cum am arătat mai sus. 

În ipoteza în care instanţa va aprecia că Tribunalul Iaşi a pronunţat o soluţie corectă 

atunci solicită a se observa că, în considerentele deciziei recurate instanţa a statuat că anulează 

sentinţa primei instanţe în tot şi că va trimite cauza în rejudecare pentru o judecată unitară, 

instanţa de apel, prin decizia astfel pronunţată, nu a motivat şi nici trasat limitele rejudecării 

ce ar trebui să o facă Judecătoria Iaşi cu privire la această cauză, date fiind prevederile art. 
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480 alin. (3) teza finală C.proc.civ. conform cărora: „Dezlegarea dată problemelor de drept de 

către instanţa de apel precum şi necesitatea administrării unor probe sunt obligatorii pentru 

judecătorii fondului”, nefiind motivată soluţia de anulare în tot a sentinţei – mai ales că soluţia 

de admiterea a acţiunii principale a fost motivată amplu, deducându-se şi per a contrario 

netemeinicia cererii reconvenţionale, chiar dacă s-a susţinut că soluţia de respingere nu a fost 

motivată aceasta nu echivalează cu faptul că cererea reconvenţională a pârâtei B. ar fi şi 

temeinică, ci doar că prima instanţă a punctat motivele sale de respingere a cererii 

reconvenţionale ca fiind netemeinică prin comparaţie mai mult cu motivele ce atrag 

temeinicia cererii de chemare în judecată. 

Totodată instanţa de apel nu a stabilit limitele anulării sentinţei şi nici pe cele ale 

rejudecării, câtă vreme toate probele utile şi concludente cauzei au fost administrate în cauză 

în faţa primei instanţe, iar cu privire la cele din apel unele au fost respinse deja, iar altele, deşi 

au fost puse în discuţie, instanţa de apel nu s-a mai pronunţat asupra lor, dată fiind reţinerea 

prioritară spre analiză a motivului de apel vizând pretinsa nemotivare a sentinţei primei 

instanţe. 

Astfel, soluţia instanţei de apel ridică probleme legate de întinderea operaţiunilor pe 

care Judecătoria Iaşi ar trebui să le dispună în rejudecarea acestei cauze, respectiv această 

primă instanţă ar trebui doar să se limiteze la a motiva soluţia de respingere a cererii 

reconvenţionale, la a analiza întreaga cauză pe baza doar a probelor deja administrate la fond, 

la a administra noi probe (necerute în faţa sa de către pârâţi în primul ciclu procesual, dar 

propuse direct în faza apelului)? 

În atare circumstanţe, solicită a se constata că soluţia efectivă de anulare în tot a 

sentinţei şi de trimitere spre rejudecare nu este motivată în sine, atrăgând neclarităţi în ceea ce 

priveşte chiar limitele în care Judecătoria Iaşi ar trebui să-şi desfăşoare propria activitate de 

rejudecare a acestei cauze. 

Astfel, motivul de nelegalitate incident în cauză este cel prevăzut de art. 488 alin. (1) 

pct. 6 C.proc.civ., întrucât decizia civilă nu este motivată sub aspectul întinderii limitelor 

anulării sentinţe civile şi a limitelor rejudecării pe care prima instanţă ar trebui să o efectueze 

în această cauză. 

Pentru toate aceste argumente, în temeiul art. 496 C.proc.civ. solicită admiterea 

recursului, casarea în tot a deciziei civile nr. 745/27.05.2020 a Tribunalului Iaşi şi trimiterea 

cauzei spre rejudecare la Tribunalul Iaşi, în principal pentru continuarea judecăţii în apel, iar, 

în subsidiar, pentru trasarea limitelor anulării sentinţei şi a limitelor rejudecării cauzei de către 

Judecătoria Iaşi. 
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În drept, au fost invocate prevederile art. 486 şi urm., art. 451, art. 452, art. 453, art. 

496 alin. (2) C.proc.civ. precum şi toate prevederile invocate mai sus în sprijinul poziţiei 

noastre procesuale. 

Intimata B. a depus întâmpinare solicitând în temeiul art. 489 alin 1, 2 C.proc.civ. 

respingerea recursului ca fiind nul, deoarece motivele invocate de recurenţi nu se încadrează 

în motivele de casare limitativ enumerate în art. 488 C.proc.civ. 

Pe fond respingerea recursului ca nefondat şi obligarea recurenţilor la plata 

cheltuielilor de judecată. 

Intimata invocă nulitatea recursului, raportat la faptul ca nici unul din motivele 

invocate nu se încadrează in motivele de casare prevăzute de art. 488 C.proc.civ. 

Codul de procedură civilă prevede la articolul 489 sancţiunea nemotivării recursului: 

„(l) Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepţia cazului prevăzut la 

alin. (3). (2) Aceeaşi sancţiune intervine în cazul în care motivele invocate nu se încadrează în 

motivele de casare prevăzute la art. 488... (3) Dacă legea nu dispune altfel, motivele de casare 

care sunt de ordine publică pot fi ridicate din oficiu de către instanţă, chiar după împlinirea 

termenului de motivare a recursului, fie în procedura de filtrare, fie în şedinţă publică.” 

Intimata consideră că motivele de recurs invocate si expuse de recurenţi nu se 

circumscriu motivelor prevăzute de dispoziţiile art. 488 C.proc.civ. Simpla enumerare a 

textelor de lege și o presupusă încadrare din punct de vedere juridic prin raportare la textele 

de lege incidente instituţiei recursului nu sunt suficiente pentru a se considera că motivele de 

recurs se înscriu în cele dispuse de lege. 

Pe fondul recursului, solicită respingerea ca fiind nefondat, pentru motivele ce 

urmează : 

În motivarea deciziei, instanţa de apel a constatat ca deşi intimata solicitase în primă 

instanţă, prin cerere reconvențională, a se constata că suprafaţa de 30 mp teren situat pe strada 

X nr. 20, în parcela 764, a fost dobândită de pârât prin efectul uzucapiunii de lungă durată, 

instanţa de fond s-a limitat la a analiza strict situaţia de fapt și de drept potrivit probelor 

administrate cu privire la acţiunea în revendicare, iar în ceea ce priveşte cererea 

reconvențională a apreciat că se impune respingerea având în vedere soluţia pronunţată în 

acţiunea în revendicare. 

Prin urmare, instanţa de apel a constatat că cererea reconvenţională referitoare la 

dobândirea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii, a fost respinsă fără a exista o 

motivare a acestei soluţii, fără o analiză a probelor administrate, or motivarea unei hotărâri 

este o chestiune de esenţă, de conţinut și trebuie să fie clară, concisă și concretă (decizia nr. 

820/6.04.2016 pronunţată în recurs de Secţia I Civilă a Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie). 
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Astfel cum a arătat instanţa de apel, este insuficient a se reține ca motivare a soluţiei 

de respingere a acţiunii în uzucapiune, admiterea acţiunii în revendicare, fără indicarea 

raţionamentului logico-juridic care a condus la soluţia pronunţată. În condiţiile în care, în 

susţinerea cererii reconvenţionale au fost administrate probe, instanţa de fond ar fi trebuit să 

expună motivele logico-juridice a împrejurărilor de fapt și de drept pentru care a apreciat 

această acţiune ca fiind neîntemeiată. 

Mai mult decât atât, in lipsa unei motivări a soluţiei pronunţate, instanţa de control nu 

își poate exercita atribuţiile în mod corespunzător, în sensul verificării temeiniciei și legalităţii 

sentinţei civile atacate. 

Instanţa de apel a apreciat, de asemenea, că nemotivarea unei hotărâri judecătoreşti 

constituie o condiţie a procesului echitabil, exigență a art. 21 alin. 3 din Constituţia României 

și a art. 6 alin. 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor și libertăţilor fundamentale, și 

echivalează practic cu soluţionarea procesului fără a intra în fondul acţiunii, de natură să 

justifice anularea hotărârii cu trimiterea spre rejudecare. 

În motivarea recursului, recurenţii în mod greşit susţin că motivarea soluţiei de 

respingere a cererii reconvenționale nu era necesară, atât timp cât a fost motivată soluţia 

asupra cererii principale. Din însuşi cuprinsul motivelor de recurs, avocatul ales al 

recurenţilor, într-un mod chiar direct exprimă opinia că achiesează la cele reţinute de 

Tribunalul Iaşi prin decizia nr. 745/27.05.2020. 

Sub aspect procesual, cererea reconvențională are caracterul de cerere incidentală și 

constituie mijlocul procesual prin intermediul căruia pârâtul ridică pretenţii proprii faţă de 

reclamant. Pârâtul devine astfel şi el reclamant, iar demersul său procedural întruneşte 

caracteristicile unei cereri de chemare în judecată. 

Din punct de vedere al condiţiilor de formă şi de conţinut, cererea reconvențională 

trebuie redactată în acelaşi fel ca o cerere de chemare în judecată; ea trebuie să fie depusă 

odată cu întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel mai târziu la prima 

zi de înfăţişare. 

Judecarea unei pricini în care s-a depus cerere reconvențională comportă pronunţarea 

de către instanţă a unei singure hotărâri, care însă trebuie să cuprindă, în dispozitivul și 

considerentele sale, rezolvări distincte privind cererile pârâților. Prin urmare, nu este 

suficientă motivarea expusă în considerente doar pe cererea principală, fiind necesară arătarea 

motivelor de fapt și de drept pentru care cererea reconvențională a fost respinsă. 

Potrivit art. 397 alin. 1 C.proc.civ., instanţa este obligată să se pronunţe asupra tuturor 

cererilor deduse judecăţii, iar potrivit art. 425 alin. 1 lit. b C.proc.civ. – Conţinutul hotărârii: 

„(l) Hotărârea va cuprinde: considerentele, în care se vor arăta obiectul cererii şi susţinerile pe 



48 

scurt ale părţilor, expunerea situaţiei de fapt reţinută de instanţă pe baza probelor administrate, 

motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază soluţia, arătându-se atât motivele pentru 

care s-au admis, cât şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor.” 

Astfel, raportat la dispoziţiile mai sus menţionate, fiecare soluţie a instanţei de 

judecată trebuie să fie motivată. Respingerea cererii reconvenționale este, la rândul ei, o 

soluţie care, în acord cu dispoziţiile legale, trebuia motivată. 

Raportat la dispoziţiile legale invocate mai sus, hotărârea instanţei de fond trebuia să 

cuprindă o soluţie motivată în fapt și în drept a soluţiilor fiecărei cereri sau capăt de cerere 

dedus judecăţii. 

Prin formularea cuprinsă în sentinţa apelată: „Raportat la soluţia pronunţată asupra 

cererii principale, acţiunea de constatare a dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului 

în suprafaţă de 39 mp, ca efect al uzucapiunii de lungă durată, prin joncţiunea posesiei pârâtei 

B., cu posesia exercitată de autorii săi, C. și I., formulată pe cale reconvențională, apare ca 

neîntemeiată, în speţă neputându-se reține exercitarea unei posesii utile timp de 30 de ani.” 

suntem în prezența unei evidente nemotivări a hotărârii judecătoreşti, care echivalează practic 

cu soluţionarea cererii reconvenționale fără a intra în fondul acesteia. Pentru acest motiv a 

considerat că sentinţa instanţei de fond a fost una arbitrară și care nu permite exercitarea 

controlului judiciar de legalitate și temeinicie de către instanţa ierarhic superioară, astfel că 

decizia pronunţată în apel este una legală și temeinică. 

Aceste aspecte au fost reţinute în mod corect și de către instanţa de apel, prin decizia 

nr. 745/27.05.2020 pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia Civilă, care a statuat că motivarea 

este un element esenţial al unei hotărâri judecătoreşti, a calităţii actului de justiţie și reprezintă 

o condiţie a procesului echitabil. 

Pentru motivele expuse mai sus, consideră că în speţă nu sunt incidente dispoziţiile art. 

488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. invocate de recurenţi prin cererea de recurs, dispoziţii care 

presupun pronunţarea unei hotărâri cu încălcarea sau cu aplicarea greşită a normelor de drept 

material. Aceştia susţin că decizia civilă a fost dată cu aplicarea greşită a prevederilor art. 480 

alin. 3 teza I C.proc.civ., prin aceea că Tribunalul Iași a reţinut în mod greşit de că Judecătoria 

Iaşi a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului. Pentru pronunţarea deciziei nr. 

745/27.05.2020, instanţa de control judiciar a avut în vedere faptul că, deși au fost 

administrate mai multe probe pe parcursul judecării cauzei cu referire la îndeplinirea sau nu a 

condiţiilor prevăzute de art. 1860 și art. 1890 din Codul civil anterior, acestea nu au fost avute 

în vedere de instanţa de fond la soluţionarea cauzei. Or, atât timp cât probele au fost puse la 

dispoziţia instanţei, dar soluţia a fost dată fără ca instanţa să se raporteze, pe de o parte, la 

susţinerile și apărările părților, iar, pe de alta parte, la dispoziţiile legale aplicabile raportului 



49 

juridic dedus judecăţii, fiind astfel lipsită de suport probator și legal, acest fapt echivalează cu 

soluţionarea cererii reconvenționale fără a se intra pe fondul ei. 

În consecinţă, solicită respingerea cererii de recurs.  

În cererea de recurs se susţine că instanţa de apel, prin decizia astfel pronunţată, nu a 

motivat și nici trasat limitele rejudecării ce ar trebui să o facă Judecătoria Iaşi cu privire la 

această cauză, date fiind prevederile art. 480 alin. 3 teza finală C.proc.civ., conform cărora: 

„Dezlegarea dată problemelor de drept de către instanţa de apel, precum și necesitatea 

administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului”, nefiind motivată soluţia 

de anulare în tot a sentinţei – mai ales că soluţia de admitere a acţiunii principale a fost 

motivată amplu, deducându-se și per a contrario netemeinicia cererii reconvenționale, chiar 

dacă s-a susţinut că soluţia de respingere nu a fost motivată, aceasta nu echivalează cu faptul 

că cererea reconvențională a pârâtei B. ar fi și temeinică, ci doar că prima instanţă a punctat 

motivele sale de respingere a cererii reconvenționale ca fiind netemeinică prin comparaţie mai 

mult cu motivele ce atrag temeinicia cererii de chemare în judecată. 

Cu referire la acest capăt de cerere, solicită a se avea în vedere faptul că cererea 

reconvențională presupune invocarea de către pârât a unor pretenţii proprii în legătură cu 

cererea reclamantului, pretenţii care derivă din acelaşi raport juridic sau strâns legate de 

aceasta, iar în ceea ce priveşte judecarea ei, potrivit dispoziţiilor art. 210 alin. 1 C.proc.civ.: 

„Cererea reconvențională se judecă odată cu cererea principală. De asemenea, potrivit alin. 2 

al aceluiaşi articol, disjungerea nu poate fi dispusă în cazurile anume prevăzute de lege sau 

dacă judecarea ambelor cereri se impune pentru soluţionarea unitară a procesului.” 

Pentru corecta soluţionare a litigiului dedus judecaţii este necesară analiza în ansamblu 

a tuturor împrejurărilor de fapt și de drept aduse în atenţia instanţei de judecată atât prin 

cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții-recurenți, cât și prin cererea 

reconvențională formulată de intimată în fața instanţei de fond. Prin urmare, apare ca evidentă 

soluţia instanţei de apel de a anula în tot sentinţa primei instanţe și trimiterea cauzei spre 

rejudecare pentru o judecare unitară, în acord cu dispoziţiile art. 210 alin. 2 C.proc.civ. în 

condiţiile în care cele două cereri, respectiv cererea principală cuprinsă în cererea de chemare 

în judecată și cererea reconvențională formulată de intimată se află într-o relaţie de 

interdependență. 

Solicitarea recurenţilor din acest capăt de cerere apare ca o contrazicere a propriilor 

susţineri ale acestora, în urma analizei celui de-al șaptelea paragraf cuprins în pagina 3 a 

cererii de recurs. În acest paragraf, recurenţii susţin că analiza chestiunii motivării hotărârii să 

se efectueze având în vedere întreaga argumentare a instanţei cuprinsă în considerentele 

sentinţei și nu prin raportare doar la paragraful indicat de către apelanţi prin cererea acestora, 
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căci trebuie avut în vedere întregul context și probatoriu pentru care Judecătoria Iaşi a dispus 

admiterea acţiunii în revendicare și respingerea cererii reconvenționale, o soluţie excluzând-o 

pe cealaltă. 

Deși recurenţii susţin că instanţa de apel nu a stabilit limitele anularii sentinţei, la 

ultimul alineat din pagina 9 a Deciziei nr. 745/2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi este 

prevăzut în mod expres că în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 3 C.proc.civ. se dispune 

anularea sentinţei primei instanţe in tot și se trimite cauza în rejudecare pentru o judecare 

unitară. Din această formulare cuprinsă în considerentele instanţei de apel, rezultă fără dubiu 

că prima instanţă de fond urmează să procedeze la analizarea întregii cauze. 

Se solicită a se constata că motivul pentru care instanţa de apel a dispus anularea în tot 

a sentinţei primei instanţe şi trimiterea spre rejudecare a fost lipsa motivării soluţiei de 

respingere a cererii reconvenționale formulate de pârâtă, cerere care este însă într-o evidentă 

interdependență cu cererea principală cuprinsă în cererea de chemare în judecată formulată de 

reclamanții-recurenți. 

Pentru aceste motive, solicită respingerea cererii subsidiare formulate de recurenţi, 

nefiind aplicabile dispoziţiile cuprinse în art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ. 

În drept, au fost invocate prevederile art. 486, art. 205 și urm, art. 210, art. 397, art. 

425, art. 480, art. 490 C.proc.civ., precum și toate prevederile invocate în cuprinsul 

întâmpinării. 

Recursul a fost formulat în termenul legal, fiind timbrat cu taxa de timbru de 100 lei. 

Asupra excepţiei de nulitate a recursului formulat de recurenţi, excepţie invocată de 

intimata B. 

Reţine Curtea de Apel că prin cererea de recurs se aduc critici cu privire la soluţia 

anulării sentinţei civile şi trimiterea cauzei spre rejudecare în integralitate, limitele rejudecării, 

raportat la dispoziţiile art. 480 al. 3 C.proc.civ., de vreme ce prima instanţă a soluţionat 

fondul. Totodată se arată că în mod greşit a reţinut instanţa de apel că prima instanţă nu ar fi 

analizat cererea reconvenţională, fiind aplicate greşit dispoziţiile art. 425 al. 1 lit. b) din Codul 

de procedură civilă. Toate aceste critici se circumscriu motivului de nelegalitate prevăzute de 

art. 488 al. 1 pct. 5 C.proc.civ, astfel încât excepţia de nulitate va fi respinsă. Recurenţii au 

mai arătat că invocă art. 488 al. 1 pct. 6 şi pct. 8 C.proc.civ., însă criticile vizează greşita 

aplicare a normelor de procedură fiind încadrabile aşa cum s-a arătat în motivul de 

nelegalitate prev. de art. 488 al. 1 pct. 5 C.proc.civ.  

Analizând pe fond recursul formulat, Curtea reţine caracterul neîntemeiat al acestuia 

pentru considerentele ce succed: 
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Aşa cum s-a arătat anterior, Curtea de Apel reţine că motivele de recurs sunt 

încadrabile în dispoziţiile art. 488 al. 1 pct. 5 C.proc.civ., ipoteza în care, prin hotărârea dată, 

instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii.  

Astfel, primele critici vizează greşita aplicare a dispoziţiilor art. 425 al. 1 lit. b din 

Codul de procedură civilă în sensul că prima instanţă a motivat respingerea cererii 

reconvenţionale privind constatarea dobândirii de către pârâta B. a dreptului de proprietate 

asupra terenului în suprafaţă de 30 mp. Cu privire la acest aspect, Curtea constată că cererea 

principală are ca obiect acţiune în revendicare, iar cererea reconvenţională priveşte 

dobândirea dreptului de proprietate ca urmare a uzucapiunii asupra terenului revendicat. Or, 

prin modalitatea în care prima instanţă a reţinut în considerente că raportat la soluţia 

pronunţată asupra cererii principale, cererea reconvenţională apare ca neîntemeiată, pârâtei i-a 

fost încălcat dreptul la apărare, întrucât aspectele invocate în cererea sa nu au fost analizate 

efectiv de către instanţă. Prin urmare, în mod corect a reţinut tribunalul că exigenţele privind 

motivarea hotărârii judecătoreşti nu sunt respectate. 

În ce priveşte aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 480 alin. 3 C.proc.civ., Curtea 

apreciază că în mod corect a dispus tribunalul anularea sentinţei primei instanţe şi a trimis 

cauza spre rejudecare în totalitate. Uzucapiunea este un mod de dobândire al proprietăţii şi se 

impunea ca în prealabil să fie analizată cererea pârâtei, care în acest mod urmărea să îşi 

consolideze un titlu de proprietate cu privire la terenul revendicat de reclamanţi şi abia 

ulterior să fie analizată cererea privind revendicarea. A paraliza demersul pârâtei de această 

manieră, fără a lua în considerare argumentele acesteia, fără a trece cel puţin formal la analiza 

îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiilor uzucapiunii, reprezintă o încălcare flagrantă a 

dreptului său la apărare, prima instanţă neanalizând fondul cauzei. Potrivit art. 1841 C.civ. din 

1864, aplicabil în cauză, prescripţia achizitivă poate fi invocată şi pe cale de excepţie, cu atât 

mai mult pe calea cererii reconvenţionale, demers ce are rolul de a paraliza acţiunea în 

revendicare. În consecinţă, în mod corect a stabilit tribunalul că se impune anularea sentinţei 

civile şi rejudecarea în totalitate, soluţia pronunţată cu privire la cererea principală fiind 

dependentă de soluţia pronunţată cu privire la cererea reconvenţională.  

În consecinţă, instanţa de apel nu a încălcat nicio dispoziţie de procedură civilă, 

criticile recurenţilor fiind neîntemeiate.  

Faţă de considerentele precedente, având în vedere, deopotrivă, atât inexistenţa în 

cauză a motivelor de nelegalitate invocate, cât şi a motivelor de ordine publică care să atragă 

incidenţa prevederilor art. 489 al. 3 C.proc.civ., Curtea a respins recursul în conformitate cu 

art. 496 C.proc.civ. 
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Având în vedere soluţia pronunţată în cauză, dispoziţiile art. 453 alin. 1 C.proc.civ., 

faptul că intimata a solicitat cheltuieli de judecată dovedite cu chitanţa nr. 1126/20.08.2020, s-

a dispus obligarea recurenţilor la plata acestora.  

 


