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1. Acţiune în revendicare. Efectele hotărârii judecătoreşti faţă de terţi 

 

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

judecătoreşti.  

Indice alfabetic: Drept procesual civil. Excepţii procesuale. Dreptul la apărare. 

Temei de drept: art. 435 alin. 1 şi 2 C.proc.civ. din 2010; art. 1201 C.civ. din 1864 

 

Efectele judecăţii finalizate printr-o hotărâre judecătorească se opun cu autoritate de 

lucru judecat absolută doar celor care au avut calitatea de parte în procesul respectiv. 

Efectul pozitiv sau negativ al lucrului judecat se manifestă doar în ceea ce priveşte 

persoanele care au participat la proces, iar nu şi faţă de terţi. Pe de altă parte, hotărârea nu 

poate fi ignorată de terţ, dar aceasta i se va opune ca simplu fapt juridic, ca mijloc de 

probaţiune împotriva căruia îi este permisă dovada contrară. Terţul trebuie să respecte 

rezultatul dezbaterii judiciare – chiar dacă nu a participat la aceasta – cel puţin până la 

momentul în care va demonstra în justiţie contrariul. Opunerea hotărârii judecătoreşti, ca 

mijloc de probă, nu va însemna însă şi posibilitatea invocării obligativităţii acestor efecte 

faţă de terţi aşa încât aceştia să nu le poată pune în discuţie şi în alt cadru procesual, să nu 

tindă la a face dovada contrară, invocând propriile apărări, pe care nu le-au putut realiza în 

procesul finalizat prin hotărârea ce li se opune. Obligativitatea efectelor şi imposibilitatea 

punerii în discuţie a reluării dezbaterilor judiciare, rămân aplicabile sferei părţilor, care au 

avut posibilitatea să-şi afirme pretenţiile şi să-şi apere poziţia în cadrul procesului desfăşurat 

în prezenţa lor, cu respectarea tuturor garanţiilor procesuale. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă, Decizia civilă nr. 181/19.03.2020  

 

Prin decizia civilă nr. 1414/15.05.2019, Tribunalul Iași a respins cererea de suspendare 

a judecăţii cauzei în temeiul art. 413 alin. 1 pct. 2 C.proc.civ., a respins cererea de apel 

formulată de pârâta X Iaşi împotriva sentinţei civile nr. 4200/05.04.2018 pronunţată de 

Judecătoria Iaşi, sentinţă pe care o păstrează; a obligat apelanta să plătească intimatei suma de 

2500 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat. 

Împotriva acestei decizii a formulat recurs pârâta X, solicitând admiterea recursului 

declarat, casarea în tot a hotărârii recurate şi respingerea acţiunii promovate de reclamanţii A, 

B şi C, pentru următoarele motive: 

Se arată că instanţa de control judiciar a reţinut faptul că nu pot fi primite motivele de 

apel ale universităţii în condiţiile în care intimaţii reclamanţi au o posesie mai bine 

caracterizată şi un titlu mai preferabil şi în contextul în care totodată aceştia sunt beneficiarii 

unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile – sentinţa civilă nr. 3818/2009 pronunţată 
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de Judecătoria Iaşi, prin care li s-a reconstituit dreptul de proprietate în temeiul Legii nr. 

18/1991. 

De asemenea, aceeaşi instanţă a reţinut că intabularea dreptului de proprietate al 

pârâtei asupra terenului în litigiu, anterior emiterii titlului de proprietate al intimaţilor 

reclamanţi, nu poate constitui un argument în favoarea preferabilităţii titlului de proprietate al 

pârâtei atât timp cât anterior emiterii Ordinului nr. 4928/2006 emis de Ministerul Educaţiei si 

Cercetării nu a existat un titlu de proprietate asupra imobilului. 

În raport de aceste considerente ale instanţei de apel, având în vedere actele şi lucrările 

dosarului, recurenta solicită instanţei de control judiciar să constate că această motivare este 

vădit nefondată. 

Consideră recurenta că în prezenta cauză Curtea de Apel Iași este îndreptăţită a avea în 

vedere, în susţinerea cererii de recurs, ca pertinente următoarele: 

Este de necontestat faptul că acţiunea introductivă de instanţă este o acţiune în 

realizarea dreptului real de proprietate prin care reclamanţii se afirmă titulari ai acestui drept 

subiectiv, invocând opozabilitatea titlului lor de proprietate pentru imobilul teren în litigiu. În 

cauza de faţă este evident că ambele părţi au prezentat titluri de proprietate valabile astfel 

încât instanţa de judecată are sarcina de a le compara şi de a da eficienţă aceluia mai bine 

caracterizat. 

Or, instanţa de apel a omis să observe că în materie operează în primul rând principiul 

priorităţii înscrierilor în cartea funciară care reprezintă o aplicaţie a vechiului principiu de 

drept roman „prior tempore potior iure” (mai întâi în timp, mai tare în drept) valabil şi în 

dreptul modern. Prin urmare primul care solicită înscrierea este şi primul în drept. În speţa de 

faţă, pârâta X a fost cea care şi-a înscris dintâi titlul de proprietate în cartea funciară, rezultând 

că aceasta este şi prima în drept şi beneficiază de principiul forţei probante a înscrierii 

dobândirii unui drept real imobiliar în favoarea ei. 

Continuând însă compararea celor două titluri de proprietate, instanţa trebuie să 

constate că acestea emană de la acelaşi autor – statul român – care a emis prin intermediul 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, Ordinul 

4928/2006, în favoarea pârâtei, cât şi titlul de proprietate nr. 187375 din data de 13.09.2016, 

în baza Legii nr. 18/1991, emis în favoarea reclamanţilor în temeiul Legii nr. 18/1991 şi în 

baza unei hotărâri judecătoreşti – sentinţa civilă nr. 3818/2009 a Judecătoriei Iaşi. 

Însă, din probatoriul administrat în cauză rezultă fără drept de tăgadă că titlul de 

proprietate al reclamanţilor este afectat de vicii, fără ca valabilitatea acestuia să fie constatată 

în contradictoriu cu pârâta, care era atât deţinătorul, cât şi proprietarul tabular exclusiv al 

terenului în litigiu. 
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Aşa cum a arătat prin apărările formulate în cauză, la momentul întocmirii raportului 

de expertiză în dosarul nr. X/245/2008, aflat pe rolul Judecătoriei Iaşi, raport ce a stat la baza 

emiterii titlului de proprietate al reclamanţilor, expertul din acest dosar a omis a analiza în 

prealabil informaţiile actualizate din baza de date a oficiului teritorial de cadastru prin 

formularea unei solicitări de date cu privire la coordonatele punctelor aflate pe limitele de 

proprietate, planul de încadrare în zona, actele care au stat la baza înscrierilor în cartea 

funciară a imobilului în cauză, copii ale altor documente etc., necesare şi în strânsă legătură 

cu efectuarea acestuia. De asemenea, expertul nu a făcut nici o trimitere cu privire la regimul 

sau juridic existent la momentul întocmirii raportului de expertiză şi la preexistenta dreptului 

tabular de proprietate al pârâtei. 

Din modul de întocmire a raportului de expertiză, reiese fără drept de tăgadă că acesta 

a fost încheiat fără o documentare minimă prealabilă specifică în astfel de situaţii, împrejurare 

certificată determinând în cele din urmă dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului 

teren, ce forma deja obiectul cărţii funciare a pârâtei, de către alte persoane fizice prin 

prejudicierea implicită a intereselor legale ale pârâtei. Or, documentaţia topo cadastrală 

existentă în evidenţele O.C.P.I. Iași atesta fără drept de tăgadă că acest imobil teren se afla 

amplasat pe platforma didactică a pârâtei (şi nu în incinta campusului studenţesc aşa cum s-a 

consemnat în raportul de expertiză) şi în proprietatea exclusivă a acesteia . 

Deci, în aceste condiţii nu se poate susţine că titlul de proprietate al reclamanţilor 

poate fi considerat ca fiind preferabil în contextul în care nu s-a făcut dovada certă că terenul 

în litigiu a fost efectiv la dispoziţia Comisiei de Fond Funciar şi fără a face în prealabil 

obiectul unui titlu de proprietate. 

Mai mult decât atât, instanţa de control judiciar trebuie să constate că nu poate fi 

primită opinia instanţei de apel potrivit căreia în cauză operează autoritatea de lucru judecat în 

raport de hotărârea judecătorească pronunţată în dosarul nr. X/245/2008 atât timp cât pârâta 

nu a fost parte în acest litigiu şi, ca atare, sentinţa civilă nu îi este opozabilă. 

În ceea ce priveşte titlul de proprietate al pârâtei, prin documentaţia depusă la dosarul 

cauzei a atestat ca izvorul acestui drept este chiar legea, conform Legii nr. 84/1995, cu 

modificările şi completările ulterioare. Astfel, în temeiul prevederilor art. 166 din Legea 

învăţământului nr. 84/1995 şi a art. 26 din Legea cadastrului nr. 7/1996, pârâta, în baza 

Ordinului 4928/2006 emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, s-a înscris ca proprietar 

tabular exclusiv asupra imobilului identificat prin numărul cadastral nr. 127734, ce înglobează 

şi suprafaţa de teren menţionată de reclamanţi, prin încheierea nr. 50055/2006 emisă de 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
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Ordinul nr. 4928/2006 emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării a fost emis cu 

aplicarea dispoziţiilor art. 166 din Legea nr. 84/1995 potrivit cărora: „Baza materială a 

instituţiilor de învăţământ superior de stat şi de cercetare ştiinţifică universitară este de drept 

proprietatea acestora.” coroborate cu art. 26 din Legea nr. 7/1996: „sunt opozabile faţă de terţi 

şi drepturile reale dobândite de stat şi de orice persoană, prin efectul legii”. 

Titlul de proprietate emis în condiţiile Legii nr. 84/1995 pe numele pârâtei este 

opozabil reclamanţilor, fiind înscris în cartea funciară dreptul sau beneficiind de opozabilitate 

faţă de terţi şi forţă probantă, în baza Legii nr. 7/1996 privind publicitatea imobiliară. 

Nu lipsit de importanţă este şi faptul că literatura şi practica judiciară au consfinţit că 

în cazul în care atât reclamantul, cât şi pârâtul au titluri scrise privind dreptul de proprietate 

asupra bunului revendicat, iar titlurile provin de la acelaşi autor, are câştig cel care a transcris 

mai întâi deoarece prin transcriere actul devine opozabil. 

Recurenta solicită a se avea în vedere şi faptul că instanţa Curţii Europene statuează că 

un echilibru just trebuie menţinut între exigenţele interesului general al comunităţii și 

imperativele de apărare ale drepturilor fundamentale ale individului. În principiu, trebuie să 

existe un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul vizat de orice 

măsură, care privează o persoană de dreptul său de proprietate. Astfel, atenuarea vechilor 

atingeri ale dreptului de proprietate, nu poate crea noi greutăţi distorsionate persoanelor, care 

au dobândit aceste bunuri cu bună credinţă. 

Totodată, solicită a se constata că terenul în litigiu a trecut în patrimoniul statutului 

prin decretul de expropriere, intrând în planul de sistematizare, fiind afectat de construcţii 

civile, astfel că deţinerea lui de către stat în scopul pentru care a fost expropriat şi-a atins 

scopul. 

În speţă, pentru toate aceste considerente expuse și având în vedere circumstanţele 

cauzei, recurenta dobânditoare de bună credinţă, nu poate fi obligată să suporte greutatea 

responsabilităţii statului, care a confiscat acest bun prin obligarea la restituirea acestuia (a se 

vedea în acest sens cauza Raicu versus România). 

Având în vedere cele mai sus menţionate solicită admiterea cererii de recurs aşa cum a 

fost formulată, cu obligarea intimaţilor reclamanţi la plata cheltuielilor de judecată. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 84/1995, Legea nr. 7/1996, art. 488 şi 

următoarele din Codul procedură civilă. 

Intimaţii A, B şi C au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea 

recursului formulat de X, pentru următoarele considerente: 

În mod corect a reținut instanţa de apel faptul că data emiterii titlului de proprietate 

reprezintă un caracter subiectiv în considerarea procedurilor administrative si/sau 
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jurisdicționale pe care îndreptăţiţi la acordarea beneficiului legii sunt obligaţi să le parcurgă, 

proceduri care scapă controlului și diligentelor beneficiarilor actului normativ. 

De asemenea, reține tribunalul prevalența reconstituirii dreptului de proprietate privată 

în raport cu constituirea acestuia, prevalență ce rezultă atât din dispoziţiile cuprinse în Legea 

18/1991, cât și din dispoziţiile Legii nr. 84/1995, act normativ ce a stat la baza emiterii titlului 

de proprietate în beneficiului apelantei. 

Motivele de recurs formulate de X vizează reiterarea motivelor de apel, fără a se 

indica în concret care este sau care sunt motivele de casare prevăzute de art. 488 C.proc.civ., 

motiv pentru care intimaţii au invocat excepţia nulităţii recursului. 

Potrivit art. 486 alin. 1 lit. d C.proc.civ., cererea de recurs va cuprinde motivele de 

nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor, sau, după caz, menţiunea că 

acestea vor fi depuse printr-un memoriu separat, iar alin. 3 al aceluiaşi articol sancţionează cu 

nulitatea lipsa din cererea de recurs a motivelor de nelegalitate. 

Aceeaşi sancţiune intervine şi în cazul în care motivele invocate nu se încadrează, în 

motivele de casare prevăzute de art. 488, astfel cum rezultă din cele statuate de art. 489 alin. 2 

C.proc.civ. 

A motiva recursul presupune, pe de o parte, arătarea cazului de nelegalitate prin 

indicarea unuia din motivele prevăzute de art. 488 C.proc.civ. iar, pe de altă parte, dezvoltarea 

acestuia, în sensul formulării unor critici concrete cu privire la judecata realizată de instanţa 

care a pronunţat hotărârea recurată, din perspectiva motivului de nelegalitate invocat. 

În speţă, recurenta, fără a indica în concret niciunul din motivele de casare prevăzute 

de art. 488 C.proc.civ., a criticat decizia tribunalului invocând, pe de o parte aceleaşi motive 

cu cele prezentate în fața instanţei de apel, iar pe de altă parte, critică hotărârea prin prisma 

probatoriului administrat în cauză, critici care nu vizează legalitatea deciziei atacate, ci 

constituie aspecte de netemeinicie ale acesteia, referitoare la modul în care instanţa a 

valorificat probele administrate, chestiuni ce nu pot fi supuse cenzurii în recurs, faţă de 

dispoziţiile art. 488 alin. 1 C.proc.civ., care stipulează în sensul că se poate cere casarea unei 

hotărâri numai pentru motive de nelegalitate. 

Faţă de toate aceste considerente, solicită admiterea excepţiei nulităţii recursului şi, pe 

cale de consecinţă, respingerea recursului, menţinerea hotărârii recurate ca fiind legală, cu 

obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată. 

Curtea de apel a admis recursul, reţinând următoarele:  

Art. 489 C.proc.civ. stabilește că recursul este nul dacă, nu a fost motivat în termenul 

legal şi, totodată, că aceeaşi sancţiune intervine în cazul în care motivele invocate nu se 

încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488. 
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În speţă, recurenta nu a indicat motivele de nelegalitate, motivarea cererii de recurs 

reprezentând o redare în integralitate a motivelor de apel şi critici privind netemeinicia 

hotărârii, dar în cererea de recurs se critică modul în care instanţa de apel a reţinut că operează 

autoritatea de lucru judecat în raport de hotărârea judecătorească pronunţată în dosarul cu nr. 

X/245/2008, deşi recurenta nu a fost parte în acel litigiu, iar sentinţa nu îi este opozabilă. 

Aceste critici invocate de recurentă se circumscriu motivului de nelegalitate prevăzut de art. 

488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ., susţinându-se încălcarea de către instanţa de apel a regulilor de 

procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii, prin raportare la dispoziţiile art. 435 

alin. 1 şi 2 C.proc.civ. Ca atare, excepţia nulităţii recursului invocată de intimată nu operează 

în cauză, fiind respinsă de Curte.  

Analizând motivul de nelegalitate invocat de recurentă, Curtea reţine, aşadar, că se 

susţine încălcarea regulilor de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii. 

Astfel, potrivit art. 435 alin. 1 şi 2 C.proc.civ.: „Hotărârea judecătorească este obligatorie şi 

produce efecte numai între părţi şi succesorii acestora. Hotărârea este opozabilă oricărei terţe 

persoane atât timp cât aceasta din urmă nu face în condiţiile legii, dovada contrară.” Totodată, 

art. 1201 Cod civil din 1864 arăta că „este lucru judecat atunci când a doua cerere are acelaşi 

obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută între ele şi în contra 

lor în aceeaşi calitate”.  

Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii A, B şi C s-a solicitat 

instanţei a dispune obligarea pârâtei X să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie 

reclamanţilor suprafaţa de teren de 644 mp, precum şi radierea dreptului de proprietate din 

cartea funciară deschisă pe numele pârâtei şi înscrierea dreptului de proprietate a 

reclamanţilor cu privire la suprafaţa de teren revendicată. Reclamanţii au invocat în beneficiul 

lor titlul de proprietate nr. 187375/2016 care a fost emis în baza sentinţei civile cu nr. 

3818/6.03.2009 pronunţată de Judecătoria Iaşi în dosarul cu nr. X/245/2008 prin care s-a 

dispus anularea parţială a Ordinului Prefectului cu nr. 822/13.08.2008. Pârâta X a invocat la 

rândul său dreptul de proprietate asupra aceluiaşi imobil în baza Ordinului cu nr. 4928/2006 

emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, conform art. 166 din Legea nr. 84/1995.  

Atât în faţa primei instanţe, cât şi în faţa instanţei de apel, recurenta-pârâtă a invocat 

împrejurarea că dreptul său de proprietate figura deja înscris în cartea funciară la momentul 

derulării litigiului din dosarul nr. X/245/2008, că pe terenul în cauză se află investiţii cu scop 

didactic specifice Facultăţii de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului, însă raportul de 

expertiză efectuat în respectiva cauză a ignorat toate aceste aspecte. Spre deosebire de prima 

instanţă care a considerat preferabil titlul de proprietate al reclamanţilor, reţinând că părţile 

exhibă titluri provenind de la autori diferiţi, instanţa de apel a considerat că ambele titluri de 
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proprietate provin de la acelaşi autor, reţinând că sentinţa civilă nr. 3818/6.03.2009 exprimă 

adevărul în puterea principiului autorităţii de lucru judecat. Instanţa de apel a evidenţiat că, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 1200 alin. 4 Cod civil din 1864 şi art. 258 alin. 3 C.proc.civ. 

din 1865, efectul pozitiv al lucrului judecat într-un al doilea proces care are legătură cu 

chestiunea litigioasă dezlegată anterior se impune fără posibilitatea de a se statua diferit. Prin 

acest ultim raţionament aplicat de instanţa de apel, s-a acordat valoare de prezumţie absolută 

sentinţei civile menţionate, fără ca recurenta să aibă posibilitatea de a se apăra, deşi nu a 

figurat ca parte în procesul în care s-a pronunţat acea hotărâre prin care dreptul său de 

proprietate a fost grav afectat.  

Curtea consideră că atât vechea, cât şi noua reglementare de drept procesual civil a 

admis că efectele judecăţii finalizate se opun cu autoritate de lucru judecat absolută doar celor 

care au avut calitatea de parte în procesul anterior. Efectul pozitiv sau negativ al lucrului 

judecat se manifestă doar în ceea ce priveşte persoanele care au participat la proces, iar nu şi 

faţă de terţi. Pe de altă parte, hotărârea nu poate fi ignorată de terţ, dar aceasta i se va opune ca 

simplu fapt juridic, ca mijloc de probaţiune împotriva căruia îi este permisă dovada contrară. 

Terţul trebuie să respecte rezultatul dezbaterii judiciare – chiar dacă nu a participat la aceasta 

– cel puţin până la momentul în care va demonstra în justiţie contrariul. Opunerea hotărârii 

judecătoreşti, ca mijloc de probă, nu va însemna însă şi posibilitatea invocării obligativităţii 

acestor efecte faţă de terţi aşa încât aceştia să nu le poată pune în discuţie şi în alt cadru 

procesual, să nu tindă la a face dovada contrară, invocând propriile apărări, pe care nu le-au 

putut realiza în procesul finalizat prin hotărârea ce li se opune. Obligativitatea efectelor şi 

imposibilitatea punerii în discuţie a reluării dezbaterilor judiciare, rămân aplicabile sferei 

părţilor, care au avut posibilitatea să-şi afirme pretenţiile şi să-şi apere poziţia în cadrul 

procesului desfăşurat în prezenţa lor, cu respectarea tuturor garanţiilor procesuale.  

Aşadar, autoritatea de lucru judecat a hotărârii judecătoreşti funcţionează cu valoare 

absolută faţă de părţile din procesul finalizat prin respectiva hotărâre şi are caracter relativ 

faţă de terţi. Acest lucru este explicabil prin faptul că adevărul stabilit de judecător prin 

hotărârea judecătorească este adevărul judiciar, iar nu întotdeauna cel obiectiv. Judecătorul 

este limitat în aflarea adevărului de probele administrate de părţi, de principiul disponibilităţii 

şi de elementele prezentate de părţi. Prin urmare, faţă de terţi, hotărârea judecătorească se 

opune cu valoare probatorie, ca realitate juridică, ca fapt juridic, astfel încât aceştia pot 

contesta şi combate pe calea unui proces cele statuate în cuprinsul acesteia. 

Din considerentele sentinţei civile cu nr. 3818/2009 a Judecătoriei Iaşi rezultă că 

instanţa a constatat îndreptăţirea reclamanţilor la reconstituirea dreptului de proprietate pentru 

suprafaţa de 644,19 mp teren prin raportare la dispoziţiile art. 36 alin. 5 din Legea nr. 
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18/1991. Astfel, a considerat că respectiva suprafaţă este liberă de construcţii permanente, nu 

este afectată de investiţii aprobate potrivit legii, este neafectată de detalii de sistematizare, că 

bazinul existent pe aceasta este dezafectat, abandonat şi în parte liber. În speţă, Tribunalul a 

dat valoare absolută celor statuate prin sentinţa civilă cu nr. 3818/6.03.2009, deşi recurenta nu 

a fost parte în litigiul respectiv şi a susţinut în mod insistent că raportul de expertiză avut în 

vedere de instanţa care a pronunţat hotărârea menţionată nu a luat în considerare informaţiile 

reale cu privire la regimul juridic al terenului din baza de date a Oficiului Teritorial de 

Cadastru, că terenul se afla pe platforma didactică a pârâtei şi nicidecum în incinta 

campusului studenţesc, că pe acesta sunt amplasate construcţii înscrise în cartea funciară, că 

terenul nu se afla la dispoziţia comisiei locale de fond funciar.  

În atare condiţii, recurentei i s-a cauzat o vătămare care nu poate fi înlăturată decât 

prin casarea deciziei atacate şi trimiterea spre rejudecare aceleaşi instanţe. Tribunalul a 

ignorat în totalitate apărările şi probele pe care recurenta le-a adus în faţa sa, îngrădindu-i 

acesteia în mod nepermis dreptul la apărare. Într-adevăr, vechiul proprietar deposedat abuziv 

de stat sau moştenitorii acestuia sunt aparent cei mai îndreptăţiţi a beneficia de reconstituirea 

dreptului de proprietate asupra terenului respectiv, dacă urmează procedurile legale. În cazul 

de faţă, procedura urmată a fost cea prevăzută de art. 36 alin. 5 din Legea nr. 18/1991, ordinul 

iniţial emis, anulat parţial de instanţă, reţinând că terenul era la data emiterii ordinului afectat 

de detalii de sistematizare, construcţii şi investiţii realizate, lucru ce a fost susţinut şi de 

recurentă în prezenta cauză. Lipsa analizei acestor apărări şi a probelor aduse de pârâtă în 

susţinerea lor echivalează cu o necercetare corespunzătoare a fondului, astfel că în baza art. 

art. 496 alin. 2 şi art. 498 alin. 2 C.proc.civ. instanța de recurs apreciază că pentru înlăturarea 

vătămării produse recurentei se impune casarea hotărârii atacate, cu consecința trimiterii 

cauzei spre rejudecare instanței de apel, aceasta urmând a analiza susţinerile pârâtei-recurente 

din perspectiva situaţiei terenului la data emiterii Ordinului nr. 822/13.08.2008 ce a făcut 

obiectul anulării în dosarul cu nr. X/245/2008.  

În considerarea celor ce preced, Curtea, constatând că decizia recurată este 

susceptibilă de a fi cenzurată din perspectiva criticilor formulate în raport cu textele de lege 

enunțate, ceea ce face de prisos examinarea celorlalte critici, admite recursul, casează decizia 

recurată și trimite cauza spre rejudecare, instanței de apel.  

 

2. Necitare moştenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sancţiune. Principiul 

rolului activ al judecătorului. Calificarea exactă a acţiunii. 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Principiile fundamentale ale procesului civil.  

Index alfabetic: Calificarea exactă a acţiunii; Rolul judecătorului în aflarea adevărului. 
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Temei de drept: Codul de procedură civilă, art. 22 alin. 4; art. 178 alin. 1;Legea nr. 

71/2011, art. 91; Decretul nr. 40/1953, art. 13; Decretul nr. 167/1958,art. 2; 

Potrivit dispoziţiei înscrise în art. 13 din Decretul nr. 40/1953, ,,Notarul de stat, după 

ce a constatat că de pe urma persoanei decedate au rămas bunuri, cheamă înaintea sa pe toţi 

moştenitorii presupuși şi pe legatar." 

Această prevedere legală instituie – printr-o normă juridică imperativă de ordine 

publică, ce ocroteşte un interes general – obligaţia notarului de a înştiinţa toate persoanele 

care au vocație generală la moștenirea persoanei decedate, a cărei succesiune se dezbate, iar 

nesocotirea acesteia este sancţionată cu nulitatea absolută. 

Art. 22 alin. 4 din Codul de procedură civilă prevede că judecătorul dă sau 

restabilește calificarea juridică a actelor și faptelor deduse judecății, chiar dacă părțile le-au 

dat o altă denumire. În acest caz judecătorul este obligat să pună în discuția părților 

calificarea juridică exactă. 

Astfel, numai după calificarea exactă a acţiunii – raportat la motivele de fapt ale 

cererii de chemare în judecată şi la scopul urmărit prin promovarea acţiunii şi nu după 

natura termenilor folosiţi de reclamant – instanţele puteau proceda la o soluţionare corectă a 

excepţiilor invocate în cauză şi, respectiv, la administrarea probelor în vederea stabilirii 

adevărului în cauza supusă judecății. 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă, Decizia civilă nr. 176/17.03.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 1453/24.10.2018, Judecătoria Hârlău a admis excepția 

prescripției dreptului la acțiune, invocată de pârâtul X şi a respins acțiunea formulată de 

reclamantul Y în contradictoriu cu pârâții X, Z, Q, W și V, ca fiind prescrisă.  

A respins, ca nefondată, cererea reclamantului de obligare a pârâților la plata 

cheltuielilor de judecată şi s-a luat act de faptul că pârâţii nu au solicitat cheltuieli de judecată. 

Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr. 1330 din 07.05.2019, a respins apelul formulat 

de reclamantul Y împotriva sentinței civile nr. 1453/24.10.2018 pronunțată de Judecătoria 

Hârlău, sentinţă pe care a păstrat-o.  

A obligat apelantul la plata către intimatul X a sumei de 1000 lei, cheltuieli de 

judecată în apel (onorariu apărător ales). 

Reclamantul Y a declarat recurs împotriva deciziei civile nr. 1330/7.05.2019 a 

Tribunalului Iaşi, solicitând desfiinţarea acesteia, admiterea apelului formulat şi trimiterea 

spre rejudecare primei instanţe, în vederea soluţionării pe fond a cauzei, iar în cazul reţinerii 

spre rejudecare, admiterea cererii de chemare în judecată, astfel cum a fost formulată. 

În motivarea recursului, el susţine că, prin cererea de chemare în judecată, a solicitat, 

în contradictoriu cu pârâţii, anularea certificatului de moştenitor autentificat de Notariatul de 

Stat Local Paşcani sub nr. 665/14.10.1994. 

Motivul de nulitate absolută al certificatului de moştenitor nr. 665/14.10.1994, invocat 

în susţinerea cererii de chemare în judecată, a fost reprezentat de lipsa oricărei proceduri de 
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citare a recurentului la procedura succesorală demarată de către notarul public, precum şi de 

faptul că nu a cunoscut această împrejurare pe nicio altă cale.  

Recurentul subliniază că nu a adus niciodată în discuţie posibilitatea existenţei vreunui 

motiv de nulitate relative, fără vicierea consimţământului, prin dol, violenţă sau altele 

asemenea, ce ar justifica anularea certificatului de moştenitor prin intermediul unei acţiuni 

prescriptibile extinctiv în termenul general de trei ani. 

Raportat la motivul invocat prin cererea de chemare în judecată şi în lumina 

dispoziţiilor art. 2 din Decretul nr. 167/1958, înlocuite şi întărite de prevederile art. 2502 alin. 

2 pct. 4, recurentul solicită să se constate că dreptul la acţiune este imprescriptibil. 

Astfel, recurentul apreciază că, în mod greşit, prima instanţă a respins acţiunea, ca 

prescrisă, nefiind invocat niciunul dintre posibilele cazuri de nulitate relativă ale certificatului 

de moştenitor, cererea de chemare în judecată fiind fundamentată pe un singur caz de nulitate 

absolută (necitarea reclamantului la procedura succesorală) şi generând, astfel, o acţiune 

imprescriptibilă extinctiv.  

Mai mult, admiţând excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, ca urmare a recalificării 

în mod eronat a motivului invocat ca reprezentând un motiv de nulitate relativă, prima 

instanţă a lărgit în mod nepermis cadrul procesual stabilit de către părţi prin cererea de 

chemare în judecată, respectiv, prin întâmpinare, cu referire la obiectul acţiunii introduse, 

pronunţându-se, astfel, asupra unui lucru care nu a fost cerut. 

Pe cale de consecinţă, recurentul afirmă că a solicitat instanţei de apel să constate că, 

în mod greşit, prima instanţă a respins acţiunea fără a intra în cercetarea fondului, etapă având 

o importanţă crucială în stabilirea temeiniciei sau, dimpotrivă, a netemeiniciei acţiunii în 

constatarea nulităţii absolute a certificatului de moştenitor.  

Reclamantul Y arată că, analizând motivele de apel invocate în cererea de apel, 

instanţa de control judiciar a reţinut, în principiu, că ,aspectul acceptării sau neacceptării 

moştenirii şi, pe cale de consecinţă, menţionarea moştenitorului respectiv ca şi acceptant sau 

neacceptat într-un certificat de moştenitor, atunci când menţiunea este necorespunzătoare 

realităţii, nu constituie motiv de nulitate absolută a certificatului de moştenitor, ci de nulitate 

relativă. 

Apreciind că acţiunea de a consemna, în mod contrar realităţii, aspectele privind 

citarea, respectiv, acceptarea unei succesiuni în cuprinsul unui certificat de moştenitor se 

circumscrie unui veritabil motiv de nulitate relativă, instanţa de apel a respins calea de atac 

promovată de reclamant, ca neîntemeiată. 

Recurentul consideră că, în mod eronat, instanţa de control judiciar a decis în sensul 

indicat anterior, deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 488 alin. 1 pct. 8 din Codul de procedură 
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civilă, casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru motivul de nelegalitate arătat la 

punctul 8 al textului, respectiv atunci când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea 

greşită a normelor de drept material. 

În mod eronat, instanţa de control judiciar a apreciat ca fiind incident un motiv de 

nulitate relativă a certificatului de moştenitor, din moment ce recurentul a invocat exclusiv 

nelegala efectuare a procedurii de citare. 

Învederează recurentul că, în cadrul apelului, a invocat faptul că semnătura imprimată 

pe dovada de convocare la procedura succesorală nu îi aparţine, în acest sens depunând şi un 

specimen de semnătură. 

În lumina faptului că factorul poştal deţine calitatea de funcţionar public, astfel cum 

aceasta este definită de dispoziţiile art. 175 Cod penal, iar, în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu, acesta a procedat la consemnarea în mod nereal a predării actelor de procedură către 

recurent, motivul invocat de reclamantul Y este subsumat nulităţii absolute.  

Recurentul arată că a formulat şi o plângere penală împotriva factorului poștal, în 

dosarul penal nr. 622/P/2019, fiind dispusă o soluţie de clasare pe considerentul incidenţei 

instituţiei prescripţiei răspunderii penale. 

Mai susţine recurentul că, în considerentele deciziei civile nr. 1337/1998, Curtea de 

Apel laşi apreciază că: „Succesorul care nu a fost prezent la notariat şi, prin urmare, nu a 

consimțit la menţiunile din certificatul de moştenitor privind întinderea drepturilor 

succesorale şi alcătuirea masei succesorale, poate cere oricând anularea certificatului de 

moştenitor, stabilirea masei succesorale si partajarea ei, dar cu condiţia să facă dovada 

acceptării în termen a succesiunii deoarece numai făcând această dovadă el este socotit ca 

proprietar ai bunurilor succesorale, de la data deschiderii succesiunii.” 

Recurentul precizează că a propus administrarea unui probatoriu aferent obligaţiei de a 

dovedi acceptarea tacită a moştenirii, în termenul de şase luni de la decesul lui de cujus. 

Cu toate acestea, analizând cu prioritate excepţia nulităţii relative, invocată faţă de 

motive pe care recurentul nu le-a dedus judecării, instanţa de control judiciar a achiesat în 

mod culpabil la motivarea sentinţei pronunţate de primul for jurisdicţional. 

Excepţia prescripției dreptului la acţiunea în constatarea nulităţii absolute a 

certificatului de moştenitor emis în mod nelegal ar fi trebuit respinsă, raportat la 

imprescriptibilitatea acţiunii formulate ori, cel puţin, raportat la necesitatea probării 

circumstanţelor concrete, instanța era ţinută să unească excepţia cu fondul cauzei. 

Recurentul apreciază că, în ambele ipoteze, era imperios necesară administrarea 

probatoriului solicitat de către părţi, în special a probei cu expertiza grafoscopică a semnăturii 



14 

 

ce i se atribuia, pe un act de care el a luat cunoştinţă abia cu ocazia formulării unei cereri de 

chemare în judecată în acest sens. 

Pârâtul X a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de recurs şi 

menţinerea deciziei, ca fiind temeinică și legală. 

Arată intimatul că, prin cererea introductivă, recurentul a solicitat anularea 

certificatului de moştenitor nr. 665/14.10.1994, iar cererea a fost respinsă în mod legal de 

către instanţa de fond, soluţia fiind menţinută in calea de atac a apelului prin hotărârea ce face 

obiectul prezentului recurs. 

Intimatul invocă excepţia nulităţii recursului raportat la motivele de recurs invocate, în 

care nu se precizează în mod expres norma de drept material încălcată sau greşit aplicată, 

conform dispoziţiilor art. 488 alin. 1 pct. 8 din Codul de procedură civilă. 

Recurentul reiterează motivele invocate în calea de atac a apelului şi insistă cu privire 

la acceptarea tacită a moştenirii rămasă de pe urma defuncţilor A și B, negând, practic, faptul 

că a avut cunoştinţa de desfăşurarea procedurii succesorale în cauză. 

Intimatul precizează că recurentul se contrazice în susținerile sale, afirmând că s-ar fi 

mutat definitiv în casă, după ce, în prealabil, a făcut acte de conservare și administrare, ceea 

ce ar echivala cu acceptarea tacită a moştenirii. 

Mai susţine intimatul că actele de conservare, de îngrijire şi administrare provizorie nu 

constituie, prin ele însele, acte de primire a moştenirii, dar nici acestea nu au fost efectuate de 

recurent, susţinerile sale nefiind altceva decât pure alegaţii, în condiţiile în care Y nu a mai 

venit prin satul natal de la moartea părinţilor săi. 

Recurentul a avut cunoştinţă de procedura succesorală notarială desfăşurată în cauză, 

documentația existentă la dosar probând în mod evident contrariul. 

Astfel cum au reținut instanţele de fond și de apel, există dovezile de citare, fiind 

întocmit procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de citare, care atestă fără dubiu că Y a 

primit, personal, citaţia, semnând dovada. 

Consideră intimatul că, în mod corect, au apreciat instanţele asupra motivelor invocate 

de recurent în justificarea acţiunii sale, nulitatea invocată de acesta înscriindu-se în limitele 

prescripţiei extinctive prevăzute de art. 3 si 7 din Decretul nr. 167/1958, incident în cauză. 

Reclamantul Y nu s-a mutat niciodată în casa părintească şi nu a locuit niciodată în 

acest imobil după decesul părinţilor săi. 

Motivul de nulitate absolută invocat de recurent nu există, argumentele sale 

înscriindu-se în aria nulităţii relative, iar susţinerile acestuia sunt contrazise de documentaţia 

notarială existentă la dosar. 
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Cu certitudine, recurentul a avut cunoştinţa de procedura succesorală deschisă în anul 

1994, pentru dezbaterea succesiunii rămasă de pe urma părinţilor părţilor, iar de la 

deschiderea succesiunii, reclamantul nu a emis nici o pretenţie privind calitatea sa de 

moştenitor până în anul 2018. 

Instanţa de fond nu a recalificat motivele invocate de apelant, nu a lărgit cadrul 

procesual, nu s-a pronunţat asupra a ceea ce nu s-a cerut, dar, contrar celor invocate de 

recurent, a calificat cererea de chemare în judecată în mod corect. 

Arată intimatul că, prin motive de fapt și de drept, art. 112 pct. 4 din C.proc.civ. 

desemnează toate acele împrejurări, circumstanţe, dar și principii, instituţii, categorii, reguli 

juridice, a căror cunoaştere este necesară pentru explicarea și lămurirea obiectului procesului.  

Nu este obligatoriu ca reclamantul să indice chiar textele de lege pe care se întemeiază 

pretenţia sa, deoarece judecătorul va face el încadrarea juridică, având la dispoziţie obiectul și 

motivele de fapt. În multe cazuri, pentru calificarea juridica a cererii, ajunge o simplă 

expunere clară și ordonată a faptelor. Sunt însă probleme de drept care nu se pot prezenta 

decât juridic, în noţiuni și expresii consacrate, invocând principii, instituţii sau categorii 

juridice. Este suficient ca reclamantul să arate temeiul pretenţiei sale, fără a indica și textul de 

drept substanţial corespunzător. 

Motivele de drept nu înseamnă articolele de lege, ci fundamentul raportului juridic 

dedus judecăţii, cauza cererii de chemare în judecată, iar această cauză nu se confundă cu 

articolele de lege, ea reprezentând un complex de fapte juridicește calificate. Traducerea 

conceptelor de fapt în concepte de drept pentru a desprinde norma de drept aplicabilă este 

apanajul judecătorului, potrivit adagiului „da mihi factum, tibi dabo ius” . 

Mai susține intimatul că instanţa de fond nu putea intra în dezbaterea și analiza 

fondului în condiţiile invocării excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, excepţie care a fost 

pusă în discuţia părților, și, în mod legal şi temeinic justificată, ca fiind incidentă în cauza de 

față; legiuitorul a stabilit în mod expres asupra aspectelor deduse judecaţii, excepţia 

prescripţiei extinctive fiind catalogată drept una de fond, peremptorie şi absolută. 

În acest sens, Înalta Curte a arătat că „este de necontestat ca excepţia menţionată este 

una de ordine publică, întrucât vizează încălcarea unor norme cu caracter imperativ”. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua condiţie, Înalta Curte a reţinut că, ,,în principiu, 

analizarea prescripţiei dreptului material la acţiune presupune verificarea existenţei dreptului 

supus prescripţiei, stabilirea datei de la care a început şi a datei la care s-a împlinit prescripţia, 

eventualele cauze şi condiţii de suspendare ori de întrerupere a cursului prescripţiei, însă, în 

cauză, reclamanţii nu au formulat susţineri în sensul existenţei unor cauze de întrerupere ori 



16 

 

de suspendare a termenului de prescripţie, care să presupună administrarea unor probe 

suplimentare pentru stabilirea unor anumite situaţii de fapt. 

Intimatul mai arată că, în speţă, pronunţarea asupra prescripţiei dreptului la acţiune 

este posibilă pe baza lucrărilor dosarului, fără a fi necesare verificări ale împrejurărilor de 

fapt, fiind îndeplinită şi cea de-a doua condiţie impusă de articolul 162 C.proc.civ.. (Decizia 

nr. 5529/20.09.2012, pronunţată in recurs de Secţia I Civila a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie. 

Soluţia de clasare din dosarul penal nr. 622/P/2019 nu este de natură să schimbe 

decizia atacată. Data formulării plângerii penale, la o mare diferenţa de timp după ce 

recurentul pretinde că ar fi putut lua cunoştinţa de actele dosarului succesoral notarial face 

dovada relei credinţe a acestuia. 

Concluzionând, intimatul X. solicită respingerea recursului și obligarea recurentului la 

plata cheltuielilor de judecată. 

Pronunţându-se cu prioritate asupra excepţiei nulităţii recursului, conform art. 248 din 

Codul de procedură civilă, Curtea apreciază că aceasta nu este întemeiată. 

În acest sens, Curtea notează că recursul este reglementat în Codul de procedură civilă 

ca o cale extraordinară de atac, care urmărește examinarea, în condițiile legii, a conformității 

hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile. 

Este de principiu că motivarea recursului presupune, pe de o parte, arătarea 

motivului/motivelor de nelegalitate prin identificarea uneia dintre ipotezele de casare 

prevăzute limitativ de art. 488 alin. 1 punctele 1 - 8 C.proc.civ. şi, pe de altă parte, dezvoltarea 

acestora în sensul formulării unor critici privind modul de judecată al instanţei raportat la 

motivul de recurs arătat. 

Stabilirea împrejurării dacă cererea de recurs este motivată legal se face raportat la 

dezvoltarea motivelor de recurs şi nu la indicarea lor, deoarece art. 489 alin. 2 C.proc.civ. 

prevede că sancţiunea nulităţii intervine în cazul în care motivele invocate nu se încadrează în 

motivele de casare prevăzute la art. 488. 

În speţă, recurentul şi a fundamentat, în drept, criticile din cererea de recurs pe motivul 

înscris în punctul 8 al art. 488 din Codul de procedură civilă, potrivit cu care casarea unei 

hotărâri se poate cere când a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept 

material. 

Însă, criticile dezvoltate de recurent cu privire la calificarea greşită de către instanţele 

de fond şi de apel a sancţiunii ce intervine în cazul necitării acestuia la dezbaterea succesiunii 

după defuncţii săi părinți se referă la neregularități de ordin procedural şi nu de drept 

substanțial (încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material), astfel că acestea 
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sunt susceptibile de a fi încadrate în motivul de casare reglementat de art. 488 pct. 5 din Codul 

de procedură civilă. 

Raportat la cele expuse, Curtea respinge excepţia nulităţii recursului, invocată de 

intimatul X. 

Examinând recursul declarat de reclamantul Y, Curtea reţine că acesta este întemeiat. 

Astfel, potrivit motivului de casare înscris în art. 488 pct. 5 din Codul de procedură 

civilă, casarea se poate cere atunci când, prin hotărârea dată, instanța a încălcat regulile de 

procedură a căror nerespectare atrage sancțiunea nulității. 

Acest motiv de recurs vizează neregularități de ordin procedural, care sunt sancționate 

cu nulitatea de art. 174 din Codul de procedură civilă. 

În cauza pendinte, Curtea reţine că, prin cererea cu care a învestit instanţa de fond, Y a 

solicitat, în contradictoriu cu pârâții, anularea certificatului de moştenitor autentificat de 

Notariatul de Stat Local Paşcani sub nr. 665/14.10.1994. 

Motivând, în fapt, cererea de chemare în judecată, reclamantul recurent a susţinut că 

nu a fost citat de către notar cu ocazia dezbaterii procedurii succesorale după defuncţii A, 

decedat la data de 15.01.1985, şi B, decedată la data de 24.09.1987 şi, deşi acesta nu a avut 

cunoştinţă de procedura succesorală notarială, a fost declarat străin de moştenire, în temeiul 

dispoziţiilor art. 700 din Codul civil din 1864, cu toate că el a acceptat tacit succesiunea 

ambilor părinţi. 

Curtea constată că moștenirea defuncţilor A şi B a fost deschisă anterior datei de 1 

octombrie 2011, iar cererea de anulare a certificatului de moștenitor autentificat de Notariatul 

de Stat Local Paşcani sub nr. 665/14.10.1994 a fost formulată în anul 2018. 

Conform art. 91 din Legea nr. 71/2011, „Moștenirile deschise înainte de intrarea în 

vigoare a Codului civil sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii moștenirii.” 

Raportat la data deschiderii succesiunilor defuncţilor A şi B, Curtea observă că 

normele de drept material aplicabile în speță sunt cele cuprinse în Codul civil din 1864, iar 

normele de drept procesual care reglementează dezbaterea succesiunii sunt reprezentate de 

Decretul nr. 40/1953 privitor la procedura succesorală notarială.  

Potrivit dispoziţiei înscrise în art. 13 din acest ultim act normativ, ,,Notarul de stat, 

după ce a constatat că de pe urma persoanei decedate au rămas bunuri, cheamă înaintea sa pe 

toţi moştenitorii presupuși şi pe legatar.” 

Din cuprinsul textului rezultă că, pentru a se putea dezbate o succesiune, notarul 

public era obligat să „cheme” în faţa sa toţi moştenitorii prezumtibili, precum şi moştenitorii 

testamentari. 
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Această prevedere legală instituie – printr-o normă juridică imperativă de ordine 

publică, ce ocroteşte un interes general - obligaţia notarului de a înştiinţa toate persoanele care 

au vocație generală la moștenirea persoanei decedate, a cărei succesiune se dezbate, iar 

nesocotirea acesteia este sancţionată cu nulitatea absolută.  

Astfel, chiar dacă reclamantul recurent a solicitat, prin cererea de chemare în judecată, 

anularea certificatului de moștenitor autentificat de Notariatul de Stat Local Paşcani sub nr. 

665/14.10.1994, instanţele de fond şi de apel, prin raportare la motivele de fapt invocate în 

cererea de chemare în judecată şi în aplicarea principiului rolului activ al judecătorului, 

consacrat de prevederile art. 22 din Codul de procedură civilă, erau obligate, pentru a 

contribui la ocrotirea intereselor legitime ale părţilor, să dea acţiunii calificarea juridică 

exactă. 

În acest sens, art. 22 alin. 4 din Codul de procedură civilă prevede că judecătorul dă 

sau restabilește calificarea juridică a actelor și faptelor deduse judecății, chiar dacă părțile le-

au dat o altă denumire. În acest caz, judecătorul este obligat să pună în discuția părților 

calificarea juridică exactă. 

Principiul rolului activ al judecătorului presupune că instanţa de judecată este 

îndreptăţită şi chiar obligată, pentru a contribui la ocrotirea intereselor legitime ale părţilor, să 

dea acţiunii calificarea juridică exactă, alta decât cea dată de reclamant prin cererea de 

chemare în judecată.  

În speţă, raport la motivele de fapt indicate de reclamant în cererea de chemare în 

judecată – necitarea sa de către notar cu ocazia dezbaterii procedurii succesorale după 

defuncţii A, decedat la data de 15.01.1985, şi B, decedată la data de 24.09.1987 – şi la 

prevederile legale, care instituie obligaţia judecătorului ca, în baza rolului său activ, să dea 

acţiunii calificarea juridică exactă, instanţele de fond şi de apel erau obligate să pună în 

discuţia părţilor şi să recalifice acţiunea promovată de reclamantul Y ca fiind una în 

constatarea nulităţii certificatului de moştenitor şi nu în anularea acestuia. 

Astfel, numai după calificarea exactă a acţiunii – raportat la motivele de fapt ale 

cererii de chemare în judecată şi la scopul urmărit prin promovarea acţiunii şi nu după natura 

termenilor folosiţi de reclamant – instanţele puteau proceda la o soluţionare corectă a 

excepţiilor invocate în cauză şi, respectiv, la administrarea probelor în vederea stabilirii 

adevărului în cauza supusă judecății. 

Neprocedând în acest mod şi admiţând excepţia prescripției dreptului la acțiune al 

reclamantului, în condiţiile în care acţiunea în constatarea nulităţii absolute a actului juridic 

este imprescriptibilă, potrivit art. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, 
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instanţele au încălcat regulile de procedură sancţionate cu nulitatea de art. 178 alin. 1 din 

Codul de procedură civilă. 

Susţinerile intimatului referitoare la citarea recurentului cu ocazia dezbaterii 

procedurii succesorale notariale, la neacceptarea succesiunii părinţilor în termenul de opţiune 

succesorală de către reclamantul Y nu prezintă relevanţă în calea extraordinară a recursului, 

deoarece vizează situaţia de fapt din speţă, situaţie de fapt care se stabileşte, în baza probelor 

administrate în cauză, după calificarea corectă a acţiunii deduse judecăţii. 

Însă, în prezenta cauză, nu s-au administrat probe pentru a se stabili situaţia de fapt 

atât timp cât instanţele de fond şi de apel au respins acţiunea reclamantului recurent, ca fiind 

prescrisă. 

Constatând incidenţa, în cauză, a motivului de casare prevăzut de art. 488 pct. 5 din 

Codul de procedură civilă, Curtea, în aplicarea art. 496 alin. 2 din acelaşi cod, admite recursul 

declarat de recurentul Y şi casează decizia recurată. 

Faţă de considerentele mai sus expuse, Curtea admite apelul declarat de Y împotriva 

sentinţei civile nr. 1453/24.10.2018 pronunţată de Judecătoria Iaşi, sentinţă pe care o 

anulează. 

Având în vedere prevederile art. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția 

extinctivă şi Decizia nr. 1/17.02.2014 dată în recurs în interesul legii de către Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, Curtea de apel respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată 

de pârâtul X şi trimite cauza spre rejudecare la Judecătoria Iaşi. 

 

3. Conținutul cererii de chemare în judecată. Calificarea juridică a actelor și 

faptelor deduse judecății. Condițiile și limitele în care operează dispozițiile alin. (4) al art. 

22 din Codul de procedură civilă 

 

Cuprins pe materii: Codul de procedură civilă și Legea nr. 85/2014  

Index alfabetic: Codul de procedură civilă și Legea nr. 85/2014 

Temei de drept: art. 22 alin. (2) și (4) al din Codul de procedură civilă și art. 59 alin. 

(1) lit. B) din Legea nr. 85/2014 

 

Cererea de chemare în judecată constituie actul prin care se determină limitele și 

cadrul în care se va desfășura întreaga activitate judiciară.  

Potrivit alin. 4 al art. 22 din Codul de procedură civilă: „Judecătorul dă sau 

restabilește calificarea juridică a actelor și faptelor deduse judecății, chiar dacă părțile le-au 

dat o altă denumire. În acest caz judecătorul este obligat să pună în discuția părților 

calificarea juridică exactă”. 
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Pe de altă parte, faptele sunt și ele importante în determinarea cadrului procesual, 

căci și ele concură la calificarea juridică a acțiunii, neindicarea motivelor de fapt de către 

reclamant constituind motiv de nulitate a cererii de chemare în judecată, conform art. 194 

alin. (1) din Codul de procedură civilă. 

Cu toate acestea, judecătorul nu poate schimba starea de fapt invocată de reclamantă, 

ci doar calificarea juridică a acțiunii. 

În raport de dispozițiile anterior evocate, principiul rolului activ al judecătorului se 

materializează și în dreptul acestuia de a restabili „calificarea juridică a actelor și faptelor 

deduse judecății, chiar dacă părțile le-au dat o altă denumire”.  

În consecință, judecătorul sindic trebuia să se raporteze la conținutul cererii și la 

scopul urmărit de parte prin formularea acesteia, atunci când a procedat la calificarea 

juridică a actelor și faptelor deduse judecății. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 127/18.03.2020  

 

Prin sentinţa civilă nr. 241/F/8.10.2019 pronunţată de Tribunalul Vaslui, a fost admisă 

excepţia tardivităţii formulării contestaţiei invocată de administratorul judiciar al „A.” SA 

Bârlad, respectiv „F.A.” SPRL.  

A fost respinsă, ca tardivă, contestaţia formulată de D.G.R.F.P. Iaşi împotriva 

raportului publicat în BPI sub nr. 11891/12.06.2019.  

Analizând contestaţia formulată, prin prisma materialului probator administrat şi a 

dispoziţiilor legale incidente, judecătorul sindic a constatat următoarele: 

Prin sentinţa civilă nr. 19/F/2018 a Tribunalul Vaslui, a fost deschisă procedura de 

insolvență împotriva societăţii „A.” SA Bârlad fiind desemnat prin aceeași sentinţă „F.A.” 

SPRL, în calitate de administrator judiciar. 

Potrivit art. 97 din Legea nr. 85/2014 ,,administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, 

în cazul procedurii simplificate, va întocmi şi va supune judecătorului-sindic, în termenul 

stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la data desemnării, un 

raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu 

menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă”. 

Astfel, la data de 12.06.2018, a fost depus la dosarul cauzei şi publicat în Buletinul 

procedurilor de insolvenţă nr. 11891 raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la 

apariţia stării de insolvenţă şi asupra posibilităţilor de reorganizare ale debitoarei „A.” SA 

Bârlad. 

Împotriva raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de 

insolvenţă a societăţii debitoare „A.” SA Bârlad au formulat contestaţii mai mulţi creditori. 

Aceste contestaţii au fost respinse ca neîntemeiate prin sentinţa civilă nr. 253/20.09.2018, 

rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 37/06.02.2019.  
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La data de 18.09.2019, D.G.R.F.P. Iaşi a solicitat completarea raportului cauzal, 

solicitând ca „F.A.” SPRL, în calitate de administrator judiciar, să revină asupra raportului de 

cauze şi să se pronunţe asupra lipsei din gestiunea debitoarei a unor stocuri, respectiv să se 

pronunţe dacă înţelege să formuleze acţiune în răspundere personală a membrilor de 

conducere a societăţii debitoare „A.” SA Bârlad. Chiar dacă contestatoarea a arătat că nu 

formulează o contestaţie la raportul cauzal, totuşi, în precizările la acţiune, nu indică un alt 

temei juridic din Legea insolvenţei şi nu arată care este obiectul acţiunii formulate. 

Instanţa a apreciat că în condiţiile în care contestatoarea este nemulţumită de 

conţinutul raportului cauzal, respectiv de faptul că nu cuprinde toate menţiunile prevăzute de 

lege, acţiunea formulată este o contestaţie la raportul cauzal. 

Chiar dacă prin raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării 

de insolvenţă nu s-au luat niciun fel de măsuri, aceasta nu înseamnă că persoanele interesate 

nu pot contesta cele reţinute prin raport.  

Dispoziţiile art. 97 din Legea nr. 85/2014 vor fi coroborate cu dispozițiile art. 59 alin. 

5 din aceeaşi lege potrivit cărora ,,debitorul persoană fizică, administratorul special al 

debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană 

interesată pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar.” 

Instanţa de fond s-a pronunţat cu prioritate asupra excepţiei tardivităţii formulării 

contestaţiei invocate de administratorul judiciar al „A.” SA Bârlad, respectiv „F.A.” SPRL. 

Judecătorul sindic a reținut că prezenta contestaţie este tardivă, având în vedere faptul 

că împotriva unui raport de activitate contestaţia trebuie formulată în termen de 7 zile de la 

publicarea în BPI a raportului, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 59 alin. (6) din Legea nr. 

85/2014. 

Cum raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de 

insolvenţă a fost publicat în data de 12.06.2018, formularea prezentei contestaţii sau 

completări de raport cauzal este tardivă. 

Aşa fiind, instanţa a admis excepţia tardivităţii formulării contestaţiei invocată de 

administratorul judiciar al „A.” SA Bârlad, respectiv „F.A.” SPRL și, în consecință, a respins, 

ca tardivă, contestaţia formulată de D.G.R.F.P. Iaşi împotriva raportului publicat în BPI sub 

nr. 11891/12.06.2019.  

Ca urmare a admiterii acestei excepţii, s-a apreciat că este de prisos a se analiza 

celelalte aspecte invocate prin contestaţia formulată sau prin întâmpinarea depusă la dosar. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel D.G.R.F.P. Iaşi, criticând-o pentru 

nelegalitate şi netemeinicie.  
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Susține apelanta-creditoare că sentinţa apelată este nelegală și netemeinică și că în 

mod greșit Tribunalul Vaslui a reținut excepţia tardivităţii contestaţiei la raportul cauzal, 

raportat la data publicării acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolvență și data formulării 

cererii apelantei contestatoare. 

Învederează că în mod greşit judecătorul sindic a calificat solicitarea formulată ca 

fiind o contestaţie şi atribuind demersului administrativ caracter contencios, procedând la 

punerea acestuia în discuţia contradictorie a părţilor. 

Menționează că, în fapt, urmare a discuţiilor efectuate în cadrul procedurii de 

insolvență a debitoarei „C.” SA, în cuprinsul unor procese-verbale ale adunării creditorilor 

acesteia, anumiţi creditori printre care B.I.E. și creditorul A.P., au arătat că din gestiunea 

debitoarei lipsesc stocuri importante de produse agricole. 

Pe lângă împrejurarea că aceste stocuri constituie garanţii ale creanţelor creditorilor, 

lipsa acestora a produs consecinţe fiscale importante, reţinute în cuprinsul Raportului de 

Inspecţie Fiscală F IS nr. 25/28.03.2018 și în decizia de impunere nr. 41/28.03.2018, urmare a 

cărora a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 4.610.564 lei. 

Față de aceste împrejurări s-a considerat îndreptăţită ca, în calitate de creditor, să 

solicite completarea raportului cauzal întocmit în temeiul prevederilor art. 59 alin. 1 lit. B) din 

Legea nr. 85/2014 și cu aspectele semnalate de creditori și, totodată, să se pronunţe asupra 

incidenţei prevederilor art. 169 alin. 1 din actul normativ precizat. 

A solicitat admiterea apelului împotriva sentinţei nr. 241/8.10.2019 a Tribunalul 

Vaslui prin care judecătorul sindic a respins solicitarea de completare a raportului cauzal ca 

fiind tardiv formulată, calificând demersul ca fiind contestaţie la raportul cauzal. 

Lichidatorul „F.A.” SPRL, în calitate de administrator judiciar pentru societatea „A.” 

SA a formulat întâmpinare care a solicitat respingerea apelului ca nefondat, şi, pe cale de 

consecinţă păstrarea hotărârii ca fiind legală şi temeinică. 

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

lucrările dosarului şi de dispoziţiile art. 479 alin. (1) C.proc.civ., Curtea apreciază că apelul 

formulat de apelanta creditoare D.G.R.F.P. Iaşi este fondat, pentru considerentele expuse în 

cele ce urmează. 

Tribunalul Vaslui a fost învestit, la data de 18.09.2019, de creditoarea D.G.R.F.P. Iaşi 

cu o „Cerere de completare” a raportului asupra cauzelor, prin intermediul căreia s-a solicitat 

ca „F.A.” SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei, să revină asupra raportului 

de cauze şi să se pronunţe în legătură cu lipsa din gestiunea debitoarei „A.” SA Bârlad a unor 

stocuri de produse agricole, respectiv să precizeze dacă înţelege să formuleze acţiune în 

răspundere personală a membrilor de conducere a societăţii debitoare „A.” SA Bârlad. 
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Temeiul de drept invocat de creditoarea D.G.R.F.P. Iaşi a fost reprezentat de 

dispozițiile art. 59 alin. (1) lit. B) din Legea nr. 85/2014. 

Instanța de apel notează că, la data de 27 septembrie 2019, creditoarea Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a depus „Precizări la acțiune”, în cuprinsul 

cărora a arătat expres că, prin solicitarea formulată inițial, nu aduce critici la raportul cauzal 

publicat în BPI nr. 11891/12.06.2018, față de care demersul ar fi caduc. Se mai menționează 

că, în mod greșit judecătorul sindic a calificat cererea depusă ca fiind o contestație la raportul 

cauzal. 

Aceste „Precizări la acțiune”, au fost depuse după ce creditoarea D.G.R.F.P. Iaşi a 

luat cunoștință de citația publicată în BPI pentru primul termen acordat în cauză la data de 

08.10.2019, în cuprinsul căreia se menționa că obiectul cauzei era contestație la raportul 

cauzal. 

Prin hotărârea pronunțată - sentinţa civilă nr. 241/F/8.10.2019 – judecătorul sindic a 

calificat acţiunea formulată ca fiind o contestaţie la raportul cauzal şi a respins-o ca fiind 

tardiv formulată, reţinând că, în condiţiile în care contestatoarea este nemulţumită de 

conţinutul raportului cauzal, respectiv de faptul că nu cuprinde toate menţiunile prevăzute de 

lege, acţiunea formulată este o contestaţie la raportul cauzal. Potrivit considerentelor 

tribunalul, chiar dacă contestatoarea a arătat că nu formulează o contestaţie la raportul cauzal, 

totuşi, în precizările la acţiune, nu indică un alt temei juridic din Legea insolvenţei şi nu arată 

care este obiectul acţiunii formulate. 

Prin apelul formulat, D.G.R.F.P. Iaşi susține că în mod greşit judecătorul sindic a 

calificat solicitarea formulată ca fiind o contestaţie la raportul cauzelor publicat în BPI sub nr. 

11891/12.06.2019, arătând că ea a învestit instanța cu o „Cerere de completare” a raportului 

asupra cauzelor. 

Curtea notează că dispozițiile art. 22 din Codul de procedură civilă reglementează 

„rolul judecătorului în aflarea adevărului”. 

Conținutul acestui text legal este cu totul elocvent nu doar în privința conținutului 

principiului adevărului, ci și al principiului rolului activ al judecătorului. 

Astfel, conform alin. 2 al art. 22 din Codul de procedură civilă: „Judecătorul are 

îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greșeală privind 

aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor și prin aplicarea corectă a legii, în 

scopul pronunțării unei hotărâri temeinice și legale. În acest scop, cu privire la situația de 

fapt și motivarea în drept pe care părțile le invocă, judecătorul este în drept să le ceară să 

prezinte explicații, oral sau în scris, să pună în dezbaterea acestora orice împrejurări de fapt 

sau de drept, chiar dacă nu sunt menționate în cerere sau în întâmpinare, să dispună 
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administrarea probelor pe care le consideră necesare, precum și alte măsuri prevăzute de 

lege, chiar dacă părțile se împotrivesc”. 

Acest text urmează a fi analizat în corelație cu alin. 4 al art. 22 din Codul de procedură 

civilă, potrivit cu care: „Judecătorul dă sau restabilește calificarea juridică a actelor și 

faptelor deduse judecății, chiar dacă părțile le-au dat o altă denumire. În acest caz 

judecătorul este obligat să pună în discuția părților calificarea juridică exactă”. 

Curtea reține că cererea de chemare în judecată constituie actul prin care se determină 

limitele și cadrul în care se va desfășura întreaga activitate judiciară. 

Pe de altă parte, faptele sunt și ele importante în determinarea cadrului procesual, căci 

și ele concură la calificarea juridică a acțiunii, neindicarea motivelor de fapt de către 

reclamant constituind motiv de nulitate a cererii de chemare în judecată, conform art. 194 alin. 

(1) din Codul de procedură civilă. 

Cu toate acestea, judecătorul nu poate schimba starea de fapt invocată de reclamantă, 

ci doar calificarea juridică a acțiunii. 

În raport de dispozițiile anterior evocate, principiul rolului activ al judecătorului se 

materializează și în dreptul acestuia de a restabili „calificarea juridică a actelor și faptelor 

deduse judecății, chiar dacă părțile le-au dat o altă denumire”.  

În consecință, judecătorul sindic trebuia să se raporteze la conținutul cererii și la 

scopul urmărit de parte prin formularea acesteia, atunci când a procedat la calificarea juridică 

a actelor și faptelor deduse judecății. 

Curtea notează că, procedând la calificarea acţiunii formulate de D.G.R.F.P. Iaşi ca 

fiind o contestaţie la raportul cauzal publicat în BPI sub nr. 11891/12.06.2019 şi respingând-o 

ca fiind tardiv formulată, urmare a admiterii excepţiei invocate de administratorul judiciar al 

societății „A.” SA Bârlad, respectiv „F.A.” SPRL, tribunalul s-a pronunțat pe o cu totul altă 

cerere decât cea cu a cărei soluționare a fost învestit de apelanta-creditoare D.G.R.F.P. Iaşi, 

situație care echivalează cu soluționarea procesului fără a intra în judecata fondului cererii de 

chemare în judecată. 

Raportat considerentelor expuse, Curtea constată că în cauză sunt incidente 

prevederile art. 480 alin. (2) și (3) C.proc.civ., admite apelul și anulează sentința Tribunalului 

Vaslui, trimițând cauza spre rejudecare aceleiași instanțe, astfel cum a solicitat în mod expres 

apelanta-creditoare D.G.R.F.P. Iaşi. 

 

4. Recurs. Daune morale pentru prejudiciul psihic creat unor minori prin 

agresiunea fizică exercitată împotriva bunicului lor, în prezenţa reclamanţilor. 

Aplicabilitatea disp. art. 1349 Cod civil. Nu s-au reținut ca fiind aplicabile disp. art. 1391 

Cod civil, întrucât acest text se referă la prejudiciul creat indirect, prin moartea victimei, 
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persoanelor indicate expres, şi nu la situaţiile în care există persoane vătămate în mod 

direct prin fapta autorului 

 

Cuprins pe materii: Drept Civil 

Indice alfabetic: Recurs. Daune morale 

Temei de drept: art. 1349 şi 1391 Cod civil 

 

Potrivit art. 1349 Cod civil, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de 

conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile 

ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având 

discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat 

să le repare integral. 

Potrivit art. 1.391 din acelaşi Cod, în caz de vătămare a integrităţii corporale sau a 

sănătăţii, poate fi acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă 

familială şi socială. (2) Instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde 

despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea 

încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea 

dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu. 

Cât timp sunt întrunite toate cerinţele unei răspunderi delictuale (faptă, prejudiciu, 

legătură de cauzalitate, vinovăţie) şi instanţa de apel a constatat existenţa acestora pe baza 

probatoriilor administrate, devine pe deplin incident art. 1349 Cod civil, care impune ca 

făptuitorul să răspundă pentru fapta sa. Textul art. 1391 Cod civil se referă la prejudiciul 

creat indirect, prin moartea victimei, persoanelor indicate în acest text, nu la situaţiile în care 

mai există persoane vătămate în mod direct prin fapta autorului. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secția civilă, Decizia civilă nr. 158/20.03.2020 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei B. la data de 10.10.2017, reclamanţii X, 

şi Y au chemat în judecată pe pârâtul Z şi au solicitat obligarea acestuia la plata sumei de 

5000 lei daune morale, pentru prejudiciul psihic creat prin agresiunea exercitată în prezenţa 

reclamanţilor, împotriva bunicului lor. 

Prin sentinţa civilă nr. 2045/01.10.2018 judecătoria a respins ca neîntemeiată cererea, 

reţinând că, prin sentinţa penală pronunţată de Judecătoria B, a fost condamnat inculpatul Z, 

la o pedeapsă de 1 (un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. 

S-a reţinut că la data de 14.11.2015, în jurul orei 16.00, P. a fost lovit de inculpatul Z cu un 

obiect metalic, în zona capului, apoi cu pumnii şi picioarele, peste corp, martori oculari fiind 

soţia victimei şi nepoţii Y şi X.  

Prin rapoartele de evaluare psihologică privind pe minorul Y şi pe minora X, se 

concluzionează că Y prezintă trăsături psiho-emoţionale de disconfort în contextul abuzului 

fizic produs asupra bunicului patern, situaţie traumatică la care copilul a asistat direct, starea 

minorului fiind evidenţiată prin gestica expresivă, somatizare a efectelor negative, fără a 
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deţine mecanisme de control pozitiv. În cadrul interviului sunt evidenţiate sentimente legate 

de alertă, spaimă, absenţa unui climat familial securizant, cu referire la părinţii naturali ai 

copilului, fiind evidenţiate evenimente psiho-traumatizante în care a fost implicat pasiv.  

Instanța de fond a apreciat că fapta există, pârâtul fiind şi condamnat pentru fapta de 

lovire săvârşită, dar că fapta ilicită a pârâtului nu poate fi analizată decât în contextul sentinţei 

penale de condamnare, sentinţă prin care a fost analizată şi acţiunea civilă exercitată de 

persoana vătămată, în cauza de faţă reprezentantul legal al minorilor reclamanţi.  

Din conţinutul sentinţei penale se poate observa că instanţa a avut în vedere, la 

aprecierea cuantumului prejudiciului moral, consecințele negative suferite de către partea 

civilă, în plan fizic, psihic și afectiv, cauzate prin lovitura primită, dar și prin împrejurarea că 

la aplicarea acestei lovituri au fost prezenți și nepoții minori ai acestuia, făcându-l vulnerabil 

în fața acestora pe bunicul lor, fiind de netăgăduit și totodată notorie suferința provocată de un 

astfel de eveniment. Prin admiterea cererii formulate de reclamanţi s-ar ajunge la o dublă 

despăgubire pentru aceeaşi faptă.  

Totodată, s-a reţinut că în cauză sunt incidente şi dispoziţiile art. 1391 Cod civil 

potrivit cărora, în caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, poate fi acordată şi o 

despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială. Potrivit alin. 2 al 

aceluiaşi articol, instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri 

ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin 

moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa 

unui asemenea prejudiciu. În ceea ce privește existența unui prejudiciu, instanța a apreciat că, 

acesta a deşi a existat, acesta a fost reparat prin sentinţa de condamnare și de admitere a 

acţiunii civile formulate odată cu acţiunea penală. 

Împotriva acestei sentințe, au formulat apel reclamanţii. 

Prin decizia civilă pronunţată de Tribunalul V s-a admis apelul împotriva sentinţei 

civile nr. 2045/01.10.2018 a Judecătoriei B, fiind schimbată sentinţa în tot. S-a admis 

acţiunea. A fost obligat pârâtul la plata către reclamanţi a sumei de 5000 lei, câte 2500 lei 

pentru fiecare minor, cu titlu de despăgubiri morale. A fost obligat la plata către reclamanţi a 

sumei de 355 lei, cheltuieli de judecată în primă instanţă, constând în taxă de timbru. A fost 

obligat apelantul pârât la plata către reclamanţii intimaţi a sumei de 577,5 lei, cheltuieli de 

judecată în apel, constând în taxă de timbru şi onorariu de avocat. 

Tribunalul a reţinut că în mod greşit prima instanţă a considerat că acţiunea nu ar fi 

admisibilă pe această cale şi s-ar ajunge la o dublă despăgubire. În cauza penală, s-a solicitat 

plata de daune morale şi către nepoţii minori ai părţii vătămate, cererea fiind respinsă ca 

inadmisibilă. Astfel, prin încheierea de şedinţă din data de 19.01.2017, Judecătoria B. a 
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respins ca inadmisibilă cererea de acordare de daune morale către nepoţii părţii vătămate, 

motivat de împrejurarea că, în cauză, cadrul procesual este stabilit prin rechizitoriul 

parchetului cu care a fost sesizată instanţa, iar minorii au calitatea de martori. În caz de 

admitere a cererii nu s-ar ajunge la o dublă despăgubire, daunele fiind solicitate pentru 

prejudiciul produs de aceeaşi faptă a intimatului altor persoane care au asistat la evenimentul 

petrecut între bunicul minorilor şi intimatul pârât. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul Z, pe care o consideră nelegală și 

netemeinică. 

Recurentul susţine că instanţa de apel a făcut greşit aplicarea disp. art. 1349 C.civ.., în 

cauza de faţă trebuiau aplicate dispoziţiile art. 1391 C.civ., fiind vorba de un presupus 

prejudiciu ce decurge dintr-o fapta ilicită de lovire, ce a avut urmare vătămarea integrităţii 

corporale. Nu se poate reține faptul că prin acea faptă de lovire a produs și un prejudiciu celor 

doi reclamanţi minori, care au fost prezenţi.  

De asemenea, orice persoană care este prezentă la săvârşirea unei infracţiuni de lovire, 

tulburarea ordinii și liniştii publice etc. ar putea pretinde despăgubiri pentru prejudiciul suferit 

de la autorii acelor infracţiuni, or acest lucru nu este posibil, deoarece textul de lege (art. 1391 

alin. 2 C.civ.) prevede în mod clar când pot fi acordate aceste despăgubiri, şi anume pentru 

prejudiciul suferit pentru durerea încercată prin moartea victimei. 

Prin această soluţie a instanţei de apel s-a ajuns, practic, la o dublă despăgubire pentru 

aceeaşi faptă, din moment ce instanţa penală, când a dispus condamnarea şi a acordat şi 

despăgubiri pentru prejudiciul suferit, a avut în vedere, la stabilirea cuantumului 

despăgubirilor, faptul că au fost prezenţi şi cei doi nepoţi ai victimei, reclamanţii din speţă. 

Recursul este nefondat. 

Potrivit art. 1349 Cod civil, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de 

conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori 

inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având 

discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să 

le repare integral. 

Potrivit art. 1391 alin. 1 din acelaşi Cod, în caz de vătămare a integrităţii corporale sau 

a sănătăţii, poate fi acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă 

familială şi socială. Instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri 

ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin 

moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa 

unui asemenea prejudiciu (alin. 2). 
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Recurentul consideră că reclamanţii nu pot primi o despăgubire pentru fapta sa de 

vătămare a bunicului lor, cât timp art. 1391 C.civ. reglementează o astfel de posibilitate doar 

în caz de deces. 

Curtea constată însă că instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a legii la situaţia de 

fapt definitiv stabilită. Astfel, pârâtul a săvârşit o faptă delictuală (care a îmbrăcat chiar forma 

unei infracţiuni), care a avut mai multe victime: a produs bunicului reclamanţilor o vătămare a 

integrităţii corporale pentru care s-a stabili o reparaţie prin hotărârea penală şi a produs un 

prejudiciu psihic, nepatrimonial, unor minori (reclamanţii din prezenta cauză), care au asistat 

la producerea faptei. Cât timp sunt întrunite toate cerinţele răspunderii delictuale (faptă, 

prejudiciu, legătură de cauzalitate, vinovăţie) şi instanţa de apel a constatat existenţa acestora 

pe baza probatoriilor administrate, devine pe deplin incident art. 1349 C.civ., care impune ca 

făptuitorul să răspundă pentru fapta sa. Textul art. 1391 C.civ. se referă la prejudiciul creat 

indirect, prin moartea victimei, persoanelor indicate în acest text, nu la situaţiile în care mai 

există persoane vătămate în mod direct prin fapta autorului. 

Pe cale de consecinţă, recursul a fost respins în baza art. 496 C.proc.civ., fiind 

menţinută decizia instanţei de apel, ca legală. 

 

5. Dreptul insolvenţei. Închiderea procedurii insolvenţei în temeiul art. 132 alin. 1 

din Legea nr. 85/2006. Apel împotriva sentinţei de închidere, formulat de un creditor care 

invocă neplata creanţelor curente, fără a fi contestat anterior raportul final sau programul 

de plăţi. Respingere 

Cuprins pe materii: Drept Civil. Insolvenţă 

Indice alfabetic: Insolvenţă 

Temei de drept: art. 132 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 

 

Creditorul are obligaţia de a contesta programul de plăţi, dacă acesta nu a cuprins 

toate sumele pretinse precum şi, ulterior, raportul de închidere a procedurii, dacă debitorul 

nu a respectat programul de plăţi, neputând invoca, direct în apelul formulat împotriva 

sentinţei de închidere a procedurii, faptul că nu ar fi primit creanţe netrecute în plan. 

Pentru a putea dispune închiderea procedurii în temeiul art. 132 alin. 1 din Legea nr. 

85/2006, judecătorul sindic trebuie să verifice dacă s-a respectat planul de reorganizare, în 

special programul de plată a creanţelor. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secția civilă, Decizia civilă nr. 79/20.02.2020 

 

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

fost aprobat raportul final întocmit de administratorul judiciar „X” SPRL. 
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În temeiul art. 132 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, s-a 

dispus închiderea procedurii insolvenţei debitoarei Y, prin continuarea activităţii asociaţiei. În 

temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, a fost descărcat 

administratorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art. 135 din Legea nr. 

85/2006 privind procedura insolvenţei, s-a dispus notificarea prezentei sentinţe direcţiei 

teritoriale a finanţelor publice şi oficiului registrului comerţului, precum şi publicarea în 

Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut că, prin încheiere civilă, s-a dispus 

deschiderea procedurii generale de insolvență a debitoarei Y și a fost numit administrator 

judiciar provizoriu „X” SPRL. Prin sentinţă civilă a fost confirmat planul de reorganizare 

propus de debitoare.  

Instanța de fond a constatat că raportul cuprinzând propunerea de închidere a 

procedurii a fost publicat în BPI în data de 25.09.2019. 

În ceea ce priveşte propunerea de închidere a procedurii, a reţinut că, în cauză, plăţile 

stabilite prin planul de reorganizare confirmat s-au terminat în luna martie 2019. 

În aceste condiții, a reținut incidența în cauză a prevederilor art. 132 alin. 1 din Legea 

nr. 85/2006. Deoarece au fost îndeplinite toate obligaţiile de plată asumate prin planul 

confirmat, astfel cum rezultă din raportul final, tribunalul a aprobat raportul lichidatorului 

judiciar „X” SPRL şi a dispus închiderea procedurii insolvenței debitorului prin continuarea 

activităţii asociaţiei. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel M, criticând-o pentru nelegalitate şi 

netemeinicie. 

În motivarea cererii de apel, se arată că M a depus la Tribunalul Iași, în termenul legal 

prevăzut de sentinţa civila, cererea de admitere a creanţei cu suma de 209.786 lei; suma care a 

fost acceptată și trecută în tabelul creditorilor. Procentul creanţei M în masa credală a fost 

minoritar, respectiv 11,04%, cum de altfel a fost și procentul celuilalt creditor bugetar, 

respectiv 11,63%. Ca urmare a acestui fapt, ceilalţi creditori majoritari, au votat planul de 

reorganizare judiciară, plan care a fost confirmat prin sentinţa civilă. 

Planul de reorganizare judiciară a prevăzut plata a 13% din masa credală (la fel pentru 

toți creditorii). 

Pentru M, au fost achitate doar sumele prevăzute a fi achitate prin planul de 

reorganizare judiciară, însă distribuite conform legii, respectiv art. 165 alin. 6 din Legea nr. 

207/2015, astfel rămânând neachitate atât creanţe curente, cât și creanţe înscrise în tabelul 

creditorilor. Pentru a solicita închiderea procedurii de insolvenţă, debitoarea trebuia să achite 
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atât sumele prevăzute în programul de plăţi al planului de reorganizare judiciară, cât și 

creanţele curente, născute după data deschiderii procedurii de insolvență. 

Debitoarea nu a achitat nici o sumă pentru creanţe curente, deși a primit și a confirmat 

deciziile de calcul pentru majorări de întârziere pentru neplata creanţelor curente, precum și 

deciziile de impunere emise la începutul fiecărui an, prin care s-au născut creanţele curente. 

Deciziile de calcul pentru majorările de întârziere au fost emise și transmise în data de 

08.08.2017 și 25.02.2018. Totodată, în data de 27.07.2018, delegatul debitoarei Y a solicitat 

situaţia obligaţiilor fiscale la zi pentru debitoare. Documentul prin care s-au transmis cele 

solicitate a fost înaintat delegatului sub semnătură. 

În concluzie, solicită a se observa că nu au fost îndeplinite toate obligaţiile de plată 

asumate de debitoare prin planul confirmat, iar pe cale de consecinţă nu sunt incidente 

prevederile art. 132 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, care prevăd că „o procedură de reorganizare 

prin continuarea activităţii sau lichidare pe bază de plan, va fi închisă prin sentință în urma 

îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată asumate în planul confirmat”. 

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma criticilor și apărărilor formulate în 

cauză, instanța de control judiciar a constatat că apelul este nefondat, pentru următoarele 

considerente: 

Judecătorul sindic a aprobat raportul final întocmit de administratorul judiciar al 

debitoarei, dispunând închiderea procedurii insolvenţei în temeiul art. 132 alin. 1 din Legea 

nr. 85/2006. 

Potrivit acestui text de lege,o procedură de reorganizare prin continuarea activităţii sau 

lichidare pe bază de plan va fi închisă, prin sentinţă, în urma îndeplinirii tuturor obligaţiilor de 

plată asumate în planul confirmat.  

În realizarea acestei proceduri, administratorul judiciar al debitoarei a publicat în BPI 

la data de 16.09.2019 raportul final cu propunerea de închidere a procedurii, care nu a fost 

contestat de nici un creditor. Prin acest raport final, administratorul judiciar a prezentat 

situaţia plăţilor efectuate conform programului de plată a creanţelor aferent planului de 

reorganizare, constatându-se că plăţile s-au terminat în luna martie 2019.  

Creditorul apelant a declarat apel împotriva sentinţei de închidere, invocând 

împrejurarea că a primit sumele prevăzute în planul de reorganizare, nu însă şi creanţele 

curente şi creanţele înscrise în tabelul creditorilor, fără a contesta raportul final sau a face 

obiecţiuni la acesta. Or, creditorul avea obligaţia de a contesta programul de plăţi, dacă acesta 

nu a cuprins şi sumele solicitate acum şi, ulterior, să conteste raportul de închidere a 

procedurii, dacă debitorul nu ar fi respectat programul de plăţi. 
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Pentru închiderea procedurii în temeiul art. 132 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, 

judecătorul sindic trebuie să verifice dacă s-a respectat planul de reorganizare, în special 

programul de plată a creanţelor, or, acesta a fost respectat în cauză, astfel cum recunoaşte şi 

creditorul, astfel încât în mod just s-a dispus închiderea procedurii. 

Pentru aceste considerente, Curtea, în temeiul art. 480 C.pr.civ, respinge apelul 

declarat de creditor. 

 

6. Legea 10/2001. Cerere privind atribuirea unui bun în compensare. Posibilitatea 

părţii de a combate în instanță absența unei oferte de atribuire a unor bunuri în echivalent 

din partea entităţii notificate. Caracterul disponibil al bunului atribuit în compensare 

 

Cuprins pe materii: Drept civil 

Indice alfabetic: Atribuire bun în compensare 

Temei de drept: art. 1 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, art. 1-7 din HG nr. 250/2007, 

Legea nr. 165/2013. 

 

Potrivit pct. 53 din considerentele Deciziei nr. 12/14.05.2018 pronunţată de Înalta 

Curte de Casație și Justiție în recursul în interesul legii, faptul că, potrivit art. 22 ind. 1 din 

HG nr. 89/2014, inițiativa oferirii bunurilor în echivalent aparține entității notificate, nu 

înseamnă lipsirea persoanei interesate de posibilitatea și dreptul de a combate în instanță 

absența unei asemenea oferte, în ipoteza în care ea face dovada, în mod neechivoc, că este 

vorba de un abuz sau, pur și simplu, de o listă defectuos întocmită. 

Pentru stabilirea caracterului bunului ca bun disponibil, trebuie avute în vedere 

dispoziţiile Legii nr. 10/2001, ale HG nr. 250/2007, ale Legii nr. 165/2013, potrivit cu care 

bunul trebuie să fie deţinut de pârâţi şi trebuie să se afle în circuitul civil. De asemenea, se 

impune a se verifica dacă bunul este inclus în amenajări de utilitate publică deja efectuate 

sau în curs de efectuare şi dacă, fiind liber, dar cu amenajări de utilitate publică aprobate, 

aceste investiţii sunt necesare unităţii deţinătoare. În plus, trebuie verificată destinaţia 

actuală a terenului, pentru a nu fi afectate căile de acces. 

Certificatul de urbanism, ca act de informare cu privire la condiţiile de construire, nu 

este de natură a indisponibiliza terenul, făcând doar dovada intenţiei pârâţilor de a edifica în 

zonă aceste construcţii, precum şi a demersurilor realizate în concretizarea acestei intenţii. 

Pentru a fi considerat teren indisponibil în sensul Legii nr. 10/2001, intenţia de 

edificare de grădiniţe/creşe pe acest teren trebuie,însă, dublată de probarea împrejurării că 

aceste construcţii sunt de utilitate publică şi, în plus, absolut necesare unităţii teritoriale pe 

acest amplasament. 

Curtea de Apel Iaşi, Secția civilă, Decizia civilă nr. 45/6.02.2020 

 

Prin sentinţa civilă nr. 1556/18.09.2017 pronunţată de Tribunalul Iaşi - Secţia I civilă, 

a fost respinsă ca nefondată contestaţia reclamantei X formulată împotriva Dispoziţiei 

Primarului, prin care s-a solicitat anularea acestei dispoziţii şi atribuirea unui bun în 

compensarea terenului de 5100 mp, preluat abuziv de statul roman. 
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Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut că susţinerea reclamantei potrivit cu 

care municipiul are bunuri în proprietate este nereală. Sfera bunurilor aflate în proprietatea 

municipiului nu se identifică cu sfera bunurilor destinate procedurii compensării reglementată 

de art. 1 alin (2) din Legea nr. 165/2013. Bunurile proprietatea municipiului pot constitui 

bunuri pentru compensare în măsura în care au fost destinate acestei proceduri printr-un act de 

dispoziţie în acest sens al proprietarului lor. Acesta este sensul exprimării legiuitorului odată 

cu redactarea art. 221 alin. (5) din Normele din 19 iunie 2013 de aplicare a Legii nr. 165/2013 

aprobate prin HG nr. 401/2013. 

Prin urmare, tribunalul a stabilit că cererea de obligare a unității administrativ-

teritoriale şi a Consiliului local la emiterea actelor administrative de trecere a bunului din 

patrimoniul unității administrativ-teritoriale sau al Consiliului local în patrimoniul 

reclamantei, tinde la extinderea sferei de analiză şi de dispoziţie pe care Legea nr. 10/2001, 

respectiv Legea nr. 165/2013 o presupune.  

Dacă aceste legi dau în competenţa instanţei, în procedura de exercitare a controlului 

jurisdicţional, legalitatea deciziilor/dispoziţiilor asupra măsurilor reparatorii solicitate la care 

titularul notificării este îndreptățit, exercitarea acestei atribuții de control nu poate merge până 

la a dispune în privinţa modalităţii de administrare a patrimoniului unităţii administrativ-

teritoriale în care se află bunul obiect al notificării.  

Atunci când se solicită obligarea unității administrativ-teritoriale şi a Consiliului local 

la emiterea actelor administrative de trecere a bunului din patrimoniul unității administrativ-

teritoriale sau al Consiliului local în patrimoniul reclamantei se solicită, practic, intervenţia 

instanţei în actul de decizie al acestora asupra administrării bunurilor aflate în proprietatea 

municipiului Iași, deşi legile reparatorii pe temeiul cărora reclamanta a învestit instanţa nu 

înscriu proceduri în acest sens. 

Tribunalul a concluzionat că, faptul că legea reglementează posibilitatea de atribuire în 

compensare de bunuri dintr-o masă de bunuri destinate special acestui scop, însă inexistentă 

în speţă, limitează posibilitatea instanţei de a cerceta întrunirea condițiilor legale pentru 

acordarea de bunuri în compensare la datele reale ale litigiului, configurate de inexistența 

unor bunuri destinate compensării, fără a fi posibilă pronunțarea de obligaţii în această 

materie în sarcina unității administrativ-teritoriale şi a Consiliului local, subiecte de drept în 

privinţa cărora legea specială reparatorie nu înscrie nicio sarcină, aşa cum corect invocă 

aceştia prin întâmpinare.  

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamanta X, criticând-o pentru nelegalitate 

şi netemeinicie. 
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Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma criticilor și apărărilor formulate în 

cauză, instanța de control judiciar constată că apelul este întemeiat pentru următoarele 

considerente: 

Prin Dispoziţia Primarului s-a propus acordarea către reclamantă de despăgubiri în 

temeiul legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor 

preluate în mod abuziv de către stat, Legea nr. 247/2005, pentru imobilul construcţie şi teren 

în suprafaţă de 5100 mp, ce a fost situat în Iaşi. Totodată, s-a respins cererea de acordare de 

despăgubiri reparatorii sub formă de despăgubiri băneşti pentru motivul că Legea nr. 10/2001 

nu prevedea posibilitatea acordării de despăgubiri băneşti pentru situaţiile în care restituirea în 

natură nu este posibilă. 

În temeiul art. II alin. 1 din Legea nr. 368/2013, pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 165/2013, reclamanta a solicitat Primarului returnarea dosarului înregistrat la 

Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, în vederea restituirii în 

natură sau prin compensare cu alte bunuri. 

Prin Dispoziţia Primarului s-a respins cererea reclamantei de restituire în natură a 

imobilului din Iaşi, motivat de faptul că terenul este afectat de detalii de sistematizare, 

respectiv bloc de locuinţe, spaţiu verde şi alee betonată. S-a respins cererea de acordare în 

compensare a unor bunuri, motivat de faptul că municipiul nu deţine bunuri susceptibile de a 

fi acordate în compensare pentru imobile a căror restituire în natură nu este posibilă.  

Împotriva acestei dispoziţii, reclamanta a formulat contestaţie pe rolul Tribunalului, 

solicitând acordarea unui bun în compensare şi invocând, în esenţă, că municipiul deţine 

bunuri susceptibile de a fi acordate în compensare pentru imobile a căror restituire în natură 

nu este posibilă, dar în mod abuziv nu le menţionează pe lista bunurilor, întocmită conform 

HG nr. 401/2013. 

Prima instanţă a respins acţiunea reclamantei, reţinând că pârâţii nu deţin bunuri cu 

destinaţia specială de a fi acordate în compensare pentru imobile a căror restituire în natură nu 

este posibilă şi că instanţa nu poate exercita un control în privinţa modalităţii de administrare 

a patrimoniului unităţii administrativ teritoriale în care se află bunul obiect al notificării, în 

lipsa unei proceduri legale reglementate în acest sens. 

Reclamanta a promovat apel, susţinând că instanţa are competenţa şi posibilitatea de a 

verifica operaţiunea de identificare şi întocmire a listei cu bunuri disponibile pentru a fi 

atribuite în compensare, or, pârâţii nu au dovedit că au respectat procedura administrativă 

conform HG nr. 250/2007, în fapt municipiul deţinând bunuri care ar putea avea acest regim. 

A invocat apelanta Decizia nr. 25/2016 a ICCJ, apreciată de prima instanţă neincidentă 

cauzei. 
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Curtea constată că în mod judicios prima instanţă a observat că Decizia nr. 25/2016 a 

ICCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, nu are relevanță în soluționarea 

prezentei cauze, deoarece prin această decizie instanța supremă a statuat asupra bunurilor care 

pot fi oferite în compensare pentru imobilele notificate în temeiul Legii nr. 10/2001, cu 

excluderea de la aplicare a prevederilor art. 12 din Legea nr. 165/2013. Or, în speță, nu se 

contestă dreptul reclamantei de a beneficia de compensare pentru imobilul deţinut, ci s-a 

reținut că unitatea administrativ-teritorială a refuzat în mod justificat această compensare. 

În cursul soluționării apelului, ICCJ – Completul competent să judece recursul în 

interesul legii a pronunţat Decizia nr. 12/14.05.2018, care are incidenţă şi în cauza de faţă, 

decizie potrivit cu care, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1 alin. 2 din 

Legea nr. 165/2013 coroborate cu art. 22 ind. 1-22 ind. 3 din Normele de aplicare a Legii nr. 

165/2013, aprobate prin HG nr. 401/2013 și nr. 89/2014, pot fi acordate în compensare și alte 

bunuri decât cele menționate în lista întocmită de entitatea învestită cu soluționarea cererii 

formulate în baza Legii nr. 10/2001 republicată și modificată, dacă persoana îndreptățită face 

dovada caracterului disponibil al acestora. 

În considerentele deciziei instanței supreme, la pct. 63, se rețin următoarele: ,,Astfel, a 

accepta că doar unitatea deținătoare poate acorda bunuri în compensare în procedura 

administrativă înseamnă a accepta că doar una dintre măsurile de reparație prevăzute de legea 

specială scapă controlului unei instanțe și este lăsată exclusiv la latitudinea acestei unități, iar 

un aspect esențial al unei cauze particulare deduse judecății – cel al demonstrării existenței 

unor bunuri disponibile ce ar putea fi oferite în echivalent – nu poate fi dezbătut și probat într-

o procedură judiciară în care contestația poartă asupra unor chestiuni și obligații cu caracter 

civil, cum este dreptul de proprietate, ce formează chiar domeniul de aplicabilitate al dreptului 

la un proces echitabil”. 

Aşadar, în situația în care entitatea deținătoare nu a întocmit deloc situația bunurilor 

disponibile sau a întocmit o astfel de listă, însă a menţionat că nu există bunuri de oferit în 

compensare sau bunurile menţionate sunt neatractive, în condițiile în care a fost învestită cu 

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

apela la instanțele judecătorești, care au abilitatea de a verifica, sub aspectul legalității, 

măsurile dispuse în faza procedurii prealabile (pct. 56 din Decizia nr. 12/2018 a ICCJ). 

În concluzie, faptul că, potrivit art. 22 ind. 1 din HG nr. 89/2014, inițiativa oferirii 

bunurilor în echivalent aparține entității notificate nu înseamnă lipsirea persoanei interesate de 

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

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

defectuos întocmită ( pct. 53). 



35 

 

În acest context, în faţa instanţei de apel au fost administrate probele cu înscrisuri, 

expertiză topo-cadastrală şi evaluatorie, pentru identificarea şi verificarea situaţiei juridice a 

unor terenuri despre care reclamanta a susţinut că sunt disponibile pentru acordarea în 

compensare. 

Curtea constată că terenul reclamantei de 5100 mp din Iaşi, pentru care se solicită 

acordarea de alt imobil în compensare a fost evaluat de expert la 137.700 euro, potrivit Grilei 

Notarilor Publici din anul 2013, anul intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. 

Cu privire la terenul solicitat în principal de reclamantă, în suprafaţă de 2374 mp, 

situat în Iaşi, valoarea este 137.700 euro, stabilită tot conform expertizei; expertul a identificat 

acest teren ca făcând parte din domeniul privat al municipiului și a constatat că nu este înscris 

în cartea funciară, nu este afectat de construcţii sau lucrări de interes public, nu face parte din 

Registrul spaţiilor verzi, nu face parte din domeniul public al statului, nu este în administrarea 

unor instituţii publice, nu face obiectul unor proiecte publice aprobate, nu este indisponibilizat 

pentru obiective de interes public prin act normativ. 

Pârâţii au formulat obiecţiuni la expertiză, susţinând că terenul nu este disponibil 

pentru compensare, întrucât pentru acest teren a fost emis certificatul de urbanism în scopul 

PUZ - Construire grădiniţă şi creşă; că proiectul este parte a unui program amplu, de 

construire a cinci creşe, pentru care a fost elaborată documentaţie tehnică, fiind aprobate 

referatul de necesitate, angajamentul bugetar global, propunerea de angajare a unor cheltuieli, 

referat de includere în programul anual al achiziţiilor publice, tema de proiectare, caietul de 

sarcini etc. a fost publicat în SEAP anunţul de participare simplificat la licitaţia având ca 

obiect „Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului aferente 

obiectivului proiectare pentru construirea a cinci creşe”. Depune în susţinerea acestor invocări 

înscrisuri şi invocă decizia civilă nr. 6928/7.10.2011 a ICCJ, cu privire la noţiunile de teren 

liber şi teren disponibil. 

Curtea constată că, pentru stabilirea caracterului bunului ca fiind disponibil sau nu, 

trebuie avute în vedere dispoziţiile Legii nr. 10/2001, ale HG nr. 250/2007, ale Legii nr. 

165/2013: bunul trebuie să fie deţinut de pârâţi, să fie în circuitul civil - 1.7 din HG, ambele 

aceste condiţii fiind îndeplinite.  

De asemenea, se impune verificarea bunului sub aspectul dacă este inclus în amenajări 

de utilitate publică, deja efectuate sau în curs şi dacă, fiind liber, dar cu amenajări de utilitate 

publică aprobate, aceste investiţii sunt necesare unităţii deţinătoare.  

În plus, trebuie verificată destinaţia actuală a terenului, pentru a nu afecta căile de 

acces. Potrivit HG nr. 250/2007, „Sintagma amenajări de utilitate publică ale localităţilor 

urbane şi rurale are în vedere acele suprafeţe de teren afectate unei utilităţi publice, respectiv 



36 

 

suprafeţele de teren supuse unor amenajări destinate a deservi nevoile comunităţii, şi anume 

căi de comunicaţie (străzi, alei, trotuare etc.), dotări tehnico-edilitare subterane, amenajări de 

spaţii verzi din jurul blocurilor de locuit, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi altele”.  

Curtea constată că se impune coroborarea probatoriilor administrate şi verificarea 

relevanţei înscrisurilor prezentate de părţi. 

Pentru început, Curtea constată că terenul este liber de construcţii şi face parte dintr-o 

suprafaţă mai mare, care este situată în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, 

fiind cuprinsă în anexa la Hotărârea Consiliului Local. 

Cu privire la acest imobil, în cursul judecăţii în faţa instanţei de apel, pârâţii, la 

solicitarea Curţii, au comunicat o situaţie elaborată de Direcţia Arhitectură şi Urbanism, 

Direcţia de Evidenţă a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Implementare Strategie 

Integrată de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei, cu privire la situaţia juridică, 

disponibilitatea şi destinaţia urbanistică, arătând că terenul este în domeniul privat al 

municipiului, are regim urbanistic UTR CB 7- zona funcţiunilor publice de importanţă 

municipală şi supramunicipală; pentru acest amplasament în cadrul Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană 2015-2030 a Zonei Metropolitane Iaşi, sunt prevăzute parcări colective în 

zona centrală în arealul dintre străzi, urmărind descongestionarea circulaţiei desfăşurate pe 

malul stâng şi a zonei centrale a oraşului. În opinia exprimată de pârâţi, acest obiectiv 

strategic a rezultat din concluziile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de 

Creştere  

Ulterior, în obiecţiunile la expertiză, pârâţii au susţinut că terenul este necesar 

construirii unor creşe şi grădiniţe. 

Mai observă Curtea că reclamanta a depus la dosarul cauzei un proiect de hotărâre din 

2018, prin care Consiliul local al Municipiului dorea efectuarea unui schimb între acest teren 

şi un alt imobil, dar şi că a existat o solicitare din 12.02.2018, prin care această instituţie a 

cerut trecerea terenului în domeniul public al statului şi constituirea unui drept de 

administrare. 

Mai mult chiar, în dosarul Tribunalului Suceava, prin sentinţă, s-a dispus acordarea 

către reclamanţii din acea cauză a suprafeţei de 1825 mp, situată în aceeaşi zonă, constatându-

se prin expertiză că este disponibilă. Sentinţa Tribunalului Suceava a rămas definitivă prin 

respingerea apelului, potrivit deciziei Curţii de Apel Suceava. 

Chestiunea supusă analizei este aceea dacă terenul poate fi considerat indisponibilizat, 

servind unui interes public, dacă: este cuprins în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 

2015-2030, are regimul urbanistic UTR CB 7 şi dacă sunt efectuate demersuri pentru 

construirea unor creşe şi grădiniţe. 
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În Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015-2030, sunt menţionate parcări 

colective în zona centrală, grad maturitate: idee, conform PMUD (Plan de Mobilitate Durabilă 

pentru Polul de Creştere), care, la rândul lui, prevede aceleaşi parcări, pentru perioada de 

implementare 2019-2023. Curtea constată că, pe lângă faptul că prezentarea bunului este 

generică, fără arătarea exactă a terenului, planul pârâţilor, aflat la momentul întocmirii 

Strategiei menţionate în faza de idee, nu mai este menţinut, deoarece, după promovarea 

acţiunii de faţă şi a apelului, după chiar efectuarea expertizei în cauza de faţă, pârâţii emit acte 

prin care arată intenţia de a construi pe teren creşe şi grădiniţe, renunţându-se astfel la ideea 

parcărilor. Pe cale de consecinţă, faptul că terenul în cauză a fost cuprins într-un plan anterior 

pentru efectuarea unor parcări colective nu este de natură a considera terenul indisponibil. 

Potrivit copiei de pe reglementările de urbanism depuse de pârâţi (…), pentru regimul 

urbanistic UTR CB 7 există condiţionări şi recomandări referitoare la utilizarea funcţională, la 

amplasarea echipării şi conformării clădirilor, amplasarea şi înălţimea clădirilor, zonele cu 

astfel de regim conţinând zone şi subzone cu locuinţe şi echipamente publice, dar acestea nu 

determină indisponibilizarea imobilului, ci respectarea anumitor condiţionări la folosirea lui. 

Potrivit PUZ aprobat pentru zonă, este permisă construirea de locuinţe colective, spaţii 

comerciale etc., aşadar, terenul nu este scos din circuitul civil. 

Pentru acest imobil s-a emis certificatul de urbanism în scopul PUZ - Construire creşă 

şi grădiniţă, ca urmare a cererii adresate de Municipiu, prin Direcţia Implementare Strategie 

Integrată de Dezvoltare Urbană, în data de 17.07.2019. Curtea consideră că certificatul de 

urbanism, ca act de informare cu privire la condiţiile de construire, nu este de natură a 

indisponibiliza terenul. El face dovada intenţiei pârâţilor de a edifica în zonă aceste 

construcţii, precum şi a demersurilor realizate în concretizarea acestei intenţii.  

Curtea este de opinie însă că, pentru a fi considerat teren indisponibil în sensul Legii 

10/2001, intenţia de edificare de grădiniţe/creşe pe acest teren trebuie dublată de probarea 

împrejurării că aceste construcţii sunt de utilitate publică şi, în plus, absolut necesare unităţii 

teritoriale pe acest amplasament. Or, acestea nu au fost probate.  

Pentru aceste construcţii, nu există la momentul de faţă nici măcar autorizaţie de 

construire, intenţia pârâţilor fiind în faza certificatului de urbanism, iar edificarea lor pe acest 

spaţiu nu a fost argumentată din perspectiva caracterului de utilitate publică, absolut necesară 

pe acest amplasament.  

Curtea observă că, deşi s-a susţinut că terenul era cuprins în Strategia Integrată de 

Dezvoltare Urbană 2015-2030 ca zonă de parcare colectivă, destinaţia terenului a fost 

modificată de pârâţi în zonă pentru grădiniţă/creşă, numai după ce expertul topo cadastral a 

efectuat expertiza în prezenta cauză, toată documentaţia datând ulterior acestui moment. Pe de 
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altă parte, împrejurarea că pârâţii au avut în vedere un schimb de terenuri privind această 

suprafaţă, denotă că terenul nu este indisponibil, ci în circuitul civil.  

Curtea constată, aşadar, că terenul în litigiu nu este amenajat ca loc de parcare ori 

potențial amenajabil ca atare, nu este cuprins în planuri de sistematizare, nu are edificată pe el 

vreo construcţie (grădiniţă, creşă), iar intenţia de amplasare a unei astfel de construcţii nu este 

dublată de documentaţii anterioare care să statueze indisponibilizarea terenului pentru 

destinaţia de construcţii de utilitate publică, astfel încât situaţia juridică actuală a terenului nu 

constituie un impediment pentru acordarea lui în compensare. 

Pe cale de consecinţă, pârâţii nu şi-au respectat obligaţia de includere a bunurilor 

disponibile de a fi acordate în compensare pe o listă cu această destinaţie, deşi această 

obligaţie le revenea în mod imperativ, ca entitate deţinătoare, în temeiul art. 1 alin. (5) din 

Legea nr. 10/2001 şi dispoziţiilor Legii nr. 165/2013. 

Faţă de aceste considerente, Curtea constată că nu se mai impune verificarea situaţiei 

juridice a terenurilor solicitate în subsidiar. 

În baza art. 480 C.proc.civ., Curtea admite apelul declarat de reclamantă împotriva 

sentinţei pe care o schimbă în tot, în sensul că admite acţiunea formulată şi acordă 

reclamantei, în compensare, suprafaţa de teren identificată prin expertiză. 

7. Contestaţie în anulare. Eroare materială. Imposibilitatea cenzurării modului în 

care instanţa de apel a aplicat sau interpretat dispoziţiile legale în cauză  

 

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

Contestaţie în anulare 

Index alfabetic: Drept procesual civil. Contestaţie în anulare  

Temei de drept: art. 503 alin. 2 pct. 2 C.proc.civ.  

 

Motivul prevăzut de art. 503 alin. 2 pct. 2 C.proc.civ. – dezlegarea dată apelului este 

rezultatul unei greşeli materiale – are în vedere erori materiale în legătură cu aspectele 

formale ale judecării apelului şi care au avut drept consecinţă darea unei soluţii greşite. 

Textul vizează greşeli de fapt, involuntare, iar nu greşeli de judecată, respectiv de apreciere a 

probelor, de interpretare a unor dispoziţii legale, etc. Criticile ce privesc aplicarea sau 

interpretarea unor dispoziţii legale cum ar fi: eronata aplicare a sancţiunii nulităţii ca 

urmare a admiterii excepţiei tardivităţii, greşita aplicare a Deciziei Curţii Constituţionale cu 

nr. 1137/2007 care se referă la dispoziţiile Legii nr. 85/2006, inaplicabile cauzei, nu se 

circumscriu motivului de contestaţie în anulare invocat, întrucât urmăresc cenzurarea 

statuărilor instanţei de apel prin reinterpretarea unor dispoziţii legale aplicate în cauză sau 

aplicarea altor dispoziţii legale. 
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Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 102/4.03.2020 

 

Prin decizia civilă nr. 399/27.11.2019, Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă a constatat 

nulitatea apelului formulat de pârâţii X şi Y împotriva sentinţei civile nr. 532/11.04.2019, 

pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a Civilă - faliment, sentinţă pe care a păstrat-o.  

Instanţa a reținut că, potrivit disp. art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, termenul de 

apel este de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în BPI, dacă prin lege 

nu se prevede altfel. 

Având în vedere susținerile apelantei din cuprinsul precizărilor depuse la data de 26 

noiembrie 2019, prin care a solicitat respingerea excepţiei tardivităţii cererii de apel cu 

motivarea că dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 85/2014 prevăd că termenul de apel este de 7 

zile de la data comunicării sentinţei şi, în raport de dispoziţiile art. 42 alin. 4 din Legea nr. 

85/2014, în cauzele îndreptate împotriva unor persoane, termenul de apel curge de la data 

comunicării actului conform Codului de procedură civil, se impun următoarele precizări. 

Curtea a evidenţiat că, potrivit dispozițiilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 85/2014: 

„Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prima citare şi comunicare a actelor de procedură 

către persoanele împotriva cărora se introduce o acţiune, în temeiul dispoziţiilor prezentei 

legi, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, se vor realiza potrivit prevederilor Codului de 

procedură civilă şi prin BPI.”  

Din interpretarea textului de lege rezultă cu evidență că doar prima citare şi 

comunicare a actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se introduce o acţiune, în 

temeiul dispoziţiilor prezentei legi, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, se vor realiza 

potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. 

Toate celelalte acte de procedură urmează a fi efectuate cu respectarea regulii de la 

alin. (1) al art. 42 din Legea nr. 85/2014, respectiv citarea părţilor, precum şi comunicarea 

oricăror acte de procedură se efectuează prin BPI. 

Instanța de apel a făcut trimitere la cele statuate prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 

1137/ 2007, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 

85/2006 a insolvenţei, prin care s-a constatat că dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 85/2006 sunt 

contrare art. 24 şi art. 53 din Constituție, în măsura în care se interpretează că prima 

comunicare a actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se promovează o acţiune 

in temeiul dispoziţiilor Legii nr. 85/2006, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, se 

realizează numai prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, iar nu şi potrivit dispoziţiilor 

Codului de procedură civilă. 
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Curtea a constatat că, în fața instanței de fond, au fost citați cu duplicatul cererii de 

antrenare a răspunderii și mențiunea de a depune întâmpinare. 

La data de 27 decembrie 2018, pârâții au formulat întâmpinare solicitând respingerea 

acțiunii și administrarea probei cu înscrisuri pe care le-au depus atașat întâmpinării.  

Pârâții au formulat întâmpinarea prin avocat. Ulterior, același avocat a depus precizări, 

pentru pârâții-intimați, la răspunsul formulat de reclamanta-apelată la întâmpinarea depusă la 

fond. 

În cuprinsul încheierii de ședință din data de 21 martie 2019 se consemnează prezenţa 

în instanță a avocatul pârâților, care a solicitat proba cu înscrisuri și a pus concluzii pe fondul 

cauzei. 

În consecință, prima citare şi comunicare a actelor de procedură către persoanele 

împotriva cărora se introduce o acţiune, respectiv către pârâții X şi Y, a fost realizată în cauză 

potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, astfel cum impun prevederile art. 42 alin. 

(4) din Legea nr. 85/2014.  

Curtea a reţinut că valabilitatea actelor de procedură ulterioare, care se realizează 

exclusiv prin BPI, în conformitate cu regula de la alin. (1) al art. 42 din Legea nr. 85/2014, ar 

putea fi afectată doar în ipoteza nelegalității primei citări şi comunicări a actelor de procedură 

către persoanele împotriva cărora se introduce o acţiune în temeiul Legea nr. 85/2014, ulterior 

deschiderii procedurii. 

Or, în cauza dedusă judecății, raportat la situația de fapt expusă, nu ne aflăm într-o 

astfel de situație, iar partea interesată nici nu invocă o asemenea ipoteză. 

Curtea constată că sentinţa civilă nr. 532/11.04.2019 a Tribunalului Iaşi, Secţia a II-a 

Civilă - Faliment, a fost comunicată pârâților prin BPI, la data de 02.05.2019, după cum 

rezultă din dovada de comunicare depusă la dosarul de fond. Această comunicare este 

conformă cu exigențele în materia insolvenței, astfel cum s-a arătat în cele ce preced. 

În consecință, pârâții împotriva cărora a fost formulată acțiunea dedusă judecății – care 

a avut asistență calificată pe tot parcursul judecății – au fost informați în mod cert că au fost 

atrași în această procedură și, implicit, le sunt aplicabile dispozițiile speciale privind citarea și 

comunicarea, așa cum reglementează alin. (1) al art. 42 din Legea nr. 85/2014.  

În cauza dedusă judecății, apelul a fost trimis prin poștă, la data de 14.05.2019, astfel 

cum rezultă din ștampila aplicată pe plicul de expediere a motivelor de apel, de la dosarul de 

apel. 

Instanța de apel a reţinut că termenele procedurale sunt reglementate, cu titlu general, 

în articolele 180 - 186 C.proc.civ..  
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Potrivit dispoziţiilor art. 181 alin. 1 pct. 2 C.proc.civ., când termenul se socotește pe 

zile, nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se 

împlinește. 

Raportat la temeiul de drept invocat, ultima zi a termenului de declarare a apelului era 

10.05.2019, astfel încât, calea de atac promovată la 14.05.2019, se află în afara termenului 

legal și peremptoriu prevăzut pentru efectuarea actului de procedură al părţii. 

Astfel, conform art. 185 alin. 1 C.proc.civ., când un drept procesual trebuie exercitat 

într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în 

afară de cazul în care legea dispune altfel. Potrivit tezei finale a alin. 1 din art. 185 

C.proc.civ., actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate, Curtea subliniind că 

nicio dispoziţie legală nu înlătură în această materie sancţiunea cu caracter general conţinută 

de textul evocat, sancţiune care operează imperativ. 

Curtea a reţinut că în cauză nu s-a cerut repunerea în termenul de declarare a apelului, 

în temeiul art. 186 C.proc.civ. și, în aceste condiții, operează sancțiunea stabilită de art. 185 

alin. (1) C.proc.civ., aceea a nulității actului de procedură făcut peste termen. 

În aceste condiţii, dând efect dispoziţiilor citate, Curtea a admis excepţia de procedură 

pusă în discuția părților şi, având în vedere caracterul său dirimant, a constatat nulitatea 

apelului formulat de pârâţii împotriva sentinţei civile nr. 532/11.04.2019, pronunţată de 

Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a Civilă - Faliment, acesta fiind tardiv declarat. 

Excepția în discuție fiind una de procedură, absolută și peremptorie, incidența sa a 

împiedicat examinarea, în tot ori în parte, a criticilor care privesc sentința Tribunalului Iași.  

Împotriva deciziei civile nr. 699/27.11.2019 pronunţată de Curtea de Apel Iași, Secţia 

Civilă, au formulat contestaţie în anulare X şi Y, invocând faptul că dezlegarea dată este 

rezultatul unei erori materiale. 

Susţin contestatorii că nulitatea apelului poate fi dispusă conform dispoziţiilor 

prevăzute de către art. 470 şi art. 480 alin. (2), (5) şi (6) C.proc.civ. și nu prin admiterea 

excepţiei tardivităţii depunerii apelului, aşa cum în mod nelegal a decis instanţa de apel. 

Condiţiile în care instanţa de apel poate pronunţa soluţia de anulare a cererii de apel 

sunt: lipsa timbrării; lipsa datelor de identificare ale apelanţilor, domiciliul; lipsa 

semnăturilor; în cazul în care se constată că, în mod greşit, prima instanţă a soluţionat 

procesul fără a intra în judecata fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost 

legal citată, instanţa de apel va anula hotărârea atacată şi va judeca procesul, evocând fondul. 

Faţă de cele menţionate anterior, contestatorii solicită a se constata că, în prezenta 

cauză, motivele legale de nulitatea apelului conform Codului de procedură civilă nu se 
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subscriu motivului de nulitate reţinut de către instanţa de apel. Instanţa de apel a constatat 

nulitatea apelului ca urmare a admiterii excepţiei de tardivităţii depunerii apelului. 

Or, în situaţia nerespectării termenelor procedurale legale, potrivit art. 185 C.proc.civ., 

partea este decăzută din dreptul de a mai efectua actul de procedură pe care legea îl supune 

unui termen legal imperativ, precum este termenul de exercitare a apelului. Aşa fiind, 

nerespectarea termenului de promovare a căilor de atac conduce la pierderea dreptului 

procesual de a efectua actul de procedură supus unui astfel de termen, potrivit normei legale 

enunţate, care reglementează sancţiunea decăderii. 

În consecinţă, promovând apelul cu depăşirea termenului legal, apelanţii sunt decăzuţi 

din dreptul de a mai exercita calea de atac, iar sancţiunea declarării unui apel peste termen nu 

poate fi decât respingerea acestuia ca tardiv formulat și nu constatarea nulităţii apelului 

formulat. 

Anularea cererii de apel s-a dispus eronat de către instanţa de apel, motiv pentru care 

contestatorii solicită a se constata că dezlegarea dată de Curtea de apel Iaşi – ca instanţă de 

apel – este rezultatul unei erori grave, motiv pentru care solicită admiterea contestaţiei în 

anulare formulată şi anularea deciziei nr. 699/2019 pronunţate de Curtea de Apel Iaşi şi 

trimiterea cauzei spre corecta soluţionare. 

Contestatorii susţin că instanţa de apel în mod greşit a apreciat că ar fi aplicabile 

dispoziţiile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1137/2007 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 85/2006 a insolvenței, când în speţă 

sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 85/2014 și nu din 2006. 

Instanţa de apel face trimitere la cele statuate prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 

1137/2007, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 

85/2006 a insolvenței, prin care s-a constatat că dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 85/2006 sunt 

contrare art. 24 şi art. 53 din Constituţie, în măsura în care se interpretează că prima 

comunicarea actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se promovează o acţiune 

în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 85/2006, ulterior deschiderii procedurii insolvenței, se 

realizează numai prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, iar nu şi potrivit dispoziţiilor 

Codului de procedură civilă. 

Apreciază contestatorii că Decizia Curţii Constituţionale nr. 1137/2007 îşi găseşte 

aplicarea în dispoziţiile Legii nr. 85/2006 şi nu ale Legii nr. 85/2014. 

De altfel, Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, în vigoare de la 20 iulie 

2006 până la 27 iunie 2014, a fost abrogată prin Legea nr. 85/2014. 
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Contestatorii consideră că instanţa de apel a încălcat principiului tempus regit actum, 

motiv pentru care se impune anularea deciziei pronunţate de Curtea de Apel Iaşi – ca instanţă 

de apel, cu încălcarea principiului neretroactivităţii legii civile. 

Pe de altă parte, raportat la Decizia Curţii Constituţionale nr. 1137/2007 – aplicabilă 

Legii 85/2006 – abrogată, instanţa de apel transpune motivaţia Deciziei Curţii Constituţionale 

nr. 1137/2007 în noua lege cu încălcarea principiului tempus regit actum, a dreptului la 

apărare. 

Raportat la dispoziţiile Legii nr. 85/2014, comunicarea actelor de procedură către 

persoanele împotriva cărora se deschide o acţiune în antrenarea răspunderii patrimoniale se 

realizează atât prin BPI, cât și potrivit Codului de procedură civilă, conform art. 42 alin. 4 din 

Legea nr. 85/2014. 

În speţă, sentinţa a fost comunicată la domiciliul pârâţilor la data de 06.05.2019, iar 

apelul a fost declarat la data 14.05.2019. 

Cu privire la excepţia tardivităţii declarării apelului, cum în temeiul art. 43 din Legea 

nr. 85/2014, termenul de apel de 7 zile de curge de la data comunicării sentinţei şi în raport de 

dispoziţiile art. 42 alin. 4 din Legea insolvenţei, în cauzele îndreptate împotriva unor 

persoane, termenul de apel curge de la data comunicării actului de procedură conform 

Codului de procedură civilă, şi nu cum în mod greşit a considerat instanţa de apel. 

Potrivit art. 342 din Legea nr. 85/2014, dispoziţiile acestei legi se completează, în 

măsura compatibilităţii, cu cele ale Codului de procedură civilă. 

Articolul 43 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 prevede expres derogările de la Codul de 

procedură civilă, în materia apelului, respectiv: „Apelul se judecă potrivit prevederilor 

Codului de procedura civilă, cu următoarele derogări: termenul pentru depunerea întâmpinării 

este de maximum 10 zile de la comunicarea cererii şi a motivelor de apel, răspunsul la 

întâmpinare nu este obligatoriu, iar judecătorul sindic fixează, prin rezoluţie, în termen de 

maximum 3 zile de la data depunerii întâmpinării, primul termen de judecată, care va fi de cel 

mult 30 de zile de la data rezoluţiei.” 

Faţă de incidenţa dispoziţiilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, contestatorii 

solicită a se constata că termenul de apel începe să curgă, conform normei de excepţie 

reglementată de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, de la comunicarea hotărârii conform 

Codului de procedură civilă. 

Astfel, termenul de apel de 7 zile este calculat în raport de momentul comunicării 

hotărârii conform Codului de procedură civilă, iar nu în raport de cel al publicării hotărârii în 

BPI, deoarece este o cerere accesorie dosarului de insolvenţă, respectiv o cerere de antrenare a 

răspunderii personale. 
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Or, în condiţiile în care judecătorul sindic a dispus radierea debitorului din registrul 

comerţului, iar în temeiul art. 180 din Legea nr. 85/2014, descarcă lichidatorul judiciar de 

orice îndatoriri şi responsabilităţi, contestatorii solicită a se aprecia că dispoziţiile art. 43 din 

Legea nr. 85/2014 îşi produc eficacitatea în procedura insolvenţei aşa cum este stabilită prin 

lege şi nu în dosarul accesoriu având ca obiect atragerea răspunderii personale ale 

administratorilor statutari. 

De altfel, în speţă, citarea părţilor s-a realizat în mod corect potrivit prevederilor 

Codului de procedură civilă, aşa cum rezultă din toate citaţiile emise în cauză pe numele 

contestatorilor. Comunicarea hotărârii şi în modalitatea reglementată de Codul de procedură 

civilă, este acceptată de legiuitor prin excepţia prevăzută de art. 43 alin. (2) din legea specială, 

respectiv termenul de apel curge de la comunicarea hotărârii realizată prin BPI, doar dacă prin 

lege nu se prevede altfel. 

Dacă ar fi fost aplicabile dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 85/2014, cererea de 

antrenarea a răspunderii personale s-ar fi comunicat prin BPI şi nu conform Codului de 

procedură civilă, aşa cum a şi procedat Tribunalul Iaşi. 

În acest context, raţiunea stabilirii momentului curgerii termenului de apel, în raport 

de data comunicării hotărârii la sediul legal sau ales al părţii, este dată de necesitatea 

respectării dreptului la apărare şi al dreptului la un proces echitabil. 

În speţă, este vorba despre o cerere privind atragerea răspunderii personale a 

administratorului statutar, un dosar accesoriu dosarului de insolvenţă, unde administratorii 

statutari au calitate procesuală şi nu în etapa insolvenţei debitorului SC „ZZ” SRL unde 

administratorii statutari nu aveau calitate procesuală. 

Corelativ argumentelor expuse, în ipoteza admiterii cererii creditorului şi deschiderii 

procedurii insolvenţei faţă de părţile din dosar, stabilirea momentului curgerii termenului de 

apel de la data publicării hotărârii în BPI nu corespunde garanţiilor unui proces echitabil. 

Astfel, debitorul care a fost citat, în condiţiile art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, la 

sediul procesual are aşteptarea legitimă, ca şi efect al predictibilităţii modului de derulare a 

procesului civil, ca şi comunicarea hotărârii să i se realizeze în acelaşi mod, respectiv conform 

Codului de procedură civilă. 

Până la momentul aducerii la cunoştinţă debitorului a modalităţii în care se va derula 

în viitor citarea sa în procedura insolvenţei, stabilirea momentului de începere a termenului de 

apel de la publicarea hotărârii în BPI, nu corespunde necesităţii asigurării unui acces la justiţie 

al părţii, în contextul efectelor pe care procedura insolvenţei le şi produce asupra respectivului 

debitor. 
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De altfel, cu privire la exercitarea dreptului la apărare şi existenţa dreptului la un 

proces echitabil, Curtea Constituţională, sub imperiul Legii nr. 85/2006, prin Decizia nr. 

1137/2007, ale cărei considerente sunt valabile şi azi, a reţinut că instituirea unor proceduri 

speciale, ţinând cont de specificul procedurii insolvenţei, nu poate fi privită ca aducând 

atingere dreptului la apărare sau dreptului la un proces echitabil. 

În speţă, sentinţa civilă nr. 532/11.04.2019 a fost comunicată la domiciliul pârâţilor la 

data de 06.05.2019, iar conform dispozitivului hotărârii, sentinţa este cu apel în termen de 7 

zile de la comunicare. 

Faţă de cele menţionate, contestatorii solicită a se constata că sentinţa civilă 532/2019 

s-a comunicat în mod corect conform Codului de procedură civilă la data de 06.05.2019 la 

domiciliul apelanţilor, iar cererea de apel a fost depusă la data de 14.05.2019, în termenul de 

apel de 7 zile de la comunicarea sentinţei, motiv pentru care solicită respingerea excepţiei 

tardivităţii introducerii apelului şi a se aprecia că apelul a fost declarat în termen. 

Pe fondul cauzei, în situaţia în care se va anula decizia nr. 699/2019 a Curţii de Apel 

Iaşi în temeiul dispoziţiilor prevăzute de art. 508 alin. 3 C.proc.civ., în judecarea cauzei 

contestatorii solicită respingerea cererii de antrenare a răspunderii personale ca neîntemeiată 

pentru considerentele expuse pe larg.  

Examinând contestaţia în anulare formulată, în raport de actele şi lucrările dosarului şi 

de dispoziţiile legale aplicabile, Curtea a reţinut următoarele: 

În prezenta cauză, contestatorii X şi Y au promovat o cale extraordinară de atac, de 

retractare, prin care se cere însăşi instanţei ce a pronunţat hotărârea atacată, să-şi desfiinţeze 

propria hotărâre şi să procedeze la o nouă judecată. 

Conform art. 503 alin. 2 C.proc.civ. hotărârile instanțelor de recurs pot fi atacate cu 

contestație în anulare atunci când: „2. când dezlegarea dată este rezultatul unei erori 

materiale”. Totodată, dispozițiile alin. 2 pct. 1, 2 și 4 se aplică în mod corespunzător 

hotărârilor instanțelor de apel care potrivit legii nu pot fi atacate cu recurs în raport de 

dispozițiile art. 503 alin. 3 C.proc.civ. 

Motivul invocat de contestatori, prevăzut de art. 503 alin. 2 pct. 2 C.proc.civ. – 

dezlegarea dată apelului este rezultatul unei greşeli materiale – are în vedere erori materiale în 

legătură cu aspectele formale ale judecării apelului şi care au avut drept consecinţă darea unei 

soluţii greşite. Este vorba despre acea greşeală pe care o comite instanţa prin confundarea 

unor elemente importante sau a unor date materiale şi care determină soluţia pronunţată. 

Textul vizează greşeli de fapt, involuntare, iar nu greşeli de judecată, respectiv de apreciere a 

probelor, de interpretare a unor dispoziţii legale, etc.  
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Nemulţumirea contestatorilor transpusă în termenii contestaţiei în anulare formulate 

nu vizează însă, astfel cum prevede textul de lege, greşeli de fapt, involuntare, ci aplicarea sau 

interpretarea unor dispoziţii legale: eronată aplicare a sancţiunii nulităţii ca urmare a admiterii 

excepţiei tardivităţii, greşita aplicare a Deciziei Curţii Constituţionale cu nr. 1137/2007 care 

se referă la dispoziţiile Legii nr. 85/2006 şi nicidecum la cele ale Legii nr. 85 din 2014, care 

se aplică în cauză. 

Or, din toate acestea rezultă că se solicită instanţei de faţă să cenzureze statuările 

instanţei de apel prin reinterpretarea unor dispoziţii legale aplicate în cauză sau prin aplicarea 

altor dispoziţii legale, demers care nu se circumscrie motivului de contestaţie în anulare 

invocat, acesta vizând erori materiale şi nicidecum erori de judecată, astfel cum solicită 

contestatorii.  

În situaţia în care interpretarea prevederilor legale în materie și a probatoriului 

administrat în cauză de instanţa de apel nu coincide cu cea dată de contestator, nu înseamnă că 

este incident vreunul din motivele prevăzute de art. 503 alin. 2 C.proc.civ. 

Instanţa mai reţine că fiind o cale de retractare, contestația în anulare nu poate fi 

exercitată pentru alte motive decât cele prevăzute de lege, nefiind admisibilă repunerea în 

discuție a unor chestiuni de drept și de fapt ce au fost soluționate de instanța de apel. 

Dispozițiile art. 503 alin. 2 C.proc.civ. au o aplicabilitate limitată, fiind interpretate în 

toate cazurile în mod restrictiv pentru a nu deschide în ultimă instanță calea unui alt apel sau 

recurs. 

Pentru aceste considerente, având în vedere că nu s-a făcut dovada existenţei 

motivelor prevăzute de art. 503 alin. 2, 3 C.proc.civ., Curtea a respins contestaţie în anulare. 

 

8. Uzucapiune. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 436 C.proc.civ. referitore la 

achiesarea la pretenţiile formulate de reclamant. Inexistenţa justului titlu 

 

Cuprins pe materii: Drept civil. Uzucapiunea imobiliară 

Index alfabetic: Drept civil. Posesia. Uzucapiunea imobiliară 

Temei de drept: art. 1895 Cod civil 1864, art. 436 Cod procedură civilă 

 

În ipoteza uzucapiunii reglementate de Codul civil de la 1864, cererea de chemare în 

judecată vizează constatarea dreptului real dobândit în temeiul acesteia, acţiunea îmbrăcând 

forma cererii în constatare. Din prezentarea formelor diferite de uzucapiune reglementate de 

legislaţia aplicabilă în decursul timpului, rezultă că acestea sunt supuse unor condiţii de fond 

diferite, ceea ce determină administrarea unui probatoriu specific şi efectuarea de către 

judecător a unor verificări corespunzătoare, în raport cu forma de uzucapiune incidentă în 

cauză. Ca atare, manifestarea de voinţă a pârâţilor în sensul că ar fi îndeplinite condiţiile de 



47 

 

fond pentru intervenirea uzucapiunii de 10-20 de ani nu poate suplini verificările pe care 

instanţa este obligată să le facă.  

Pe de altă parte, buna-credinţă se prezumă, dar numai în situaţia în care se face 

dovada justului titlu. Succesiunea nu reprezintă un act translativ de proprietate întrucât, 

potrivit Codului civil din 1864, partajul succesoral are doar un efect declarativ şi nu 

constitutiv de drepturi.  

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 5/9.01.2020 

 

Prin decizia civilă nr. 715/A/5.06.2019, Tribunalul Vaslui a respins ca nefondat apelul 

formulat de apelantul-reclamant X. împotriva sentinţei civile nr. 1837/24.09.2018 pronunţată 

de Judecătoria Vaslui, în contradictoriu cu intimaţii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, şi K; a păstrat 

sentinţa apelată, a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei decizii a formulat recurs reclamantul X., invocând următoarele 

aspecte: 

Instanţa nu a dat eficiență juridică „declaraţiilor” pârâților, prin care aceştia au 

recunoscut dreptul de proprietate al lui X. cu privire la teren si ca nu au nici o pretenţie asupra 

acestuia, reținându-se că pârâta K nu a formulat o astfel de declaraţie. 

Hotărârea primei instanţe nu s-a bazat pe dispoziţiile art. 436 C.proc.civ., ci s-a 

pronunţat prin analizarea întregului probatoriu administrat, chiar dacă pârâţii au achiesat la 

pretenţiile reclamantului. 

S-a apreciat că reclamantul apelant nu a făcut nici dovada justului titlu și nici a bunei 

credinţe. 

Atât prin declaraţii personale (mărturisiri extrajudiciare), cât și prin răspunsul la 

interogatoriu, pârâții au arătat că sunt de acord cu acţiunea, cu excepţia pârâtei K, care nu s-a 

prezentat. 

Achiesarea pârâților la acţiunea reclamantului trebuia sa primească din partea instanţei 

justă apreciere și valoare, reprezentând proba esenţială în soluţionarea unei cauze care nu se 

supune unor norme imperative, de ordine publică; situaţie în care instanţele de judecată au 

chiar obligaţia de a verifica legalitatea unor asemenea declaraţii. Măcar în raport cu aceşti 

pârâți, instanţa trebuia să constate că reclamantul a dobândit prin uzucapiune drepturile 

acestora, admiţând chiar și în parte acţiunea. 

În contextul întregului material probatoriu nu există nici un alt mijloc de probă care să 

conducă la o altă soluţie: nu s-a invocat reaua credinţă sau lipsa justului titlu, pârâții având 

libertatea de a dispune asupra drepturilor proprii în baza principiului disponibilităţii, principiu 

care nu poate fi cenzurat de instanţă. 
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Reclamantul apelant nu a declarat apel cu privire la pronunţarea unei hotărâri în baza 

recunoaşterii pretenţiilor, astfel încât argumentele instanţei exced limitelor cu care a fost 

sesizată. 

Instanţa a aplicat în mod greşit dispoziţiile referitoare la buna-credinţă și justul titlu. 

În timp ce buna-credinţă se prezumă legal, invocarea relei-credinţe și dovedirea 

acesteia cad în sarcina pârâtului și nu a instanţei. 

Buna-credinţă înseamnă „credinţa posesorului că cel de la care a dobândit imobilul 

avea toate însuşirile cerute de lege spre a-i putea transmite proprietatea” (art. 1898 C.civ.). 

Instanţa a apreciat greşit că „cea mai mică îndoială a posesorului cu privire la calitatea 

de proprietar a transmiţătorului va face ca acesta să fie considerat de rea credinţă”. Aserţiunea 

contravine flagrant dispozițiilor legale, atât în privinţa celor de drept material („buna-credinţă 

se presupune întotdeauna” – art. 1899 alin. 2 C.civ.), cât și celor de procedură (îndoiala nu se 

confundă cu mijlocul de probă - art. 425 alin. 1 lit. b C.proc.civ.) hotărârea trebuind să se 

bazeze pe probele administrate). 

Reclamantul nu a cunoscut că mama sa nu ar fi avut calitatea de proprietar, 

convingerea că aceasta este proprietara terenului întemeindu-se pe împrejurări de fapt 

relevante: terenul aparţinuse bunicilor reclamantului, mama sa l-a stăpânit atât înainte, cât și 

după 1990, a existat partajul voluntar între moştenitori care și-au recunoscut reciproc 

drepturile asupra pământurilor pe care le-au moştenit și pe care le-au luat în stăpânire, 

recunoaşterea acestei situaţii de fapt de către autoritatea locală (primăria fiind cea care 

efectuează măsurătoarea terenului și înregistrează în evidențele publice construcţia edificată 

de reclamant pe terenul care a aparţinut bunicilor săi). 

Conform înscrisurilor eliberate de primărie, reclamantul plăteşte impozite pe terenul 

intravilan și pe clădirea edificată încă din anul 1992. 

Reclamantul nu a invocat niciodată ca justul titlu îl reprezintă titlul de proprietate emis 

în 1996, ci așa cum a precizat explicit în acţiune, justul titlu îl reprezintă succesiunea de pe 

urma mamei sale, defuncta Y. 

Conform practicii și doctrinei, succesiunea legală sau testamentară reprezintă just titlu, 

în accepţiunea art. 1897 C.civ. În doctrină s-a reţinut că: „atunci când imobilul astfel posedat 

de către comoştenitor este transmis unui moştenitor al său cu titlu universal, acest moştenitor 

al său cu titlu universal începând în persoana sa o nouă posesiune deosebită de aceea a 

autorului sau calitatea sa de moştenitor poate constitui un just titlu care unit cu buna sa 

credinţă să ducă la prescripţiunea acelui imobil printr-o posesie de 10 până la 20 de ani” (Cod 

civil adnotat Hamangiu, vol. 5. fila 499, pct. 8). 
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Posesia reclamantului este continuă începând cu anul 1991, iar din 2002 are și justul 

titlu reprezentat de succesiunea după mama sa, Z.  

Chiar dacă s-ar aprecia că în perioada 1991 - 2002, reclamantul ar fi fost un posesor 

precar din 2002, posesiunea de bună credinţă a fost susţinută de justul titlu. 

Posesia este o situaţie de fapt perpetuă, continua din 1991, dobândind semnificaţie in 

materia uzucapiunii la momentul dobândirii prin efectul succesiunii ca just titlu. 

Interpretarea instanţei de apel conduce la o soluţie care împiedică o clarificare a 

situaţiei juridice a acestui teren recunoscută și acceptată ca atare de toate părţile, inclusiv de 

către autorităţile locale. 

Intimaţii au formulat întâmpinare solicitând admiterea recursului, pentru motivele ce 

urmează: 

Aşa cum şi-au precizat poziţia și la instanţa de fond, intimații sunt de acord cu 

acţiunea promovată de reclamant, deoarece recunosc acestuia dreptul de proprietate asupra 

terenului şi al casei de locuit având în vedere faptul posesiei neîntrerupte de mai multă vreme. 

Acţiunea reclamantului prin care solicită pe cale principală constatarea unui drept de 

proprietate dobândit prin uzucapiunea de scurtă durată a fost în mod legal introdusă în 

contradictoriu cu pârâții, deoarece, conform titlului de proprietate, sunt proprietarii terenului. 

Z., mama reclamantului, a stăpânit terenul intravilan în suprafață de 1200 m.p., încă 

din timpul vieţii mamei ei, Q., şi ulterior decesului acesteia.  

Reclamantul, începând cu anul 1991, a stăpânit terenul alături de mama sa şi a 

continuat după ce aceasta a decedat în anul 2002. Practic, posesia terenului de 1200 m.p. a 

început prin mama reclamantului și a continuat prin acesta din urmă. 

Firesc, reclamantul a cunoscut că mama sa era proprietară pe acest teren, iar 

autorităţile locale au efectuat măsurători şi au înregistrat în evidenţe construcţia pe care a 

ridicat-o, achitând impozitele și taxele locale. 

După anul 1990, între autorii lor a existat o înţelegere în urma căreia şi-au împărţit 

frăţeşte terenurile, fără a avea vreo pretenţie asupra imobilului moştenit și lucrat de reclamant. 

Aşa se explică poziţia lor de recunoaştere a dreptului din acest dosar, reclamantul fiind de 

bună credinţă şi exercitând în mod neîntrerupt posesia. 

Pârâta K nu a avut niciodată vreo pretenţie asupra acestui teren, iar în ultima perioadă 

de timp nu a mai luat legătura cu părţile, fiind plecată din țară. 

În ceea ce priveşte just titlul invocat de către reclamant ca fiind moştenirea, consideră 

că instanţele de judecata nu au analizat legal aceasta împrejurare, motivând hotărârea pe o altă 

ipoteza. 
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Reclamantul nu s-a folosit de titlul lor de proprietate ca fiind just titlu, ci a precizat 

clar ca, în prezenta cauza, just titlul îl reprezintă succesiunea de pe mama-sa, Z.  

Conform actelor de proprietate de dinainte de 1989, proprietara terenului era Q și nu 

Z, astfel încât condiţia de neproprietar este îndeplinită în această cauză. 

Cât timp moştenirea este o modalitate de dobândire a dreptului de proprietate, se află 

în prezența unui just titlu care, unit cu posesia neîntreruptă a reclamantului, constituie o cauză 

de prescripţie achizitivă de scurtă durată. 

Titlul de proprietate a fost emis pe numele autorilor, autoritățile locale comunicându-

le că, fiind vorba despre o autoare comună, respectiv Z., urmează să facă partajul judiciar. 

Ulterior, au aflat că reclamantul nu poate solicita partajul, deoarece titlul de proprietate 

include doar parte dintre moştenitori. 

Curtea, analizând cererea de recurs prin prisma motivelor invocate şi a prevederilor 

legale incidente, a reținut următoarele: 

Primul motiv de recurs se circumscrie dispoziţiilor art. 488 alin. 1 pct. 5 din Codul de 

procedură civilă şi priveşte împrejurarea că instanţa de apel nu a aplicat dispoziţiile art. 436 

C.proc.civ., având în vedere că pârâţii au achiesat la pretenţiile reclamantului. De altfel, o 

astfel de cerere a fost formulată şi în faza recursului.  

Curtea de apel reține că uzucapiunea reprezintă un mod de dobândire a proprietăţii, ca 

efect al posesiei utile, pe toată durata prescrisă de lege, anume 30 de ani sau 10-20 de ani, 

după caz. Odată împlinit termenul uzucapiunii, proprietatea se dobândeşte automat, de la lege, 

cererea de chemare în judecată, prin care posesorul solicită să se constate aceasta, având doar 

efect declarativ, fiind o acţiune în constatare cu caracter interogativ sau provocator, prin care 

pârâtul este pus în situaţia de a-şi manifesta poziţia. În situaţia de faţă, a coparticipării 

procesuale pasive, împrejurarea că unul din pârâţi nu şi-a manifestat poziţia procesuală, 

lipseşte de eficacitate manifestarea tuturor celorlalţi pârâţi.  

Pe de altă parte, sub aspect procedural, în ipoteza uzucapiunii reglementate de Codul 

civil de la 1864, cererea de chemare în judecată vizează constatarea dreptului real dobândit în 

temeiul acesteia, acţiunea îmbrăcând forma cererii în constatare. Din prezentarea formelor 

diferite de uzucapiune reglementate de legislaţia aplicabilă în decursul timpului rezultă că 

acestea sunt supuse unor condiţii de fond diferite, ceea ce determină administrarea unui 

probatoriu specific şi efectuarea de către judecător a unor verificări corespunzătoare, în raport 

cu forma de uzucapiune incidentă în cauză. Ca atare, manifestarea de voinţă a pârâţilor în 

sensul că ar fi îndeplinite condiţiile de fond pentru intervenirea uzucapiunii de 10-20 de ani nu 

poate suplini verificările pe care instanţa este obligată să le facă.  
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În consecinţă, Curtea reţine că motivul de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 

5 din Codul de procedură civilă nu este întemeiat. 

În ce priveşte motivul de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 din Codul de 

procedură civilă, recurentul a invocat aplicarea greşită de instanţa de apel a dispoziţiilor art. 

1899 alin. 2 C.civ., potrivit cărora buna-credinţă se prezumă. Curtea constată că, potrivit 

dispoziţiilor invocate, buna-credinţă se prezumă doar în situaţia în care se reţine îndeplinirea 

condiţiei cu privire la justul titlu.  

Potrivit art. 1895 C.civ., „cel care câştigă cu bună-credinţă şi printr-o justă cauză un 

nemişcător determinat va prescrie proprietatea aceluia prin zece ani, dacă adevăratul 

proprietar locuieşte în circumscripţia tribunalului judeţean unde se află nemişcătorul”. 

Pentru a putea invoca uzucapiunea reglementată de textul legal mai sus evocat este 

necesară îndeplinirea a două condiţii cumulative, respectiv: posesia să se întemeieze pe un 

just titlu și aceasta să fie de bună-credinţă. Într-adevăr, buna-credinţă se prezumă, dar numai 

în situaţia în care se face dovada justului titlu, acesta neputând fi decât un act juridic translativ 

de proprietate, precum vânzarea, schimbul, etc. care să provină de la o altă persoană decât 

proprietarul.  

Statuările instanţei de apel cu privire la inexistenţa justului titlu nu pot fi reevaluate de 

instanţa de recurs, întrucât ar echivala cu o reinterpretare a probatoriului administrat, 

mecanism care se realizează numai de instanțele devolutive (instanța de fond și de apel), nu și 

de către instanța de recurs.  

Aşa cum s-a arătat, succesiunea nu reprezintă un act translativ de proprietate, întrucât, 

potrivit Codului civil din 1964, partajul succesoral are doar un efect declarativ şi nu 

constitutiv de drepturi. Jurisprudenţa şi doctrina invocate nu pot fi luate în considerare 

întrucât nici nu se circumscriu cauzei, autoarea recurentului neavând calitatea de 

comoştenitor, astfel încât recurentul să poată invoca dreptul său contra comoştenitorilor. 

Nefiind îndeplinită nici condiţia iniţială, recurentul nu se poate prevala de această interpretare 

care este şi contrară literaturii juridice. 

În consecinţă, buna credinţă nu poate fi prezumată în absenţa unui just titlu, astfel 

încât dispoziţiile legale au fost aplicate în mod corect.  

Nefiind îndeplinită prima condiţie impusă de prevederile art. 1895 C.civ., Curtea 

constată că nici nu se mai impune analizarea celorlalte critici vizând îndeplinirea condiţiei 

unei posesii de bună credinţă. 

Faţă de cele ce preced, Curtea, în aplicarea art. 496 alin. 1 teza a II-a din Codul de 

procedură civilă, a respins recursul declarat de reclamantul X şi a menţinut decizia 

tribunalului. 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336134/Buna_credinta_
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/337470/Justa_cauza
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/337419/Cauza
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/283/PROPRIETAR
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9. Rolul activ al judecătorului. Respectarea de către instanţă a principiului 

disponibilităţii care guvernează procesul civil 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Principiile rolului activ al judecătorului şi 

disponibilităţii în procesul civil 

Indice alfabetic: Drept procesual civil 

- principiul disponibilităţii care guvernează procesul civil 

- principiul rolului activ al judecătorului. 

Temei de drept: Cod procedură civilă, art. 9 şi art. 22 alin. 1, 6 

 

Rolul activ al judecătorului presupune obligaţia instanţei de judecată de a stabili 

starea de fapt şi de drept din speţă, în scopul aflării adevărului, atunci când este învestită cu 

situaţii de fapt ori raporturi juridice complexe, iar părţile nu au propus probe ori probele 

administrate - la propunerea părţilor - sunt insuficiente. 

Intervenţia instanţei în alte împrejurări ar echivala cu substituirea părţii în efectuarea 

unui act procedural, cu încurajarea atitudinii culpabile a părţii căreia îi revine sarcina 

probării pretenţiilor, ceea ce ar avea drept consecinţa ruperea echilibrului procesual, printr-

o atitudine părtinitoare a instanţei, de natură a defavoriza şi prejudicia cealaltă parte în 

proces. 

Mai mult, pentru a asigura tuturor părţilor dreptul la un proces echitabil, instanţa de 

judecată are obligaţia, conform art. 22 alin. 2, 6 din Codul de procedură civilă, de a respecta 

principiul contradictorialităţii, precum şi celelalte principii procesuale, printre care şi cele 

privind disponibilitatea, egalitatea părţilor, inclusiv în plan probator, precum şi de a veghea 

la respectarea dispoziţiilor legale cu ocazia soluţionării pricinii deduse judecăţii. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia civilă, Decizia civilă nr. 177/17.03.2020 

 

Prin sentinţa civilă nr. 8648/18.07.2018, Judecătoria Iaşi a admis în parte acţiunea 

formulată de reclamanţii X şi I în contradictoriu cu pârâtul Z. 

A stabilit onorariu definitiv al expertului în cuantum de 500 lei. 

A dispus ca pârâtul să plătească, cu titlu de taxă de folosinţă a terenului situat în Iaşi, 

strada P.B, jud. Iaşi, suma de 11,75 de euro/m.p./an, respectiv suma de 1.835,23 euro/an 

pentru suprafaţa de 156,19 m.p. ce face obiectul prezentei cauze, sumă stabilită conform 

raportului de expertiză. 

A obligat pârâtul să plătească reclamanţilor suma de 5.506 euro reprezentând 

contravaloare lipsă de folosinţă a suprafeţei de 156,19 m.p. pentru perioada mai 2013 - iunie 

2016. 

A obligat pârâtul Z să plătească reclamanţilor X şi Y suma de 1833,65 lei, cu titlu de 

cheltuieli de judecată.  
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Tribunalul Iaşi, Secţia I Civilă, prin decizia civilă nr. 2344/12.09.2019, a admis 

apelurile formulate de reclamanții-apelanţi X, Y şi de pârâtul-apelant Z, împotriva sentinţei 

civile nr. 8648/18.07.2018 pronunţată de Judecătoria Iaşi, pe care a schimbat-o în parte, în 

sensul că a obligat pârâtul Z. să plătească reclamanților X şi Y suma de 18,14 euro/m.p./an, 

respectiv suma de 2.833,28 euro/an, în echivalent lei la data plăţii efective, reprezentând 

contravaloarea lipsei de folosinţă a suprafeţei de 156,19 m.p. teren, taxă neplătită şi datorată 

pentru perioada mai 2013 – iunie 2016. 

A respins cererea reclamanţilor privind obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de 

judecată de la instanța de fond şi cererile apelanţilor privind acordarea cheltuielilor de 

judecată în apel. 

Z. a declarat recurs împotriva deciziei civile nr. 2344/12.09.2019 a Tribunalului Iaşi, 

pe care o consideră nelegală. 

În motivarea recursului, recurentul susţine că decizia Tribunalului Iaşi este nelegală, 

fiind pronunţată cu încălcarea regulilor de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea 

nulităţii, precum şi cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, motive 

care se circumscriu dispozițiilor art. 488 pct. 5 si 8 din Codul de procedură civilă. 

Recurentul consideră că instanţa de apel a încălcat dispoziţiile legale referitoare la 

rolul judecătorului în aflarea adevărului, statuat de dispoziţiile imperative ale art. 22 alin. 1-7 

din noul Cod de procedură civilă. 

Astfel, recurentul Z arată că, prin întâmpinare, a fost de acord să plătească 

reclamanţilor o taxă de folosinţă la nivelul sumei de 18,14 euro/m.p./an, în conformitate cu 

concluziile unui raport de expertiză efectuat într-un alt dosar, dar pentru o altă perioadă de 

timp, respectiv 2010-2013, în condiţiile în care judecătorul fondului a apreciat asupra 

necesitaţii efectuării unui raport de expertiză în cauză, care să aibă în vedere strict perioada 

solicitată prin acţiune, respectiv mai 2013 - iunie 2016.  

Afirmă recurentul că în mod nelegal a apreciat Tribunalul Iași că trebuiau respectate 

dispoziţiile privitoare la recunoaşterea pretenţiilor reclamanţilor în baza principiului 

disponibilităţii. 

Dacă magistratul fondului nu ar fi pus în discuţia părţilor necesitatea efectuării unui 

raport de expertiză și s-ar fi declarat lămurit asupra tuturor împrejurărilor cauzei, atunci era 

obligatoriu a se face aplicaţia dispoziţiilor referitoare la recunoaşterea în parte a pretenţiilor.  

În urma aprecierii că speţa nu poate fi soluţionată având la baza o expertiză efectuată 

într-o altă perioadă de timp anterioară și ținând seama și de dispoziţiile stabilite cu autoritate 

de lucru judecat prin sentinţa civilă nr. 9104/2016 a Judecătoriei Iași și a deciziei civile nr. 

400/2017 a Tribunalului Iaşi, instanţa de fond nu mai putea da eficienţă dispoziţiilor legale 
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privind recunoaşterea parţială a pretenţiilor și, corelativ, să administreze probe doar cu privire 

la diferenţa nerecunoscută. 

În mod corect a apreciat instanţa de fond, pentru a preveni orice greşeală privind 

aflarea adevărului în cauză, că nu poate soluţiona cauza chiar și în condiţiile unei recunoaşteri 

parţiale din partea recurentului, atât timp cât acordul de plată, la nivelul sumei de 18,14 

euro/m.p./an, a vizat o altă perioadă, anterioară, respectiv 2010-2013, magistratul fondului 

apreciind deci că, pentru perioada dedusă judecaţii, 2013-2016, în scopul aflării adevărului și 

pentru justa soluţionare a cauzei, puteau interveni fluctuaţii ale indicatorilor economici ce stau 

Ia baza stabilirii contravalorii taxei de folosinţă. 

Astfel, din momentul în care instanţa de fond a pus în discuţia părţilor necesitatea 

efectuării unui raport de expertiză, iar opoziţia ambelor părţilor nu a convins instanţa de 

judecată, nu se mai poate vorbi despre o recunoaştere a pretenţiilor reclamanţilor în sensul 

celor din întâmpinare. 

Ca dovadă, ulterior efectuării expertizei, concluziile recurentului au fost de admitere în 

parte a acţiunii și de obligare a sa la plata sumei rezultate exclusiv din raportul de expertiză, 

ca fiind unica probă legală ce a determinat magistratul fondului să ia o hotărâre legală și 

corectă.  

Recurentul a solicitat admiterea în parte a acţiunii, raportat la valoarea din expertiză și 

nu la valoarea indicată iniţial prin întâmpinare, fiind vorba despre un alt cadru procesual în 

care nu se mai putea aplica stricto senso dispoziţiile referitoare la recunoaşterea parţială a 

pretenţiilor. 

Astfel, în mod nelegal a apreciat Tribunalul Iaşi că au fost încălcate dispoziţiile legale 

referitoare la recunoaşterea pretenţiilor, pronunţând o hotărâre în apel cu încălcarea unei alte 

dispoziţii legale, primordiale în soluţionarea oricărui proces, respectiv dreptul judecătorului 

de a administra, chiar și împotriva voinţei părţilor, toate probele considerate necesare aflării 

adevărului și justei soluţionări a cauzei, ținând seama de principiile generale ale dreptului, de 

cerinţele echităţii și de buna-credință.  

Consideră recurentul că raţionamentul instanţei de apel, potrivit căruia judecătorul 

fondului trebuia să facă probe doar pentru diferenţa rămasă nerecunoscută, este eronat și 

pronunţat cu încălcarea aceloraşi norme de drept procesual, întrucât aceasta ar fi însemnat ca 

instanţa de fond să nesocotească hotărârile judecătoreşti anterioare, care au stabilit, cu putere 

de lucru judecat, că taxa de folosinţă/concesiune datorată are o valoare variabilă în timp, ca 

urmare a voinţei părţilor exprimată în Statutul înfiinţării asociaţiei. 

Instanţa de fond a fost învestită cu o acţiune care are la bază un acord al părţilor astfel 

că, în stabilirea contravalorii lipsei de folosinţă, trebuie să se pornească de la voinţa iniţială a 
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părţilor care, în speţa de față, a fost interpretată cu putere de lucru judecat de o altă instanţă, în 

sensul că contravaloarea taxei de concesiune este variabilă în timp.  

Esenţa litigiilor dintre părţi constă în solicitarea periodică a unei taxe de concesiune, 

părţile nestabilind, inițial, o sumă constantă pe toată durata concesiunii. 

Judecătorul fondului a fost obligat astfel să pornească în soluţionarea cauzei de la actul 

generator de drepturi și obligaţii dintre părţi, respectiv Statutul Asociaţiei de proprietari din 

1978, act care a fost interpretat cu putere de lucru judecat prin sentinţele civile anterioare, 

potrivit cărora valoarea lipsei de folosinţă trebuie raportată în sens orientativ la taxa de 

concesiune raportată de consiliul local pentru terenuri similare în zonă. 

În aceste condiţii, după momentul aprecierii de către instanţa de fond asupra necesitaţii 

efectuării unui raport de expertiză, nu se mai putea da eficienţă, în cauză, dispoziţiilor 

referitoare la recunoaşterea parţială a pretenţiilor.  

Învederează recurentul că este nelegală susţinerea instanţei de apel referitoare la faptul 

că instanţa de fond era obligată să facă probe doar pentru diferenţa rămasă nerecunoscută de 

1,86 euro/m.p./an, întrucât nesocotește, așa cum s-a arătat mai sus, temeiul juridic al acţiunii 

și dreptul magistratului ca, prin orice probă, să mijlocească aflarea adevărului.  

În condiţiile în care ar fi fost de acord cu admiterea in totalitate a acţiunii, instanţa de 

fond, pornind de la temeiul acţiunii si ținând seama de hotărârile judecătoreşti anterioare, ar fi 

fost obligată să administreze probe, chiar şi împotriva recunoaşterii pârâtului şi chiar 

împotriva voinţei părţilor, care să determine dacă, pentru noua perioadă solicitată, au 

intervenit fluctuaţii ale valorii taxei de concesiune, în scopul soluţionării corecte și legale a 

situaţiei deduse judecăţii. 

Recurentul consideră că instanţa de apel a încălcat grav dispoziţiile legale referitoare 

la rolul judecătorului în aflarea adevărului, motiv pentru care solicită admiterea recursului, 

respingerea apelului și, pe fond, menţinerea, ca temeinică și legală, a sentinţei Judecătoriei 

Iaşi. 

Y, în nume propriu şi în calitate de moştenitoare a lui X, a formulat întâmpinare prin 

care solicită respingerea recursului, ca nefondat, şi menţinerea sentinţei primei instanţe, ca 

fiind legală şi temeinică. 

Intimata arată că, prin recursul formulat, pârâtul-recurent critică decizia instanţei de 

apel, susţinând că aceasta a aplicat greşit legea, reţinând că Z a achiesat parţial la pretenţiile 

din cererea de chemare în judecată şi că tribunalul a ignorat obligaţia legală de a stărui, prin 

toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală în aflarea adevărului.  

Recurentul susţine că, deşi a fost de acord să plătească o sumă cu titlu de taxă de 

folosinţă de 18,14 euro/m.p./an, instanţa avea obligaţia să verifice dacă această valoare este 
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corectă, printr-o expertiză de specialitate, valoarea de 18,14 euro/m.p./an fiind valabilă pentru 

o altă perioadă decât aceea ce formează obiectul prezentei cauze. 

Intimata solicită respingerea acestor critici ca nefondate, având în vedere că, în mod 

corect, a apreciat Tribunalul faptul că prima instanţă a ignorat dispoziţiile art. 436 C.proc.civ. 

Prin acţiunea introductivă s-a solicitat obligarea pârâtului la plata contravalorii sumei 

de 20 euro/m.p./an, iar prin întâmpinare, pârâtul a recunoscut că are obligaţia plăţii către 

reclamanţi a contravalorii lipsei de folosinţă a terenului, arătând că este dispus să plătească 

suma de 18,14 euro/m.p./an, stabilită printr-o expertiză de specialitate în dosarul nr. 

X/245/2013 al Judecătoriei Iaşi. 

Astfel, este evidentă achiesarea parţială a pârâtului la pretenţiile intimatei, însă, în 

ciuda acestei achiesări, în condiţiile în care niciuna dintre părţi nu a solicitat efectuarea unei 

expertize evaluatorii, în considerarea punctului de vedere exprimat de pârât că este de acord 

să plătească suma de 18,14 euro/m.p./an, la termenul din 3.05.2017, instanţa a repus cauza pe 

rol şi a dispus efectuarea unei expertize de specialitate pentru stabilirea contravalorii lipsei de 

folosinţă. 

Apreciază intimata că prima instanţă a încălcat principiul disponibilităţii care 

guvernează procesul civil, reglementat de art. 9 alin. 2 C.proc.civ., principiu care include 

dreptul pârâtului de a recunoaşte total sau în parte pretenţiile reclamantului, instanţa neputând 

să ignore această manifestare de voinţă a părţilor. 

Intimata afirmă că nu este corectă aprecierea recurentului, în sensul că instanţa era 

datoare să administreze probe pentru corecta statuare a situaţiei de fapt. 

Având în vedere că raportarea expertului s-a făcut exclusiv la acele hotărâri ale 

consiliului local, care stabileau o taxă de concesiune mai mică de 12 euro/m.p./an, intimata 

solicită să se aprecieze, raportat la actele administrative anterior enumerate, că valoarea de 

18,14 euro/m.p., sumă la plata căreia a achiesat pârâtul, reprezintă o valoare justă pentru lipsa 

de folosinţă, având în vedere nu numai amplasamentul terenului ce formează obiectul 

folosinţei de către pârât, ci şi faptul că, pentru terenuri aflate în zone periferice ale oraşului, s-

au stabilit valori de concesiune mai mari (24 euro/an/m.p., 32 euro/m.p./an, 19 euro/m.p./an). 

Intimata solicită instanţei de control judiciar să aprecieze că suma de 18,14 euro 

/m.p./an este corectă pentru stabilirea contravalorii lipsei de folosinţă pentru perioada mai 

2013 - iunie 2016 şi, în consecinţă, să respingă recursul, ca nefondat. 

În recurs nu au fost administrate înscrisuri noi. 

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile formulate, de ansamblul 

materialului probator administrat în cauză şi de prevederile legale incidente, Curtea reţine că 

recursul nu este întemeiat. 
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În acest sens, Curtea constată că – deși recurentul invocă punctele 5 şi 8 ale art. 488 

C.proc.civ. – numai criticile referitoare la nerespectarea principiului rolului activ al 

judecătorului, consacrat de art. 22 din Codul de procedură civilă, se circumscriu ipotezelor 

vizate de motivul de casare prevăzut de punctul 5 al textului menţionat. 

Criticile referitoare la nerespectarea principiului rolului activ al judecătorului, 

consacrat de art. 22 din Codul de procedură civilă, nu sunt întemeiate. 

Art. 22 din Codul de procedură civilă statuează: ,,1) Judecătorul soluționează litigiul 

conform regulilor de drept care îi sunt aplicabile. 

(2) Judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni 

orice greșeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor și prin aplicarea 

corectă a legii, în scopul pronunțării unei hotărâri temeinice și legale. În acest scop, cu privire 

la situația de fapt și motivarea în drept pe care părțile le invocă, judecătorul este în drept să le 

ceară să prezinte explicații, oral sau în scris, să pună în dezbaterea acestora orice împrejurări 

de fapt sau de drept, chiar dacă nu sunt menționate în cerere sau în întâmpinare, să dispună 

administrarea probelor pe care le consideră necesare, precum și alte măsuri prevăzute de lege, 

chiar dacă părțile se împotrivesc.” 

Rolul activ reglementat de acest text vizează intervenţia instanţei de judecată în scopul 

aflării adevărului, pentru determinarea stării de fapt şi de drept din speţă, atunci când este 

învestită cu situaţii de fapt ori raporturi juridice complexe, iar părţile nu au propus probe ori 

probele administrate - la propunerea părţilor - sunt insuficiente. 

Instanţa de recurs subliniază că rolul judecătorului nu este acela de a dispune, din 

oficiu, administrarea de probe, ci acela ca, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a 

legii, să afle adevărul, păstrându-şi imparţialitatea. 

Intervenţia instanţei în alte împrejurări ar echivala cu substituirea părţii în efectuarea 

unui act procedural, cu încurajarea atitudinii culpabile a părţii căreia îi revine sarcina probării 

pretenţiilor, ceea ce ar avea drept consecinţă ruperea echilibrului procesual, printr-o atitudine 

părtinitoare a instanţei, de natură a defavoriza şi prejudicia cealaltă parte în proces. 

Mai mult, pentru a asigura tuturor părţilor dreptul la un proces echitabil, instanţa de 

judecată are obligaţia, conform art. 22 alin. 2, 6 din Codul de procedură civilă, de a respecta 

principiul contradictorialităţii, precum şi celelalte principii procesuale, printre care şi cele 

privind disponibilitatea, egalitatea părţilor, inclusiv în plan probator, precum şi de a veghea la 

respectarea dispoziţiilor legale cu ocazia soluţionării pricinii deduse judecăţii, iar în cauza 

pendinte aceste obligaţii au fost îndeplinite de tribunal. 

Astfel, instanţa de apel a reţinut că, raportat la poziţia procesuală a pârâtului care a fost 

de acord – prin întâmpinare şi prin concluziile orale de la termenul de judecată din 22.03.2017 
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– să achite reclamantului suma de 18,14 euro/m.p./an pentru perioada 2013 - iunie 2016, 

judecătoria, prin dispunerea efectuării unei expertize tehnice de evaluare, a încălcat principiul 

disponibilităţii care guvernează procesul civil. 

Având în vedere achiesarea parţială a pârâtului recurent la pretenţiile reclamantului 

intimat, în sensul de a plăti 18,14 euro/m.p./an, pentru perioada 2013 - iunie 2016, şi nu 20 

euro/m.p./an, aşa cum a solicitat reclamantul intimat prin cererea de chemare în judecată, 

tribunalul a dat prevalenţă principiului disponibilităţii în procesul civil, consacrat de art. 9 

coroborat cu art. 22 alin. 6 din Codul de procedură civilă, obligându-l pe Z. la plata sumei de 

18,14 euro/m.p./an pentru perioada 2013 - iunie 2016. 

Procedând în acest mod, instanța de apel nu a încălcat vreo regulă de procedură a cărei 

nerespectare atrage sancțiunea nulității hotărârii. 

Concluzia Curţii este determinată de împrejurarea că înlăturarea de către tribunal a 

expertizei tehnice administrate de instanţa de fond, din oficiu, în contextul reţinerii dreptului 

de dispoziţie al pârâtului recurent, care a recunoscut parţial pretenţiile reclamantului intimat, 

nu reprezintă o nesocotire a rolului activ al judecătorului fondului şi, implicit, a prevederilor 

art. 22 din Codul de procedură civilă, astfel că motivul de recurs înscris în art. 488 pct. 5 din 

Codul de procedură civilă nu este operant în prezenta cauză. 

Raportat considerentelor expuse, în aplicarea art. 496 alin. (1) teza a doua din Codul 

de procedură civilă, Curtea respinge recursul declarat de Z și menţine decizia tribunalului. 

 

10. Cerere de plată formulată de creditoare în temeiul art. 102 alin. 6 din Legea nr. 

85/2014. Creanță bugetară care vizează activitatea debitoarei anterior momentului 

deschiderii procedurii insolvenței. Creanță anterioară deschiderii procedurii insolvenței 

 

Cuprins pe materii: Legea nr. 85/2014 

Index alfabetic: Legea nr. 85/2014 

Temei de drept: art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 

 

Legea nr. 85/2014 acordă creanţelor bugetare un regim derogatoriu de la dreptul 

comun cât priveşte înscrierea lor în tabelul creanţelor, sens în care sunt considerate creanţe 

anterioare, deși nu s-au născut efectiv înainte de declanşarea procedurii insolvenţei, 

creanţele bugetare care izvorăsc din activitatea de până atunci a debitorului. 

Determinarea caracterului acestora de a fi anterioare sau ulterioare deschiderii 

procedurii nu se realizează prin raportare la naşterea acestora ca urmare a emiterii deciziei 

de impunere, astfel cum susţine apelanta. 

Curtea reține că momentul naşterii creanţei în discuție este anterior datei deschiderii 

procedurii, respectiv data de 11.05.2017 când s-a pronunțat încheierea nr. 106/2017 de 

Tribunalul Iași şi nu se confundă cu momentul depunerii declaraţiei de impunere, astfel încât 
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nu sunt incidente dispozițiile art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, pe care s-a fundamentat 

cererea de plată formulată de apelanta contestatoare. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 112/11.03.2020 

 

Prin sentinţa civilă nr. 1039/18.09.2019, Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a Civilă - Faliment 

a respins ca nefondată contestația la măsura administratorului judiciar al debitoarei „N.” SA, 

contestaţie formulată de creditoarea DGAMC. 

Considerentele de fapt şi de drept pe care s-a întemeiat sentinţa primei instanţe au fost 

următoarele:  

În speță s-a criticat măsura administratorul judiciar al debitoarei „N.” SA, prin care s-a 

răspuns la cererea de plată formulată de creditoarea DGAMC, prin care se solicita achitarea 

sumei de 271.312 lei, reprezentând obligaţii fiscale/bugetare emise în baza obligaţiilor fiscale 

aferente perioadei 2017 – 2019. 

Administratorul judiciar a constatat că doar o parte din creanţa solicitată este certă, 

lichidă si exigibilă, având regimul unei creanţe curente, reglementat de art. 102 alin. 6 din 

Legea nr. 85/2014, respectiv pentru suma de 264.153 lei.  

În privinţa diferenţei de 7.159 lei, aceasta rezultă din obligaţiile fiscale aferente 

Declaraţiei nr. 116750675/24.05.2017, administratorul judiciar apreciind că acestea sunt 

creanţe anterioare deschiderii procedurii de insolvenţă, întrucât declaraţia este aferentă lunii 

aprilie 2017, prin urmare nu pot fi încadrate în categoria creanţelor curente, din moment ce s-

au născut anterior datei de 11.05.2017. 

Potrivit disp. art. 59 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, „(…) oricare dintre creditori, 

precum și orice altă persoană interesată pot face contestație împotriva măsurilor luate de 

administratorul judiciar”.  

Verificând actele dosarului și prevederile legale incidente, judecătorul sindic a 

constatat că măsura administratorului judiciar de respingere a cererii de plată a sumei de 7.159 

lei este legală și temeinică (doar această măsură s-a contestat). 

Suma sus-indicată este aferentă unei declaraţii cu nr. 116750675/24.05.2017, emisă ca 

urmare a depunerii unei declaraţii de impunere de către debitoare la aceeași dată – 

24.05.2017, declaraţia fiind aferentă lunii aprilie 2017. 

Prin încheierea civilă nr. 106/11.05.2017 a Tribunalului Iași - Secția a II-a Civilă - 

Faliment, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei „N.” 

SA. 
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Contestatoarea din prezenta cauză a solicitat ca plata sumei de 7.159 lei să fie făcută în 

temeiul art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, care prevede că „creanţele născute după data 

deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi 

plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală.” 

Contestatoarea apreciază că suma de 7.159 lei ar fi o creanţă curentă, născută ulterior 

deschiderii procedurii, de vreme ce declaraţia care stă la baza acestei sume este ulterioară 

deschiderii procedurii (24.05.2017), fiind emisă în baza unei declaraţii depuse de către 

debitoare tot ulterior deschiderii procedurii (24.05.2017). 

Judecătorul sindic a constatat că în mod corect nu a fost reţinut caracterul de creanţă 

curentă în privinţa acestei sume. 

Legea nr. 85/2014 a adus elemente de noutate în privinţa creanţelor bugetare. Astfel, 

conform art. 102 alin. 1 din lege, „cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate 

de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toți ceilalţi creditori, ale căror 

creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a 

creanţelor in termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; cererile de admitere a 

creanţelor vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului. Sunt 

creanţe anterioare și creanţele bugetare stabilite printr-o decizie de impunere întocmită 

ulterior deschiderii procedurii, dar care au ca obiect activitatea anterioară a debitorului. În 

termen de 60 zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, 

organele de inspecţie fiscală vor efectua inspecţia fiscală pe baza analizei de risc, potrivit 

prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare. Creditorii bugetari vor înregistra cererea de admitere a creanţei, 

conform evidenţelor proprii, în termenul prevăzut la art. 100 alin. 1 lit. b, urmând ca, în 

termen de 60 zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, să 

înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanţei iniţiale, dacă este cazul.” 

Creanţele bugetare beneficiază astfel de un regim derogatoriu de la dreptul comun cât 

priveşte înscrierea lor în tabelul creanţelor. În lumina prevederilor art. 102 din lege, sunt 

considerate creanţe anterioare, deși nu s-au născut efectiv înainte de declanşarea procedurii 

insolvenţei, creanţele bugetare care izvorăsc din activitatea de până atunci a debitorului. 

Practic, în materia creanţelor bugetare, determinarea caracterului lor anterior nu se mai 

realizează prin raportare la naşterea acestora ca urmare a emiterii deciziei de impunere, ci 

relevant este momentul desfăşurării, de către debitor, a activităţilor impozabile sau taxabile. 

Astfel, titularii creanţelor bugetare vor proceda la formularea, în termenul stabilit, a 

cererilor de admitere a creanţelor, legea oferindu-le dreptul ca, după întocmirea raportului de 
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inspecţie fiscală, dar nu mai târziu de 60 zile de la data publicării în BPI a notificării de 

deschidere a procedurii, să formuleze un supliment al cererii de admitere a creanţei iniţiale. 

Prin urmare, cererea iniţială de admitere a creanţei trebuie să cuprindă doar valoarea 

creanţelor deja născute, pentru care există decizii de impunere emise, iar suplimentul cererii 

va cuprinde acele creanţe bugetare care, potrivit raportului de inspecţie fiscală, rezultă din 

activitatea anterioară deschiderii procedurii, dar pentru care nu au fost emise decizii de 

impunere. 

Aceasta ar fi fost calea de urmat pentru contestatoare în privinţa sumei de 7.159 lei, 

fiind în mod clar o creanţă anterioară deschiderii procedurii, în accepţiunea art. 102 alin. 1 

teza a II-a din Legea nr. 85/2014. 

Contestatoarea nu a oferit, de altfel, nicio explicaţie din care să rezulte de ce a solicitat 

abia printr-o cerere de plată depusă la 21.02.2019 o sumă certă, lichidă și exigibilă imediat 

ulterior deschiderii procedurii (creanţa fiind născută la 24.05.2017), în condiţiile în care suma 

ar fi putut fi solicitată prin cererea inițială de admitere a creanţei – termenul în acest sens fiind 

stabilit la 26.06.2017 – sau cel mult printr-un supliment al cererii de creanţă. 

Pentru considerentele de mai sus, s-a constatat că nu pot fi primite motivele invocate 

de contestatoare, în temeiul art. 59 alin. (6) din lege contestaţia fiind respinsă ca nefondată. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel DGAMC, criticând-o pentru nelegalitate.  

Expunând sintetic situaţia de fapt, apelanta arată că instanţa de fond a respins 

contestaţia formulată de DGAMC reţinând că măsura administratorului judiciar de respingere 

a cererii de plată a sumei de 7.159 lei este legală și temeinică. 

Menționează apelanta că, prin cererea nr. SJI 516/21.02.2019, DGAMC a solicitat 

achitarea sumei de 271.312 lei, în conformitate cu prevederile art. 102 alin. 6, reprezentând 

obligaţii de plată curente exigibile după data deschiderii procedurii insolvenței. 

Debitoarea prin administratorul judiciar are obligaţia de a-şi achita toate obligaţiile 

curente ce se nasc din continuarea activităţii şi nu în mod preferenţial doar pe cele necesare 

afacerii. 

Temeiul de drept în baza căruia apelanta a solicitat plata acestei sume este art. 102 

alin. (6) din Legea nr. 85/2014, conform căruia: „Creanţele născute după data deschiderii 

procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite 

conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. 

Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute în procedura de faliment”. 

Aceste obligaţii către bugetul general consolidat reprezintă obligaţii născute ulterior 

datei de 11.05.2019 – data insolvenței conform fișei sintetice pe plătitor editată, respectiv 

obligaţii fiscale principale declarate de societate în perioada (2017-2019). 
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Creanţele fiscale în sumă de 7.159 lei au rezultat din declaraţiile depuse de 

contribuabil la data de 24.05.2017, ulterior datei de 11.05.2017 (data deschiderii procedurii 

insolvenței). 

Menționează apelanta că data de 24.05.2017, la care s-a realizat depunerea 

declaraţiilor de impunere de către debitoarea „N.” SA, reprezintă momentul la care s-au 

născut creanţele fiscale şi declaraţiile de impunere depuse de contribuabil produc efecte. 

Astfel, apelanta apreciază că momentul naşterii creanţelor fiscale în sumă de 7.159 lei 

îl reprezintă, în speţă data depunerii declaraţiilor fiscale, respectiv data de 24.05.2017, în 

condiţiile dispoziţiilor legale menţionate mai sus. 

Pe cale de consecinţă, în raport de prevederile art. 265 alin. (5), în mod corect şi legal, 

DGAMC a solicitat înscrierea la masa credală a sumelor existente în evidenţe la data intrării 

în insolvenţă – 15.810.591 lei, urmând ca suma de 7.159 lei rezultând din declaraţii depuse de 

societate în data de 24.05.2016 (ulterior deschiderii procedurii de insolvenţă) să fie achitate 

conform art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 

Susține că dispoziţiile art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 se coroborează cu 

dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, după cum urmează: 

Art. 93 al Legii nr. 207/2015, prevede la alin. (1) că: „Stabilirea creanţelor fiscale 

reprezintă activitatea de determinare a materiei impozabile, de calculare a bazei de impozitare 

şi a creanţelor fiscale.”, în timp ce la alin. (2) se arată că: „Creanţele fiscale se stabilesc astfel: 

a) prin declaraţie de impunere, în condiţiile art. 95 alin. (4) şi art. 102 alin. (2).”  

Art. 95 alin. (4) stabilește că: Declaraţia de impunere întocmită potrivit art. 102 alin. 

(2) este asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare, şi produce 

efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia. 

Art. 102 alin. (2) în declaraţia de impunere contribuabilul/plătitorul trebuie să 

calculeze cuantumul obligaţiei fiscale, dacă acest lucru este prevăzut de lege. 

Art. 165 alin. 6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

reglementează ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale pentru debitorii aflaţi sub incidenţa 

legislaţiei privind deschiderea procedurii insolvenţei. 

Conform prevederilor legale menţionate: ,,Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 167 

alin. (11) şi (12), pentru debitorii care se află sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţă, 

ordinea de stingere este următoarea: a) obligaţii fiscale născute după data deschiderii 

procedurii insolvenţei, în ordinea vechimii.” 

Art. 265 alin. (5) prevede că în vederea recuperării creanţelor fiscale de la debitorii 

care se află în stare de insolvenţă potrivit Legii nr. 85/2014, organul fiscal solicită înscrierea 
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la masa credală a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale existente în evidenţa creanţelor 

fiscale la data declarării insolvenţei. 

Astfel, criteriul avut în vedere atât în legea insolvenţei, cât şi în Codul de procedură 

fiscală este natura creanţei – anterioară sau ulterioară deschiderii procedurii de insolvenţă, 

care este determinată de data la care se naşte creanţa respectivă – înainte/după data deschiderii 

insolvenţei. 

Coroborând prevederile legale menţionate, rezultă că, pentru creanţele născute anterior 

deschiderii procedurii insolvenţei este necesară înscrierea la masa credală, recuperarea 

acestora efectuându-se în cadrul procedurii de insolvenţă, iar în ceea ce priveşte creanţele 

născute ulterior datei deschiderii procedurii, plata acestora urmează a se efectua conform 

documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. 

Solicită admiterea apelului, schimbarea sentinţei, în sensul admiterii contestaţiei ce 

face obiectul prezentei cauze, constatarea netemeiniciei şi nelegalităţii măsurii 

administratorului judiciar privind respingerea creanţei în cuantum de 7.159 lei, solicitată prin 

cererea nr. SJI 516/21.02.2019. 

Intimata „CITR F.” Bucureşti a depus întâmpinare, solicitând respingerea apelului 

formulat de DGAMC împotriva sentinţei civile nr. 1039/18.09.2019 pronunţată de Tribunalul 

Iaşi - Secţia a II-a Civilă în dosarul X/99/2017/a8, cu consecinţa păstrării acesteia. 

Învederează că, DGAMC a formulat apel împotriva sentinţei civile 1039/18.09.2019, 

invocând în esenţă aceleaşi argumente ca în faţa instanţei de fond, fără a aduce noi critici cu 

privire la argumentele invocate în faţa primei instanţe. 

În ceea ce priveşte momentul naşterii creanţei, intimata arată că în cuprinsul apelului, 

DGAMC reia teza susţinută în faţa primei instanţe, arătând că suma de 7.159 lei, aferentă 

declaraţiei de impunere 116750675/24.05.2017 reprezintă o creanţă curentă datorită faptului 

că data naşterii creanţei o reprezintă data depunerii declaraţiei. 

Pe de altă parte, obligaţia fiscală este datorată activităţii „N.” SA din luna aprilie 2017, 

actul depunerii declaraţiei reprezentând doar procedura formală prin care se constată ulterior 

existenţa respectivei obligaţii fiscale. Astfel, independent de depunerea declaraţiei de 

impunere, creanţa este născută în mod valabil. 

Declaraţia de impunere are efectul de a conferi creanţei fiscale exigibilitatea, fapt, de 

altfel invocat şi de către DGAMC în cuprinsul apelului atunci când a precizat că a solicitat 

achitarea în conformitate cu art. 102 alin. 6 a sumei de 271.312 lei, reprezentând obligaţii 

curente exigibile după data deschiderii procedurii insolvenţei". 
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Solicită respingerea apelului formulat de către ANAF - DGAMC, cu consecinţa 

menţinerii sentinţei civile 1039/18.09.2019, pronunţată de Tribunalul Iaşi - Secţia a II-a 

Civilă. 

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

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

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

potrivit considerentelor ce urmează:  

Instanța de control judiciar evidențiază că obiectul prezentei cauze îl reprezintă 

contestația formulată de apelanta creditoare DGAMC împotriva măsurilor administratorului 

judiciar al debitoarei „N.” SA, respectiv „CITR F.” București SPRL, măsuri cuprinse în 

Raportul de activitate nr. 3816 publicat în BPI nr. 8751/03.05.2019. 

Temeiul de drept invocat în susținerea acestui demers îl constituie dispozițiile art. 59 

alin. (5) din Legea nr. 85/2014. 

În cuprinsul acestui raportului de activitate, administratorul judiciar a analizat cererea 

de plată nr. SJI 516/21.02.2016 formulată de apelanta creditoare DGAMC, prin care a solicitat 

plata unei creanţe pretins a fi curente în cuantum total de 271.312 lei, practicianul în 

insolvență respingând cererea de plată cu privire la suma de 7.159 lei, aferentă declaraţiei de 

impunere nr. 116750675/24.05.2017 depuse de „N.” SA pentru intervalul 01.04.2017-

30.04.2017, cu argumentul că aceasta reprezintă o creanţă anterioară deschiderii procedurii 

insolvenţei. 

Judecătorul sindic a apreciat că prezenta contestaţie este nefondată, sens în care a 

reținut că măsura administratorului judiciar de respingere a cererii de plată a sumei de 7.159 

lei este legală și temeinică din moment ce suma este aferentă declaraţiei cu nr. 

116750675/24.05.2017, emisă ca urmare a depunerii unei declaraţii de impunere de către 

debitoare la aceeași dată, respectiv la 24.05.2017, declaraţia fiind aferentă activității 

desfășurate în luna aprilie 2017 și că nu poate fi reţinut caracterul de creanţă curentă în 

privinţa acestei sume. 

Instanța de apel notează că, atât prin prezentul apel, cât și prin contestația dedusă 

judecății primei instanțe, contestatoarea a susținut că suma de 7.159 lei ar fi o creanţă curentă, 

născută ulterior deschiderii procedurii, sens în care a argumentat că declaraţia care stă la baza 

acestei sume este ulterioară deschiderii procedurii întrucât a fost emisă la data de 24.05.2017, 

în baza unei declaraţii depuse de către debitoare tot ulterior deschiderii procedurii, la aceeași 

dată de 24.05.2017. 
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Apelanta susține, în esență, că suma de 7.159 lei, aferentă declaraţiei de impunere 

116750675/24.05.2017, reprezintă o creanţă curentă datorită faptului că data naşterii creanţei 

o reprezintă data depunerii declaraţiei. 

Curtea are în vedere că administratorul judiciar al debitoarei „N.” SA a fost învestit de 

apelanta creditoare DGAMC cu soluționarea unei cereri de plată nr. SJI 516/21.02.2016 prin 

care aceasta a solicitat plata sumei totale de 271.312 lei, cu titlul de creanţă curentă, temeiul 

de drept al solicitării constituindu-l dispozițiile art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. 

Titularii creanțelor curente sunt, în acord cu prevederile art. 5 pct. 21, creditori curenți, 

adică acei creditori ce dețin creanțe certe, lichide și exigibile, născute în timpul procedurii de 

insolvență, și care au dreptul de a li se achita cu prioritate creanța, integral și imediat, conform 

documentelor din care rezultă. 

Această regulă rezultă atât din art. 5 pct. 21, cât și din art. 102 alin. (6) din Legea nr. 

85/2014, potrivit căruia creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de 

observație sau în procedura reorganizării judiciare, vor fi plătite conform documentelor din 

care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. 

Prin urmare, titularii acestui tip de creanțe au prioritate la plată și nu intră în concurs 

cu creditorii îndreptățiți să participe la procedură (titularii creanțelor anterioare deschiderii 

procedurii contra debitorilor, înscriși în tabelele de creanțe), art. 102 alin. (6) din Legea nr. 

85/2014 preluând principiul plății imediate și integrale consacrat de art. 64 alin. (6) din 

vechea Lege a insolvenței nr. 85/2006. 

Regimul juridic privilegiat aplicabil creanței curente, care derogă de la principiile 

fundamentale ale procedurii insolvenței (procedură colectivă, concursuală și egalitară), se 

justifică prin imperativul continuării activității debitorului după data deschiderii procedurii 

insolvenței, pentru evitarea intrării debitorului în faliment. 

Prezintă relevanță în cauza pendinte și momentul deschiderii procedurii împotriva 

debitoarei, care a intervenit prin încheierea civilă nr. 106/11.05.2017 pronunțată de Tribunalul 

Iași - Secția a II-a Civilă - faliment, care a dispus deschiderea procedurii generale a 

insolvenţei împotriva debitoarei „N.” SA.  

În ceea ce privește obligaţiile fiscale izvorâte din Declaraţia nr. 

116750675/24.05.2017, în valoare de 7.159 lei, respectiv: CAS angajator: 5113 lei, accidente 

de muncă: 61 lei, şomaj angajator: 139 lei, şomaj angajaţi: 142 lei, fond garantare: 78 lei, 

CASS angajator: 1626 lei, în mod corect a constatat judecătorul sindic că acestea sunt creanţe 

anterioare deschiderii procedurii de insolvență, întrucât declaraţia nr. 116750675/24.05.2017, 

a fost emisă ca urmare a depunerii unei declaraţii de impunere de către debitoare la aceeași 
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dată, respectiv 24.05.2017, declaraţia fiind aferentă activității desfășurată de debitoare în luna 

aprilie 2017. 

În cauză vorbim de o creanță bugetară în valoare de 7.159 lei, cu privire la care devin 

aplicabile dispozițiile art. 102 alin. (1) ultima teza din Legea nr. 85/2014, astfel cum în mod 

judicios a reținut judecătorul sindic. 

Astfel, conform art. 102 alin. 1 din lege: „cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor 

fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toți ceilalţi creditori, 

ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de 

admitere a creanţelor in termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; cererile de 

admitere a creanţelor vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului. 

Sunt creanţe anterioare și creanţele bugetare stabilite printr-o decizie de impunere întocmită 

ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea anterioară a debitorului. În 

termen de 60 zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, 

organele de inspecţie fiscală vor efectua inspecţia fiscală pe baza analizei de risc, potrivit 

prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare. Creditorii bugetari vor înregistra cererea de admitere a creanţei, 

conform evidenţelor proprii, în termenul prevăzut la art. 100 alin. 1 lit. b, urmând ca, în 

termen de 60 zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, să 

înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanţei iniţiale, dacă este cazul.” 

Din analiza dispoziției legale anterior evocate rezultă că, în materia creanţelor 

bugetare, în determinarea caracterului acestora de a fi anterioare sau ulterioare deschiderii 

procedurii prezintă relevanță momentul desfăşurării de către debitor a activităţilor impozabile 

sau taxabile. 

Practic, în materia creanţelor bugetare, determinarea caracterului lor anterior nu se mai 

realizează prin raportare la naşterea acestora ca urmare a emiterii deciziei de impunere, ci 

relevant este momentul desfăşurării de către debitor a activităţilor impozabile sau taxabile. 

Astfel, Legea nr. 85/2014 acordă creanţelor bugetare un regim derogatoriu de la 

dreptul comun cât priveşte înscrierea lor în tabelul creanţelor, sens în care sunt considerate 

creanţe anterioare, deși nu s-au născut efectiv înainte de declanşarea procedurii insolvenţei, 

creanţele bugetare care izvorăsc din activitatea de până atunci a debitorului. 

În consecință, determinarea caracterului acestora de a fi anterioare sau ulterioare 

deschiderii procedurii nu se realizează prin raportare la naşterea acestora ca urmare a emiterii 

deciziei de impunere, astfel cum încearcă apelanta să acrediteze ideea. 

În raport de circumstanțele particulare ale cauzei, astfel cum au fost prezentate în cele 

ce preced, Curtea reține că momentul naşterii creanţei în cuantum de 7.519 lei este anterior 
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datei deschiderii procedurii, respectiv data de 11.05.2017 când s-a pronunțat încheierea nr. 

106/2017 de Tribunalul Iași şi nu se confundă cu momentul depunerii declaraţiei de impunere, 

astfel încât nu sunt incidente dispozițiile art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, pe care s-a 

fundamentat cererea de plată formulată de apelanta contestatoare. 

În acord cu cele reținute de judecătorul sindic, cu privire la creanţa pretins a fi născută 

după momentul deschiderii procedurii, în sumă de 7.519 lei trebuia urmată calea procedurală 

constând în efectuarea raportului de inspecţie fiscală şi depunerea suplimentului la declaraţie 

în termenul de 60 de zile, aceasta fiind în mod clar o creanţă anterioară deschiderii procedurii, 

în accepţiunea art. 102 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 85/2014. 

Astfel, cererea iniţială de admitere a creanţei trebuie să cuprindă doar valoarea 

creanţelor deja născute, pentru care există decizii de impunere emise, iar suplimentul cererii 

va cuprinde acele creanţe bugetare care, potrivit raportului de inspecţie fiscală, rezultă din 

activitatea anterioară deschiderii procedurii, dar pentru care nu au fost emise decizii de 

impunere.  

Nici prin apelul formulat și nici prin contestație, contestatoarea nu a oferit de altfel 

nicio explicaţie din care să rezulte de ce a solicitat abia printr-o cerere de plată depusă la 

21.02.2019 o sumă certă, lichidă și exigibilă imediat ulterior deschiderii procedurii (creanţa 

fiind născută la 24.05.2017), în condiţiile în care suma ar fi putut fi solicitată prin cererea 

inițială de admitere a creanţei – termenul în acest sens fiind stabilit la 26.06.2017 – sau cel 

mult printr-un supliment al cererii de creanţă. 

În dezvoltarea criticilor din apel, DGAMC face trimitere la dispoziţiile generale din 

cuprinsul Codului de procedură fiscală, respectiv dispozițiile art. 94, art. 95 art. 102 alin. (2), 

art. 165 alin. 6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, fără însă a le corela 

cu reglementările speciale aplicabile din Legea nr. 85/2014, care au prioritate faţă de cele din 

Codul de procedură fiscală. 

În acest sens, Curtea de apel reţine incidenţa în cauză a considerentelor Deciziei nr. 

28/16.04.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie pronunţată în Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial nr. 506/20.06.2018. Chestiunea de 

drept ce a format obiectul analizei în dosarul nr. 37/1/2018, a vizat dezlegarea problemei 

priorităţii aplicării între două norme cu caracter special, pe de o parte, dispoziţiile art. 147 ind. 

3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, iar, pe de altă parte, dispoziţiile art. 64 alin. (1) 

şi art. 76 din Legea nr. 85/2006, în procedura de recuperare a unei creanţe fiscale împotriva 

unui debitor aflat în procedura de insolvenţă. Deși chestiunea soluţionată nu este identică cu 

cea care formează obiectul prezentei judecăți, se reține faptul că se analizează o problemă de 

drept similară cu cea supusă analizei în prezenta cauză. 
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Astfel, reține instanța de recurs din considerentele deciziei menționate faptul că, faţă 

de problema de drept care formează obiectul prezentei sesizări se constată că, dintre cele două 

legi speciale aflate în concurs, este aplicabilă cu prioritate Legea nr. 85/2006 care 

reglementează procedura insolvenţei. Deschiderea procedurii insolvenţei marchează începutul 

unei perioade fiscale speciale, debitorul în procedură având obligaţia să achite datoriile 

născute anterior deschiderii procedurii, cu respectarea ordinii de prioritate şi a procedurilor 

prevăzute de lege. Recuperarea creanţelor împotriva unui debitor în insolvenţă este guvernată 

de dispoziţiile legii speciale, care reglementează o procedură colectivă, concursuală şi 

egalitară care are în vedere recuperarea tuturor creanţelor, inclusiv recuperarea creanţelor 

fiscale. Atât legea insolvenţei, cât şi codul fiscal conţin dispoziţii cu caracter special, fiecare 

având însă propriul domeniu de reglementare, dar, în condiţiile în care la procedura colectivă, 

egalitară şi concursuală a insolvenţei participă toţi creditorii, inclusiv creditorii bugetari, 

aceştia trebuie să se supună prevederilor legii insolvenţei în procesul de realizare a creanţei. 

În aceste condiţii se poate aprecia că în cursul acestei proceduri speciale de insolvenţă 

nu mai pot fi aplicate, în ceea ce priveşte realizarea creanţelor, dispoziţiile contrare dintr-o 

altă lege, chiar dacă aceasta reglementează o procedură de stabilire a creanţelor fiscale, aşa 

cum este Codul fiscal. Concursul dintre legea specială şi legea generală se rezolvă în favoarea 

primei, conform principiului specialia generalibus derogant. Codul fiscal reglementează 

procedura generală de stabilire a creanţelor fiscale şi de recuperare a creanţelor fiscale 

împotriva debitorilor care nu se află în situaţii speciale, cum este procedura de insolvenţă, iar 

Legea nr. 85/2006 reglementează procedura specială de realizare a tuturor creanţelor, inclusiv 

a creanţelor fiscale faţă de un debitor în insolvenţă. 

Prin urmare, raportat la modalitatea de realizare a creanţelor faţă de un debitor aflat în 

procedura de insolvenţă, se aplică cu prioritate dispoziţiile legii insolvenţei, organul fiscal 

neputând să îşi mai valorifice propria creanţă, neînscrisă la masa pasivă în procedura 

colectivă, prin respingerea cererii de rambursare TVA în procedura reglementată de art. 147 

ind. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

În procedura de recuperare a creanţelor, dispoziţiile Legii nr. 85/2006 au caracter de 

normă specială în raport cu dispoziţiile Codului fiscal, aplicându-se cu prioritate dispoziţiile 

legii insolvenţei. O creanţă fiscală născută anterior deschiderii procedurii insolvenţei nu poate 

fi valorificată separat de organul fiscal, într-o procedură administrativă demarată de o 

societate aflată în procedura în insolvenţă. 

În raport de cele anterior expuse, instanța de apel reține că, în cauză, nu își găsesc 

aplicabilitatea prevederile din Codul de procedură fiscală, invocate de apelantă în dezvoltarea 

criticilor din apel, motiv pentru care această critică a fost respinsă ca nefondată.  
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În consecinţă, în baza art. 480 alin. 1 teza I din Codul de procedură civilă, raportat la 

art. 43 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, Curtea a respins apelul formulat de creditoarea DGAMC 

împotriva sentinţei civile nr. 1039/18.09.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a 

Civilă - Faliment şi a păstrat sentinţa atacată. 

 

11. Cerere accesorie de acordare cheltuieli de judecată. Condiţiile pentru reducerea 

cheltuitelor de judecată reprezentând onorariu expert 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil.  

Index alfabetic: Cerere de acordare cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert  

Temei de drept: art. 451 alin. 2 si 3 Cod pr. civila 

 

Prerogativa reducerii onorariului de expert se exercită de instanţă doar la momentul 

stabilirii onorariului definitiv, şi nu la acela al cuantificării  cheltuielilor de judecată. Astfel, 

atâta timp cât expertiza efectuată în cauză a fost o probă utilă, pe are instanţa a avut-o în 

vedere la pronunţarea soluţiei, chiar dacă acţiunea a fost admisă doar în parte, partea care 

pierde procesul urmează să o suporte integral, această cheltuială având un caracter 

indivizibil, fiind una necesară în cauză.   

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 111/11.03.2020 

 

Prin sentinţa civilă nr. 1139 din 03 octombrie 2019, Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a 

Civilă - Faliment a admis în parte contestația formulată de contestatoarea-creditoare „X.” SA, 

în ceea ce privește creanța înscrisă pe tabelul preliminar în favoarea creditorului Y., în 

contradictoriu și cu administratorul judiciar „CITR” Filiala București SPRL, a dispus 

înscrierea în tabelul definitiv de creanţe a creditorului Y. cu suma totală de 6.067.317,65 lei, a 

luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 

Pentru a se pronunţa astfel, judecătorul sindic a reţinut următoarele considerente:  

Creditoarea „X.” SA a contestat tabelul preliminar al creditorilor debitoarei SC „Z.” 

SA, criticând suma cu care a fost înscrisă creditorul Y., respectiv 6.430.363,44 lei. 

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

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

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

tabel.” 

Potrivit cererii de creanţă depuse de creditorul contestat, suma totală de 6.430.363,44 

lei ar fi fost formată din: 5.096.566,50 lei contravaloare credite neachitate; 1.319.829,75 lei 

chirii; 13.967,29 lei cheltuieli. 
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În vederea stabilirii cuantumului exact al sumei datorate de către debitoare creditorului 

Y., pe baza înscrisurilor depuse în dovedirea cererii de creanţă, s-a efectuat o expertiză 

contabilă, ale cărei concluzii sub aspectul sumelor calculate instanța și le-a însușit (aprecierile 

făcute de expert ce exced atribuţiilor sale urmând a nu fi avute în vedere). Prin expertiză, s-a 

stabilit că totalul creanţelor cuvenite creditorului Y., la data de 31.03.2017 rezultate în urma 

expertizării documentelor și informaţiilor din evidenţa contabilă a debitoarei este în cuantum 

de 6.067.317,65 lei, suma de 363.045,79 lei fiind solicitată și înscrisă fără justificare.  

Expertul a stabilit că operaţiunile de creditare de către creditor au avut la bază 

documente justificative, respectiv contracte de împrumut si contracte de drept de uzufruct 

asupra unui imobil. În ce priveşte corectitudinea înregistrării acestor operaţiuni în evidenţa 

contabilă a debitoarei, expertul a identificat creditări înregistrate prin intermediul mai multor 

conturi de datorii, respectiv 4551 – Asociaţi – Chirii datorate, 4552 – Asociaţi – Creditare 

firmă, 4623 – Creditori diverşi; 4624 – Chirie Y., fiind identificate și note de corecţie a 

soldurilor și transferuri între conturile respective. În ce priveşte operaţiunile de creditare, s-a 

stabilit că acestea au avut la bază contracte de împrumut, sumele respective fiind utilizate 

pentru plata furnizorilor de materii prime, servicii, salarii, comisioane si rambursări de 

împrumuturi bancare. 

Raportat la cele de mai sus, s-a constatat că susținerile creditoarei contestatoare „X.” 

SA nu pot fi primite decât în parte, în limita sumei de 363.045,79 lei pentru care nu au fost 

depuse documente justificative de către creditorul contestat, astfel că, în temeiul art. 111 din 

Legea nr. 85/2014, contestația a fost admisă in parte, în sensul înscrierii pe tabelul definitiv de 

creanţe a creditorului Y. cu suma totală de 6.067.317,65 lei. 

Prin sentinţa civilă nr. 1315/13.11.2019, Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a Civilă - Faliment 

a admis cererea de completare a dispozitivului sentinței civilei nr. 1139/03.10.2019 

pronunțată de Tribunalul Iași – Secția a II-a Faliment, cerere formulată de contestatoarea „X.” 

SA, în contradictoriu cu creditorul contestat Y. și cu administratorul judiciar al debitoarei 

„N.” SA, „X.” SPRL. 

A dispus completarea dispozitivului sentinței civile nr. 1139/03.10.2019 pronunțată de 

Tribunalul Iași – Secția a II-a Faliment cu mențiunea: „a obligat creditorul contestat Y. la 

plata către contestatoarea „X.” SA a unor cheltuieli de judecată în cuantum de 321,765 lei.” 

Pentru a se pronunţa astfel, judecătorul sindic a reţinut următoarele considerente: 

Prin sentinţa civilă nr. 1139/03.10.2019 pronunţată de Tribunalul Iași – Secţia a II-a 

Faliment, s-a admis în parte contestaţia formulată de această parte la tabelul preliminar al 

creanţelor debitoarei SC „N.” SA, dispunându-se înscrierea în tabelul definitiv de creanţe a 

creditorului contestat Y. cu suma de 6.067.317,65 lei. 
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Deși prin contestaţia formulată, creditoarea a solicitat obligarea pârâtului la plata 

cheltuielilor de judecată, prin sentinței civile nr. 1139/03.10.2019 instanţa a omis să dispună 

în acest sens. 

Potrivit art. 444 C.pr.civ., dacă prin hotărârea dată instanța a omis să se pronunţe 

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

incidentale, se poate cere completarea hotărârii. 

Constatând omisiunea instanței de a se pronunța prin dispozitiv asupra cererii de 

acordare a cheltuielilor de judecată, judecătorul sindic a admis cererea de completare, 

formulată în termenul prevăzut de art. 444 C.pr.civ. 

Dată fiind admiterea in parte a contestaţiei, s-a dat eficienţă dispozițiilor art. 453 alin. 

2 C.pr.civ., partea în culpă pentru admiterea în parte a contestaţiei (creditorul contestat Y.) 

fiind obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de contestatoare, proporţional cu 

partea din contestaţie admisă. 

Astfel, creditorul contestat a fost înscris pe tabelul preliminar contestat cu suma totală 

de 6.430.363,44 lei, prin sentinţa a cărei completare se cere constatându-se că s-ar fi impus 

înscrierea sa doar pentru suma de 6.067.317,65 lei. Astfel, contestaţia a fost admisă pentru o 

proporţie de 5,645% ( diferenţa între suma înscrisă iniţial și cea corectă). 

Contestatoarea „X.” SA a efectuat cheltuieli de judecată în prezentul dosar într-un 

cuantum total de 5700 lei (200 lei taxă de timbru și 5500 lei onorariu expert).  

Raportat la procentul pentru care s-a dispus admiterea contestaţiei – 5,645%, în 

temeiul art. 453 alin. 2 C.pr.civ., s-a impus obligarea creditorului contestat la plata aceleiaşi 

cote din cheltuielile de judecată suportate de contestatoare, respectiv a sumei de 321,765 lei. 

Faţă de cele reţinute anterior, s-a dispus completarea hotărârii conform celor de mai 

sus. 

Împotriva sentinţei civile nr. 1139/3.10.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi a declarat 

apel creditoarea „X.” SA. 

În motivarea apelului, creditoarea susţine că instanţa de fond a reţinut în mod eronat că 

nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, deşi prin contestaţie Banca a solicitat expres 

cheltuielile de judecată, cu acordarea și a cheltuielilor de judecată din apel. 

Prin sentinţa 1139/03.10.2019 instanţa admite în parte contestaţia Băncii și „ia act că 

nu s-au solicitat cheltuieli de judecată”, Banca achitând pentru aceasta cerere de chemare în 

judecată atât taxa de timbru de 200 lei cât și onorariu expert în sumă de 5.500 lei. 

Instanţa a omis să analizeze pretenţia concretă dedusă judecăţii privind acordarea 

cheltuielilor de judecată reprezentând taxa de timbru și onorariul pentru efectuarea expertizei 

de specialitate, pe care deși le-a solicitat și dovedit, a considerat că nu au fost solicitate. 
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Față de toate aceste aspecte, prin raportare la dispoziţiile legale incidente și la 

motivele la care s-a făcut referire, solicită admiterea apelului, schimbarea în parte a hotărârii, 

în sensul acordării pentru „X.” SA a cheltuielilor de judecată efectuate și dovedite la fond, cu 

cheltuieli de judecată și în apel. 

Împotriva sentinţei civile nr. 1315/13.11.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi a declarat 

apel creditoarea „X.” SA. 

În motivarea apelului, creditoarea susţine că prin sentinţa 1139/03.10.2019 instanţa 

admis în parte contestaţia Băncii şi a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, Banca 

achitând pentru această cerere de chemare în judecată atât taxa de timbru de 200 lei cât și 

onorariu expert în suma de 5.500 lei. 

Instanţa a omis să analizeze pretenţia concretă dedusă judecăţii privind acordarea 

cheltuielilor de judecată reprezentând taxa de timbru și onorariul pentru efectuarea expertizei 

de specialitate, pe care deşi le-a solicitat si dovedit, a considerat că nu au fost solicitate. 

Banca a formulat cerere de îndreptare eroare materiala si completare dispozitiv, 

promovând simultan si apel împotriva soluţiei. 

Prin sentinţa civilă nr. 1315/13.11.2019, instanţa a admis cererea Băncii și a dispus 

completarea dispozitivului sentinţei în sensul obligării la plata către Banca de către creditorul 

contestat, a sumei de 321,765 lei proporţional cu admiterea contestaţiei, în speţă 5,645%. 

Apelanta creditoare critică această soluţie pe care o consideră nelegală, întrucât 

onorariul aferent efectuării expertizei a fost în mod nejustificat redus. 

Se observă astfel că art. 451 alin. 2 și 3 C.proc.civ. nu impune o reducere automată a 

cheltuielilor de judecată în cazul admiterii în parte a pretenţiilor, ci dă instanţei posibilitatea 

de a aprecia în ce măsură le acordă. 

Astfel, având în vedere că expertiza de specialitate pentru care „X.” SA a achitat 

onorariul, a fost integral utilă cauzei, prin raportare la obiectul judecăţii, nu se justifică 

reducerea acestei cheltuieli chiar dacă acţiunea a fost în final admisă în alte limite decât cele 

iniţial solicitate. 

Mai mult, având în vedere faptul că litigiul având ca obiect contestaţie creanţa a fost 

soluţionat exclusiv pe baza probei cu expertiză, în consecinţă, proba cu expertiză era necesară 

pentru soluţionarea cauzei, iar cheltuiala constând în onorariu expert a fost generată de o 

probă utilă cauzei, stabilind că temeiul juridic al acordării cheltuielilor de judecată este 

atitudinea procesuală culpabilă a părţii care a căzut în pretenţii, fapta acesteia declanşează o 

răspundere civilă delictuală al cărei conţinut îl constituie obligaţia civilă de reparare a 

prejudiciului cauzat, adică de restituire a sumelor pe care partea care a câştigat procesul a fost 

nevoită să le avanseze. 
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Pentru toate aceste considerente, reţinând că prima instanţă a făcut o greşită aplicare a 

legii, prin raportare la dispoziţiile legale incidente și la motivele la care s-a făcut referire, 

solicită admiterea apelului, schimbarea în parte a hotărârii, în sensul acordării pentru „X.” SA 

a cheltuielilor de judecată efectuate și dovedite la fond reprezentând onorariu expert în 

cuantum de 5.700 lei, cu cheltuieli de judecată și în apel.  

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

lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale aplicabile, Curtea constată că apelul formulat 

împotriva sentinţei civile nr. 1139/3.10.2019, este nefondat, în timp ce apelul formulat 

împotriva sentinţei civile nr. 1315/13.11.2019 este fondat, potrivit considerentelor ce 

urmează:  

În ceea ce priveşte apelul formulat împotriva sentinţei civile nr. 1139/3.10.2019, 

Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a Civilă - Faliment, Curtea reţine următoarele: 

Deși prin contestaţia formulată, creditoarea a solicitat obligarea pârâtului la plata 

cheltuielilor de judecată, prin sentinţa civilă nr. 1139/03.10.2019 instanţa a omis să dispună în 

acest sens, aşa cum rezultă din cuprinsul sentinţei şi al încheierii de îndreptare eroare 

materiala a acesteia. 

În drept, sunt incidente dispoziţiile art. 444 alin. 3 C.proc.civ. potrivit cărora: „Dacă 

prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau 

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

Această procedură este una obligatorie aşa cum statuează şi art. 445 – Obligativitatea 

procedurii: „Îndreptarea, lămurirea, înlăturarea dispoziţiilor contradictorii ori completarea 

hotărârii nu poate fi cerută pe calea apelului sau recursului, ci numai în condiţiile art. 442-

444.” 

Prin urmare, în ceea ce priveşte apelul formulat împotriva sentinţei civile nr. 

1139/3.10.2019, Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a Civilă - Faliment prin care se solicită 

completarea sentinţei, în sensul de a fi obligat pârâtul la plata cheltuielilor de judecată, Curtea 

constată că acesta nu poate fi primit, partea având posibilitatea de a exercita exclusiv calea 

completării hotărârii, procedură pe care de altfel a şi uzitat-o. 

În ceea ce priveşte apelul formulat împotriva sentinţei civile nr. 1315/13.11.2019 a 

Tribunalului Iaşi, Secţia a II-a Civilă - Faliment, Curtea reţine următoarele: 

Prin sentinţa civilă nr. 1315/13.11.2019, instanţa a admis cererea Băncii și a dispus 

completarea dispozitivului sentinţei în sensul obligării la plata către Bancă de către creditorul 

contestat, a sumei de 321,765 lei proporţional cu admiterea contestaţiei, în speţă 5,645%. 

Prezentul litigiu a avut ca obiect contestaţia formulată de contestatoarea-creditoare 

„X.” SA la tabelul preliminar al creanţelor debitoarei SC „N.” SA, contestaţie care a fost 
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soluţionat exclusiv pe baza probei cu expertiză, în consecinţă, proba cu expertiză era necesară 

pentru soluţionarea cauzei, iar cheltuiala constând în onorariu expert a fost generată de o 

probă utilă cauzei. 

În drept, sunt incidente dispoziţiile art. 451: „(1) Cheltuielile de judecată constau în 

taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi ale 

specialiştilor numiţi în condiţiile art. 330 alin. (3), sumele cuvenite martorilor pentru 

deplasare şi pierderile cauzate de necesitatea prezenţei la proces, cheltuielile de transport şi, 

dacă este cazul, de cazare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a 

procesului. (2) Instanţa poate, chiar şi din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de 

judecată reprezentând onorariul avocaţilor, atunci când acesta este vădit disproporţionat în 

raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând 

seama şi de circumstanţele cauzei. Măsura luată de instanţă nu va avea niciun efect asupra 

raporturilor dintre avocat şi clientul său. (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod 

corespunzător la plata experţilor judiciari şi a specialiştilor numiţi în condiţiile art. 330 alin. 

(3). 

Prin urmare, Curtea reţine că art. 451 alin. 3 permite reducerea motivată şi a plăţii 

cuvenite experţilor judiciari, respectiv atunci „când acesta este vădit disproporţionat în raport 

cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de expert, ţinând seama şi 

de circumstanţele cauzei”, dar nu reducerea părţii din cheltuielile de judecată efectuate deja de 

parte cu acest titlu.  

Prerogativa reducerii onorariului de expert se exercită doar la momentul stabilirii 

onorariului definitiv, şi nu la acela al cuantificării  cheltuielilor de judecată. Astfel, atâta timp 

cât expertiza efectuată în cauză a fost o probă utilă pe are instanţa a avut-o în vedere la 

pronunţarea soluţiei, chiar dacă acţiunea a fost admisă doar în parte, partea care pierde 

procesul urmează să o suporte, această cheltuială având un caracter indivizibil, fiind una 

necesară. În ceea ce priveşte, taxa de timbru, spre deosebire de onorarul expertului, aceasta se 

datorează, aşa cum corect a reţinut şi instanţa de fond, doar proporţional cu partea din acţiune 

care a fost admisă. 

În atare condiţii, având în vedere că expertiza de specialitate pentru care „X.” SA a 

achitat onorariul, a fost integral utilă cauzei, prin raportare la obiectul judecăţii, nu se justifică 

reducerea acestei cheltuieli, chiar dacă acţiunea a fost în final admisă în alte limite decât cele 

iniţial solicitate. 

Faţă de considerente arătate mai sus, în baza art. 480 C.proc.civ., Curtea a respins 

apelul formulat de creditoarea „X.” SA împotriva sentinţei civile nr. 1139/3.10.2019 

pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a Civilă - Faliment, sentinţă pe care a păstrat-o şi a 
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admis apelul formulat de creditoarea „X.” SA împotriva sentinţei civile nr. 1315/13.11.2019 

pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a Civilă - Faliment, sentinţă pe care a schimbat-o în 

sensul obligării creditorul contestat Y. la plata către contestatoarea „X.” SA a unor cheltuieli 

de judecată în cuantum de 5511,28 lei reprezentând 5500 lei onorariu expert şi 11,28 lei taxă 

de timbru.  

 

12. Decăderea din dreptul de a propune, în vederea votării planului de reorganizare, 

a categoriei creditorilor indispensabili. Condiţii şi efecte 

 

Cuprins pe materii: Drept comercial. Procedura insolvenței. Plan reorganizare  

Index alfabetic: Votare plan reorganizare; Decădere; Vot creditori indispensabili 

Temei de drept: Legea nr. 85/2014 – art. 134 alin. 2 

 

Potrivit prevederilor art 5 pct 23 din legea 85/2014, creditori indispensabili sunt  

chirografarii care furnizează servicii, materii prime, materiale sau utilităţi fără de care 

activitatea debitorului nu se poate desfăşura şi care nu pot fi inlocuiti de niciun alt furnizor 

care oferă servicii, materii prime, materiale sau utilităţi de acelasi fel, in aceleaşi condiţii 

financiare.  

In conformitate cu dispoz art 134 alin 2, lista creditorilor indispensabili trebuie 

depusă de către debitor împreună cu celelalte documente prevăzute de art 67 alin 1, lista care 

se anexează, menţionandu-se si creanţele acestora, la raportul intocmit de administratorul 

judiciar, potrivit art 97 din legea 85/2014.  

Aşadar, lista trebuie să conţină creditorii consideraţi indispensabili cu mentionarea 

creanţelor acestora  iar ulterior inscrisul trebuie anexat la raportul cauzelor si 

imprejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă.  

Lista creditorilor indispensabili, supusă aşadar confirmării administratorului judiciar 

prin anexarea la raportul cauzelor, poate fi depusă numai de catre debitor, pe baza 

documentelor contabile si prin raportare la necesitatile societăţii.  

Nedepunerea acestei liste de catre debitor atrage sanctiunea prevazuta expres de 

dispoz art 134 alin 2 din legea 85/2014, respectiv decăderea din dreptul de a propune, in 

vederea votării planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili.  

 

Curtea de Apel Iași, Secţia civilă, Decizia civilă nr. 41/6.02.2020  

 

Prin sentinţa civilă nr. 370/14.03.2019, Tribunalul Iaşi, în temeiul art. 139 alin. 5 din 

Legea nr. 85/2014, a confirmat planul de reorganizare a activităţii debitoarei SC „X.” SRL, 

aşa cum a fost aprobat de adunarea creditorilor în şedinţa din 05.02.2019. A dispus 

reorganizarea activităţii debitoarei potrivit planului de reorganizare, aceasta urmând să-şi 

conducă activitatea sub supravegherea administratorului judiciar „A” SPRL şi în conformitate 

cu planul confirmat.  
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Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut faptul că prin încheierea 

nr. 219/03.09.2015 s-a deschis procedura generală a insolvenţei asupra debitoarei SC „X.” 

SRL. La data de 18.01.2019, s-a depus planul de reorganizare, propus de debitoare prin 

administrator special. În adunarea creditorilor ce a avut loc la data de 05.02.2019, planul de 

reorganizare a fost votat favorabil de trei categorii de creanțe din cele 4 cuprinse în tabelul 

definitiv, conform prevederilor art. 138 alin. 4 și art. 139 alin. 1 lit. C) din Legea nr. 85/2014.  

Apreciind că planul de reorganizare are o fundamentare economică motivată, raportat 

la previziunile financiare care arată că din activitatea curenta a companiei poate fi generat 

profit, precum şi faptul că, în prezenţa acestor posibilităţi reale de redresare, măsura lichidării 

ar dezavantaja atât pe creditori, cât şi pe debitor, constatând îndeplinite cerinţele art. 139 alin. 

1 lit. C) din Legea nr. 85/2014, instanța a confirmat planul de reorganizare a activităţii 

debitoarei SC „X.” SRL aşa cum a fost aprobat de adunarea creditorilor în şedinţa din 

05.02.2019, urmând a fi reorganizată conform acestui plan, să fie condusă de actuala 

conducere, sub supravegherea administratorului judiciar „A” SPRL şi în conformitate cu 

planul confirmat.  

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel DGRFP Iași, invocându-se – în esenţă – 

faptul că în mod greşit şi fără analizarea starea de fapt a debitoarei SC „X.” SRL, instanţa de 

fond, prin sentinţa civile nr. 370/4.03.2019, a confirmat planul de reorganizare al acesteia, 

decizie pe care o apreciază ca fiind nelegală și netemeinică din următoarele considerente: 

Conţinutul planului de reorganizare nu este corespunzător cerinţelor impuse de art. 133 și art. 

134 din Legea nr. 85/2014; debitorul, prin planul propus, nu prevede o reorganizare propriu-

zisă a activităţii sale, ci doar o continuare a acesteia, respectiv urmăreşte să obțină o 

prelungire a termenului de plată al creanţelor curente născute în cadrul procedurii (345.000 

lei) și o exonerare de la plata obligaţiilor născute până la data deschiderii procedurii 

insolvenței, în condiţiile în care se angajează la plata unei sume de 1427,16 lei din totalul 

sumei de 1.712.604 lei reprezentând 0,10%, o sumă derizorie și sfidătoarea ce îşi propune a o 

achita debitoarea din totalul creanţei datorate. 

Aceeași atitudine a debitoarei de nesocotire a plății creanțelor datorate o manifesta 

debitoarea și față de creditorii chirografari, respectiv plata a 0,10% din totalul obligaţiilor 

datorate față de acești creditori, astfel încât – cum poate fi considerat viabil un astfel de plan, 

în condițiile în care două din cele trei categorii sunt excluse de la plata creanţelor pe care le 

are de încasat de la debitoarea SC „X.” SRL, respectiv creditorii bugetari și cei chirografari. 

Prezentul plan de reorganizare este un simulacru de reorganizare având drept scop o 

cosmetizare a afacerii debitoarei, de creştere a activului net (adică a averii acționariatului și 

administratorilor) pe seama creditorului bugetar și chirografari. Asemenea planuri de 
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reorganizare este imposibil să nu aibă succes, atâta timp cât el se bazează efectiv pe o 

„continuare a activităţii” cu anularea datoriilor a două din trei categorii de creditori. 

În acelaşi timp, sub aspectul datoriilor născute în perioada de observaţie și neachitate, 

respectiv datoriile curente, planul de reorganizare al SC „X.” SRL prevede că ele vor fi 

achitate în perioada reorganizării. 

Art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței este extrem de 

clar: „creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în 

procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă...”. 

Apreciază apelanta faptul că în mod greșit sunt cuprinse în plan creanțele curente 

datorate organului fiscal, cu încălcarea prevederilor art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Cu 

alte cuvinte, creanţele DGRFP Iași care sunt cuprinse în tabelul definitiv de creanţe, în 

cuantum de 1.712.604 lei sunt exceptate de la plată, iar acele creanţe născute în cursul 

procedurii și care nu pot face obiectul unui plan de reorganizare având o altă reglementare de 

plată a acestora sunt cuprinse în planul de reorganizare (suma de 345.000 lei), aspect total 

netemeinic și nelegal. 

O altă condiţie impusă de art. 133 alin. 2 este aceea ca planul să conţină o analiză a 

mijloacelor financiare de care societatea dispune, modalităţile de finanţare a planului de 

reorganizare. 

Pentru ca planul de reorganizare să arate perspectivele reale de reorganizare ale 

debitoarei, raportat la activitatea ce ar urma să fie desfăşurată de acesta, precum și la sursele 

financiare ale planului, trebuie să fie întemeiate pe nişte date concrete. Un plan de 

reorganizare este serios doar în cazul în care el prezintă credibilitate, adică denotă şanse reale 

de realizare. În lipsa prezentării veniturilor necesare îndestulării creditorilor, prevederile art. 

133 nu sunt îndeplinite, nefiind prezentate perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile 

debitoarei și mijloacele financiare disponibile, iar susţinerile cuprinse în plan privind 

realizarea veniturilor pe perioada de reorganizare nu sunt întemeiate pe date concrete. 

Intenţia legiuitorul prin procedura reorganizării nu este aceea a creării unei protecţii a 

debitorului sub „umbrela” reorganizării față de creditorii puşi în imposibilitatea recuperării 

creanţelor, ci o oportunitatea pentru redresarea activităţii și continuarea acesteia în condiţiile 

în care aceasta este posibilă. Or, debitoarea ne demonstrează contrariul, continuarea activităţii 

conducând la acumularea de noi obligaţii față de cele existente până la momentul deschiderii 

procedurii insolvenței. 

Instanţa de fond, în virtutea rolului său activ, ar fi trebuit să constate starea de fapt a 

debitorului și să se pronunţe în consecinţă, iar nu să pronunţe o hotărâre fără a analiza fondul 
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problemei și faptul că această stare a debitoarei conduce la acumularea unor noi obligaţii 

fiscale. 

DGRFP Iaşi a făcut opoziţie față de planul de reorganizare propus de debitoare, având 

în vedere toate aceste motive sus învederate. Față de cele prezentate, solicită instanţei de 

control judiciar admiterea căii de atac, să nu confirme planul de reorganizare și, pe cale de 

consecință, să dispună deschiderea procedurii de faliment a debitoarei SC „X.” SRL. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 133-134 din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă. 

Intimata SC „X.” SRL a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului 

formulat de DGRFP Iaşi împotriva sentinţei civile nr. 370/14.03.2019, arătând – în esenţă – 

faptul că procesul-verbal al adunării creditorilor SC „X.” SRL, în care s-a votat planul de 

reorganizare nu a fost contestat de nici una din persoanele îndreptăţite în raport de art. 48 din 

Legea nr. 85/2014. 

Având în vedere că DGRFP laşi nu a exprimat nici un punct de vedere cu privire la 

planul de reorganizare şi nici nu a formulat vreo contestaţie împotriva hotărârii adunării 

creditorilor, apreciază contestaţia ca lipsită de interes, atât timp cât creditoarea nu a manifestat 

vreun punct de vedere cu privire la conţinutul planului de reorganizare prin exprimarea unui 

vot în cadrul adunării creditorilor convocată în acest sens. 

În raport de conţinutul concret al cererii de apel, prin raportare la dispoziţiile art. 139 

din Legea nr. 85/2014 apreciază că apelul are un caracter nefondat, adunarea creditorilor fiind 

cea care hotărăşte asupra aprobării sau nu a planului de reorganizare în urma convocării 

acesteia de către administratorul judiciar în temeiul art. 137 din Legea nr. 85/2014, cunoscut 

fiind că, din momentul publicării, toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de 

plan şi de data de exprimare a votului. 

În condiţiile acceptării planului de reorganizare şi neformulării de contestaţii de către 

persoanele îndreptăţite, judecătorul sindic este cel care confirmă planul de reorganizare având 

în vedere respectarea dispoziţiilor art. 133 din Legea nr. 85/2014, ce reprezintă sediul materiei 

în ceea ce priveşte: „(i) perspectivele de redresare a societăţii comerciale debitoare, aspectele 

financiare cât şi cele manageriale; (ii) programul de plată al creanţelor, cuprinse în Tabelul 

definitiv de creanţe întocmit de către administratorul judiciar; (iii) regulile de tratament al 

creanţelor prin planul de reorganizare şi (iv) măsurile adecvate de implementare a planului de 

reorganizare.” 

În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 133 alin. (2), care prevăd obligativitatea includerii 

programului de plăţi în cadrul planului de reorganizare, acestea trebuie corelate cu noua 

definiţie a „programului de plăţi”, cuprinsă în pct. 53 al art. 5, care prevede următoarele 
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elemente de noutate faţă de veche lege a insolvenţei, şi anume: (i) programul de plăţi este un 

grafic de achitare a creanţelor, definit ca un concept economic şi (ii) eliminarea trimiterii pe 

care o făcea fostul pct. 22 al art. 3 din Legea nr. 85/2006 la „fluxul de numerar aferent 

planului de reorganizare”, întrucât programul de plăţi include creanţele anterioare deschiderii, 

iar nu cele curente. 

La termenul din 16.01.2020, instanța a pus din oficiu în discuția contradictorie a 

părților legalitatea confirmării planului de reorganizare, prin raportare la prevederile art. 134 

din Legea nr. 85/2014.  

Analizând apelul prin raportare la aspectele invocate, precum și cel pus în discuție din 

oficiu, la termenul din 16.01.202, Curtea reține:  

Potrivit prevederilor art. 5 pct. 23 din Legea nr. 85/2014, creditori indispensabili sunt 

chirografarii care furnizează servicii, materii prime, materiale sau utilităţi fără de care 

activitatea debitorului nu se poate desfăşura şi care nu pot fi înlocuiți de niciun alt furnizor 

care oferă servicii, materii prime, materiale sau utilităţi de același fel, în aceleaşi condiţii 

financiare.  

În conformitate cu dispozițiile art. 134 alin. 2, lista creditorilor indispensabili trebuie 

depusă de către debitor împreună cu celelalte documente prevăzute de art. 67 alin. 1, lista care 

se anexează, menţionându-se și creanţele acestora, la raportul întocmit de administratorul 

judiciar, potrivit art. 97 din Legea nr. 85/2014.  

Aşadar, lista trebuie să conţină creditorii consideraţi indispensabili cu menționarea 

creanţelor acestora, iar ulterior înscrisul trebuie anexat la raportul cauzelor și împrejurărilor ce 

au dus la apariţia stării de insolvenţă. 

Lista creditorilor indispensabili, supusă aşadar confirmării administratorului judiciar 

prin anexarea la raportul cauzelor, poate fi depusă numai de către debitor, pe baza 

documentelor contabile și prin raportare la necesitățile societăţii. 

Nedepunerea acestei liste de către debitor atrage sancțiunea prevăzută expres de 

dispozițiile art. 134 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, respectiv decăderea din dreptul de a 

propune, în vederea votării planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili.  

Analizând dosarul de insolvenţă, Curtea reţine faptul că procedura de insolvenţă a 

societăţii debitoare  SC „X.” SRL, a fost deschisă la cererea acestuia. În lista creditorilor, 

anexată cererii de deschidere a procedurii, SC „Y.” SA nu figurează în calitate de creditor. 

Mai mult, debitorul nu a indicat lista creditorilor indispensabili.  

La data de 12.10.2015, creditorul SC „Y.” SRL solicită înscrierea în tabelul 

creditorilor cu o creanță născută ulterior deschiderii procedurii, în cuantum de 1539,20 lei. 

Astfel, potrivit facturii fiscale ataşate cererii de înscriere în tabelul creditorilor, creanța în 
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suma de 1539,20 lei reprezintă contravaloarea serviciilor de salubritate aferentă lunii 

septembrie 2015, scadentă la 15.10.2015, fiind așadar, o creanță curentă, ce nu îndeplinea, în 

mod evident, exigențele înscrierii în tabel. Practicianul în insolvenţă procedează la o 

superficială verificare a creanţei acestui creditor și dintr-o eroare esențială dispune înscrierea 

în tabelul preliminar.  

Ulterior depunerii planului de reorganizare, fără o cerere din partea debitorului ataşată 

cererii de deschidere a procedurii, practicianul în insolvenţă stabileşte calitatea de creditor 

indispensabil a SC „Y.” SRL și procedează în consecinţă în cadrul adunării generale a 

creditorilor din 05.02.2019. 

Astfel, reţinând că în speță nu au fost întrunite condițiile prevăzute de art. 134 din 

Legea nr. 85/2014, lista creditorilor indispensabili nefiind depusă de debitor împreună cu 

celelalte documente prevăzute de art. 67 alin. 1 și ulterior confirmată și anexată raportului 

cauzal, în mod greșit s-a procedat, în cadrul ședinței adunării creditorilor, din 05.02.2019, la 

votarea planului sub forma a patru categorii distincte de vot.  

De asemenea, la termenul fixat pentru confirmarea planului, judecătorul sindic nu a 

constatat că debitorul era decăzut din dreptul de a mai propune, pentru vot, categoria 

creditorilor indispensabili și a procedat, în mod eronat, la analiza îndeplinirii condiţiilor de 

confirmare a planului, prin raportare la prevederile art. 139 lit. C.  

Pentru considerentele expuse, constatând că rezultatul votului din cadrul adunării 

creditorilor din 05.02.2019 este lovit de nulitate în condițiile în care debitorul  era decăzut din 

dreptul de a propune categoria creditorilor indispensabili, în vederea votării planului de 

reorganizare, Curtea apreciază că se impune reluarea procedurii de convocare a adunării 

creditorilor și de votare a planului în forma sa iniţială, înregistrată la dosarul cauzei la 

18.01.2019, creditorul SC „Y.” SRL a cărui înscriere în tabelul preliminar nu a fost contestată, 

urmând a figura, în vederea votării planului, în categoria creditorilor chirografari. 

În măsura în care, ca urmare a reluării votului, planul este aprobat, judecătorul sindic, 

în ședința fixată în vederea confirmării planului va analiza, pe lângă condițiile impuse de art. 

139 din Legea insolvenței și aspectul invocat de creditorul apelant, vizând includerea în 

programul de plăţi a creanțelor curente și aplicabilitatea în cauză a Deciziei nr 5/14.01.2019 a 

Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

Concluzionând, Curtea a admis, în temeiul dispozițiilor art. 480 C.proc.civ., apelul 

formulat de DRFP Iaşi, împotriva sentinței civile nr 370/14.03.2019 pronunţată de Tribunalul 

Iaşi - Secția a II-a Civilă de contencios administrativ și fiscal, pe care a anulat-o.  
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13. Procedura concordatului preventiv. Cerere de intervenție principală. 

Admisibilitate. Condiții și efecte 

 

Cuprins pe materii: Drept comercial. Insolvență. Drept procesual civil. Cerere de 

intervenție principală  

Index alfabetic: concordat preventiv; intervenţie principală  

Temei de drept: Legea nr. 85/2014 – art. 16-20; C.proc.civ. – art. 61-64, art. 528 și 

urm. 

 

Procedura de deschidere a  concordatului preventiv, astfel cum este ea reglementată 

în art. 16 şi urm. din Legea nr. 85/2014 este în mod evident una necontencioasă, cu caracter 

special; prin urmare, aplicarea prevederilor de drept comun, art. 528 şi urm. din C.proc.civ. 

este condiţionată de compatibilitatea cu specificul procedurii concordatului preventiv. 

Legea insolvenţei recunoaşte exclusiv în favoarea debitorului dreptul de a sesiza 

instanţa cu soluţionarea cererii de deschidere a procedurii de concordat, iar procedura în 

sine nu presupune disputarea unui drept între părți adverse și, implicit, nici reclamarea 

pentru sine a dreptului dedus judecaţii. Or intervenientul principal pretinde pentru sine 

dreptul disputat ori un drept strâns legat de acesta, potrivit prevederilor art. 61 alin. 2 din 

C.proc.civ. 

A concluziona în sensul admisibilităţii, de principiu, a intervenţiei în procedura de 

deschidere a concordatului preventiv, ar contraveni celerităţii procedurii, reglementată în 

mod expres de Legea nr. 85/2014. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 137/9.04.2020 

 

Prin încheierea din cameră de consiliu nr. 18/CC/18.03.2020 Tribunalul Iaşi a admis 

cererea formulată de debitorul SC „Y.” SRL, având ca obiect deschiderea procedurii 

concordatului preventiv. 

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reţinut că potrivit art. 23 din Legea nr. 85/2014, 

procedura concordatului preventiv se aplică persoanelor juridice care se află în dificultate 

financiară, fără a fi în stare de insolvenţă. 

Din declaraţia debitoarei la data pronunţării prezentei s-a constatat că faţă de debitorul 

reclamant nu s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei. 

În consecinţă, la data soluţionării cererii de deschidere a procedurii concordatului 

preventiv formulată de debitor, acesta nu se afla în insolvenţă de drept sau judiciară, 

constatată printr-o hotărâre judecătorească executorie. 

Potrivit art. 5 pct. 27 din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în dificultate financiară 

este debitorul care, deşi execută sau este capabil să execute obligaţiile exigibile, are un grad 

de lichiditate pe termen scurt redus şi/sau un grad de îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot 
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afecta îndeplinirea obligaţiilor contractuale în raport cu resursele generate de activitatea 

operaţionala sau cu resursele atrase prin activitatea financiară.  

Judecătorul sindic a constatat că debitorul, față de declaraţiile date pe propria 

răspundere şi faţă de înscrisurile depuse, s-a aflat în stare de dificultate financiară şi a putut 

beneficia de procedura concordatului preventiv, prevăzută de Legea insolvenţei nr. 85/2014. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel SC „X.” SRL solicitând schimbarea în tot a 

hotărârii apelate şi, pe cale de consecinţă, admiterea cererii de intervenţie formulată de Banca 

şi respingerea cererii debitoarei SC „Y” SRL privind deschiderea procedurii de concordat. 

În principal apelanta a criticat soluţia primei instanţe privind respingerea cererii de 

intervenţie argumentând că, în considerarea specificului prezentei cauze, respectiv judecarea 

cererii de deschidere a concordatului preventiv formulată de debitoarea SC „Y” SRL, această 

cerere de intervenţie este admisibilă în considerarea dispoziţiilor art. 532 alin. (2) C.proc.civ., 

în sensul că participarea altor persoane la soluţionarea cererii necontencioase este 

reglementată de lege ca mijloc de lămurire a cauzei sau ca modalitate de evitare a afectării 

intereselor acestora, aşadar, alte persoane pot participa la soluţionarea unei cereri, nu pentru 

ca instanţa să stabilească drepturi potrivnice acestora, ci doar în vederea clarificării situaţiei 

de fapt. 

Astfel, împrejurarea că deschiderea, la acest moment, a procedurii concordatului 

preventiv al debitoarei SC „Y” SRL este de natură să aducă atingere intereselor creditorilor 

acesteia, având în vedere că debitoarea se află într-o stare vădită de insolvență. 

Aceasta întrucât modalitatea în care creditorii societăţii îşi pot recupera creanţele de la 

debitoare diferă în mod substanţial, după cum aceasta din urmă este supusă procedurii 

insolvenței sau în procedura concordatului preventiv. 

Astfel, raţiunea pentru care debitoarea a înțeles să formuleze cerere de deschidere a 

procedurii concordatului preventiv, după ce anterior apelanta a solicitat deschiderea 

procedurii insolvenței, a fost, în principal, pentru a induce în eroare creditorii acesteia şi a 

tergiversa procedura de recuperare a creanţelor în cadrul procedurii insolvenței printru-un 

plan de reorganizare sau prin lichidare. 

În speţă sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 527 şi urm. C.proc.civ. referitoare la 

procedurile necontencioase, în condiţiile în care cererea debitorului de deschidere a procedurii 

concordatului preventiv reglementată de Legea nr. 85/2014 este, în principiu, o procedură 

necontencioasă, dar care poate dobândi un caracter contencios prin cererile formulate de 

părţile interesate sau care intervin, conform art. 531 C.proc.civ. 

Art. 342 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 prevede că dispoziţiile acestei legi se 

completează cu cele ale Codului de procedura civilă şi ale Codului civil. 
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Având în vedere că legea insolvenței nu prevede o dispoziţie contrară în sensul că 

cererea de intervenţie nu poate fi formulată în cadrul procedurii de deschidere a 

concordatului, consideră că cererea prevăzută de art. 61 şi urm. C.proc.civ. este admisibilă. 

Învederează că anterior introducerii de către debitoare a cererii de deschidere a 

procedurii de concordat preventiv, Banca a formulat o cerere de deschidere a procedurii 

insolvenței împotriva debitoarei SC „Y”  SRL, ce a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Iași 

sub nr. X/99/2020, că deţine asupra averii debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în 

sumă de 1.436.198,97 lei, fiind astfel îndreptățită să se opună deschiderii procedurii de 

concordat având în vedere că debitoarea se află în stare de insolvență. Arată că justifică un 

interes şi pretinde un drept propriu derivat din calitatea de creditor al debitoarei, că debitoarea 

SC „Y” SRL se află în stare de insolventă. 

În plan secund, apelanta a criticat legalitatea şi temeinicia încheierii de admitere a 

cererii de deschidere a concordatului preventiv formulată de debitoarea SC „Y” SRL, arătând 

că debitoarea se află în stare de insolvență, astfel încât avea obligaţia legală de a cere 

deschiderea procedurii insolvenței.  

Învederează că, urmare a nerambursării creditului acordat în baza Contractului de 

Credit nr. 373/21.09.2018, la data la care apelanta a depus cererea de deschidere a procedurii 

debitoarea, în calitate de împrumutat, intimata datora Băncii suma totala de 1.436.198,97 lei, 

că prin adresa nr. 2214/12.09.2019 a notificat debitoarea cu privire la faptul că la acea dată 

figura cu datorii restante neachitate de 49 zile, că la data de 31.10.2019 toate obligaţiile de 

plata ale debitoarei au devenit exigibile ca urmare a împlinirii termenului prevăzut în 

contractul de facilitate de linie de credit, astfel încât a formulat cerere de deschidere a 

procedurii insolvenței. 

Debitoarea nu a mai achitat apelantei nici o sumă de 230 de zile, figurând în 

evidențele sale cu o obligaţie de plată în sumă de 1.436.198,97 lei certă, lichidă şi exigibilă. 

Prin urmare, debitoarea SC „Y” SRL se află în stare de insolvență şi nu în dificultate 

financiară, astfel încât apreciază că se impune respingerea cererii de deschidere a procedurii 

concordatului preventiv şi soluţionarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței. 

În ceea ce priveşte înscrisurile privind angajamentele luate de debitoare în vederea 

efectuării unor plăţi către apelantă, arată că acestea sunt simple susţineri, fără acoperire, care 

au mai fost învederate de către debitoare anterior prezentei, dar nerespectate. 

Un alt argument în sensul existenței stării de insolvență a debitoarei rezidă şi din 

faptul că asupra conturilor acesteia au fost înfiinţate popriri de către creditorul ANAF şi că, în 

perioada 23.01.2020 - 28.02.2020, debitoarea, deși se afla într-o vădită stare de insolvență, a 

constituit garanţii noi în favoarea unui alt creditor, prin constituirea acestor garanţii şi 
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formularea cererii de deschidere a procedurii de concordat debitoarea încercând să eludeze 

dispoziţiile art. 117 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. 

În drept, îşi întemeiază apelul pe dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 85/2014. 

Intimata SC „Y.” SRL a formulat întâmpinare solicitând respingerea apelului formulat 

de „X” SA ca neîntemeiat și menţinerea încheierii nr. 18/C.C./18.03.2020 ca legală și 

temeinică. În situaţia în care s-ar admite apelul formulat de apelanta-intervenientă în temeiul 

art. 480 alin. (3) C.proc.civ. solicită trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Iași.  

În motivare intimata a susţinut, în principal, inadmisibilitatea cererii de intervenţie în 

procedura concordatului preventiv, argumentând că art. 532 C.proc.civ. invocat în cuprinsul 

motivelor de apel nu reglementează admisibilitatea cererii de intervenţie în cadrul procedurii 

necontencioase, ci fac referire la măsuri care sunt dispuse dacă instanţa le consideră necesare, 

fiind, deci, apreciate în fiecare cauză în parte. Însă, dacă instanţa nu ajunge la o astfel de 

concluzie, nu este obligată să ia această măsură. 

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

cauză, Curtea de apel a constatat că apelul este nefondat. 

Cererea de intervenţie principală este inadmisibilă în această procedură, astfel cum 

corect a apreciat judecătorul-sindic, pentru că este incompatibilă cu specificul procedurii. 

Procedura de deschidere concordat preventiv, astfel cum este ea reglementată în art. 

16 şi urm. din Legea nr. 85/2014 este în mod evident una necontencioasă, cu caracter special; 

prin urmare, astfel cum corect a subliniat intimata, aplicarea prevederilor de drept comun, art. 

528 şi urm. C.proc.civ. este condiţionată de compatibilitatea cu specificul procedurii 

concordatului preventiv. 

Astfel cum se prevede la art. 342 alin. 2, dispoziţiile Legii nr. 85/2014 se completează 

cu cele ale Codului de procedură civilă în măsura în care se verifică cerinţa compatibilităţii cu 

specificul procedurii speciale.  

Or, analiza dispoziţiilor art. 16-37 din Legea nr. 85/2014 conturează concluzia că 

procedura de concordat preventiv este un remediu prevăzut de lege exclusiv în favoarea 

debitorului aflat în dificultate financiară şi urmăreşte crearea unui cadru procesual care să 

ducă la încheierea contractului.  

Pe de o parte, Legea insolvenţei recunoaşte exclusiv în favoarea debitorului dreptul de 

a sesiza instanţa cu soluţionarea cererii de deschidere a procedurii de concordat, iar pe de altă 

parte, procedura în sine nu presupune disputarea unui drept între părți adverse și, implicit, nici 

reclamarea pentru sine a dreptului dedus judecăţii. 

Prin formularea acestei cereri se urmăreşte constatarea de către instanţă a stării de 

dificultate financiară în care se află debitorul.  
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Or, intervenientul principal pretinde pentru sine dreptul disputat ori un drept strâns 

legat de acesta, potrivit prevederilor art. 61 alin. 2 C.proc.civ. 

Dintr-o altă perspectivă, astfel cum corect a observat intimata, în ipoteza în care 

intervenţia ar fi admisibilă, creditorul intervenient ar deveni parte în procedura de soluţionare 

a cererii de deschidere a concordatului, procedura necontencioasă care ar permite negocierea 

și eventual încheierea contractului de concordat, aspect incompatibil cu raţiunea reglementării 

speciale. 

Subliniază Curtea că Legea nr. 85/2014 reglementează într-o manieră specifică 

participarea creditorilor în derularea procedurii, acestora recunoscându-li-se dreptul de a-şi 

valorifica drepturile prin votul exprimat în cadrul adunării creditorilor, fiind astfel consacrat 

caracterul colectiv al acestei proceduri.  

În fine, a concluziona în sensul admisibilităţii, de principiu, a intervenţiei în procedura 

de deschidere a concordatului preventiv presupune, ar contraveni celerităţii procedurii, 

reglementată în mod expres de Legea nr. 85/2014. 

Pentru considerentele expuse, Curtea a reținut că este legală soluţia judecătorului-

sindic referitoare la inadmisibilitatea, în principiu, a cererii de intervenţie principală şi, pentru 

că analiza fondului cererii intervenientei presupune în mod necesar constatarea prealabilă a 

admisibilităţii în principiu a acesteia, conform art. 64 C.proc.civ., a apreciat că nu se mai pot 

analiza criticile apelantei privind netemeinicia cererii debitoarei de deschidere a procedurii, 

raportat la cerinţele prev. la art. 5 pct. 27, art. 16, art. 23 din Legea nr. 85/2014. 

 

14. Prescripția dreptului material la acțiune. Întreruperea cursului prescripției prin 

plata facturilor emise de creditor. Rezoluțiunea unilaterală a contractului. Efecte asupra 

recunoașterii și întreruperii cursului prescripției materiale a dreptului la acțiune. Aspectul 

pozitiv al autorității de lucru judecat 

 

Cuprins pe materii: Drept comercial. Drept procesual civil. Prescripția dreptului 

material la acțiune. Prezumția de lucru judecat 

Indice alfabetic: Întreruperea prescripției; prezumția de lucru judecat 

Temei de drept: art. 2523 și 2524 alin. (1) Cod civil; art. 431 alin. 1 și 2, art. 435 

C.proc.civ.  

 

Autoritatea de lucru judecat, efect procesual al hotărârii judecătorești, este 

reglementată de art. 431 alin. 2 din Codul de procedură civilă ca o prezumție legală și de art. 

431 alin. 1 C.proc.civ. ca o excepție de fond, peremptorie și absolută. 

Autoritatea de lucru judecat prezintă un aspect pozitiv pentru partea care a câștigat 

procesul, în sensul că aceasta se poate prevala de dreptul recunoscut prin hotărârea 

judecătorească rămasă definitivă într-o nouă judecată, fără ca partea adversă ori instanța să 
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mai poată lua în discuție existența dreptului, dar și un aspect negativ pentru partea care a 

pierdut procesul, întrucât nu mai poate repune în discuție dreptul său într-un alt proces.  

Aspectul pozitiv al autorității de lucru judecat intervine în acele situații în care, 

precum în cauza de faţă, este există identitate de părți, nu este identitate de obiect și de cauză 

și presupune că ceea ce a statuat instanța de judecată să nu poată fi contrazis într-un litigiu 

ulterior, dând astfel eficiență principiul securității raporturilor juridice. 

Conform dispoziţiilor art. 435 C.proc.civ. hotărârea judecătorească este obligatorie 

faţă de părţi şi faţă de succesorii acestora şi este opozabilă oricărei terţe persoane atât timp 

cât aceasta nu face, în condiţiile legii, dovada contrară. 

Dând eficienţă autorităţii de lucru judecat ca prezumţie legală, Curtea reţine că 

beneficiază de autoritate de lucru judecat cele reţinute printr-o sentință anterioară 

referitoare la îndreptăţirea apelantei de a i se achita contravaloarea lucrărilor pretins a fi 

fost executate în baza unui contractul de antrepriză. 

Odată ce s-a statuat cu autoritate de lucru judecat că a operat rezoluţiunea 

unilaterală a unui contract, pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale din culpa 

apelantei-reclamante, este inadmisibil a se reţine că plăţile ce au fost efectuate de pârâta-

intimată, cu titlu de avans, ar valida de fapt recunoaşterea obligaţiilor pe care şi le-a asumat 

prin acelaşi contract şi, implicit, recunoașterea executării obligaţiilor apelantei-reclamante. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 121/12.03.2020  

 

Prin sentinţa civilă nr. 700/10.05.2019 Tribunalul Iaşi a respins ca nefondată excepţia 

de autoritate de lucru judecat, a admis excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune 

invocată de pârâtă şi, în consecinţă, a respins – pentru prescripţia dreptului material la acţiune 

– cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta „AB” SNC, prin lichidator „RL” 

SPRL, în contradictoriu cu pârâta „CU” SA, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată.  

În considerentele sentinței se reține, cu privire la excepția de autoritate de lucru 

judecat, faptul că este nefondată. Corect susține reclamanta că nu sunt îndeplinite condițiile 

art. 431 C.proc.civ. Condiția identității de obiect dintre cauza soluționată prin sentinţa civilă 

nr. 262/2017 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. XX5/1285/2016/a1 și 

cauza de față nu este îndeplinită pentru că pretenția de plată a sumelor solicitate în această 

cauză nu se regăsește în obiectul cererii procesului anterior din dosarul nr. 

XX5/1285/2016/a1.  

A apreciat instanța de fond că este fondată excepția de prescripție a dreptului material 

la acțiune, pentru următoarele motive. Prin acțiune, reclamanta pretinde plata unor sume ce 

reprezintă cost al lucrărilor executate în perioada decembrie 2014 - aprilie 2015, în temeiul 

contractului dintre părți, lucrări pentru care nu s-au emis facturi din culpa pârâtei. 

Potrivit art. 2524 alin. (1) C.civ.; ,,Dacă prin lege nu se prevede altfel, în cazul 

obligațiilor contractuale de a da sau de a face prescripția începe să curgă de la data când 

obligația devine exigibilă și debitorul trebuia astfel s-o execute”, iar potrivit art. 2523 C.civ. 
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„prescripția începe să curgă de la data când titularul dreptului la acțiune a cunoscut sau, după 

împrejurări, trebuia să cunoască nașterea lui”. 

Pretențiile reclamantei sunt întemeiate pe dispozițiile Contractului de subantrepriză nr. 

2612/22.12.2014. Determinarea scadenței obligației de plată atribuite prin acțiune pârâtei nu 

se poate realiza în condiţiile convenite prin art. 7 din contract pentru că în privința lucrărilor al 

căror cost se solicită nu a fost întocmită o situație de lucrări şi nu au fost emise facturi. 

Raportat la regula generală înscrisă în art. 2523 C.civ., termenul de prescripție de 3 ani 

pentru promovarea acestei acțiuni curge de la data la care reclamanta, titular al dreptului la 

acțiune, a cunoscut despre nașterea acestui drept, moment ce se identifică cu data la care 

lucrările executate în temeiul contractului au fost finalizate, anume ultima zi a lunii aprilie 

2015, pentru că prin cererea de chemare în judecată chiar reclamanta susține că lucrările au 

fost executate în perioada decembrie 2014 - aprilie 2015. Cu începere de la finalul lunii aprilie 

2015, reclamanta avea deschisă calea acțiunii în justiție pentru recuperarea sumelor pretinse în 

speță, inclusiv pentru ipoteza susținută potrivit căreia nu au fost emise facturi pentru că pârâta 

ar fi refuzat fără temei întocmirea unei situații de lucrări. 

Susținerea reclamantei din cererea de chemare în judecată conform căreia, la data de 

20.05.2015, a dorit emiterea facturii pentru contravaloarea lucrărilor de restaurare pictură 

murală nu are nicio relevanță în privința începutului cursului prescripției dreptului material la 

acțiune. Nu s-a probat niciun demers al reclamantei datând din 20.05.2015, de altfel nici nu 

este indicat un astfel de demers, sintagma „am dorit emiterea facturii”, demonstrând că actul 

de emitere a facturii a rămas la stadiul de intenție a reclamantei. Prin urmare, este nefondată 

apărarea reclamantei conform căreia cursul prescripției a început să curgă de la această dată, 

20.05.2015. 

Nu s-a probat nici faptul că la această dată pârâta ar fi încasat costul lucrărilor de la 

beneficiar, aspect de altfel fără relevanță, întrucât în relațiile dintre părți termenul de 

prescripție curge de la data la care reclamanta a cunoscut despre nașterea dreptului la acțiune, 

nefiind condiţionat de plata costului lucrării de către beneficiar. 

Ca urmare, stabilind că termenul de prescripție a dreptului material la acțiune a 

început să curgă la data finalizării lucrărilor, sfârșitul lunii aprilie 2015, rezultă că termenul de 

prescripție a dreptului material la acțiune s-a împlinit 3 ani mai târziu, adică la 2.05.2018. 

Prin urmare, susţinerile reclamantei potrivit cu care cursul termenului de prescripție ar 

fi început la data de 20.05.2015 sunt nefondate, ceea ce impune şi înlăturarea apărării potrivit 

cu care termenul de prescripţie ar fi fost întrerupt la data de 15.05.2018 prin notificarea 

transmisă pârâtei. Câtă vreme data de 15.05.2018 se situează ulterior datei la care tribunalul a 

stabilit că s-a împlinit termenul de prescripție pentru dreptul material la acţiune, demersul 
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reclamantei de a notifica pe pârâtă la această dată nu are aptitudinea de a întrerupe cursul 

prescripției deja împlinite şi nici de a atrage consecinţele prevăzute de dispoziţiile art. 2540 

C.civ. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel principal „AB” SNC, solicitând admiterea 

apelului şi anularea în parte a sentinţei civile nr. 700/2019, respectiv doar în ceea ce priveşte 

soluţia pronunţată asupra excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune şi trimiterea cauzei spre 

rejudecare primei instanţe. 

În motivare, apelanta a arătat că în mod eronat a reţinut instanţa de fond ca moment de 

început al cursului prescripţiei dreptului material la acţiune, ultima zi a lunii aprilie 2015 

pornind de la premisa că a susţinut că a executat lucrările de restaurare pictură murală, ce fac 

obiectul contractului subantrepriză nr. xxxx/22.12.2004, în perioada decembrie 2014 - aprilie 

2015, fără a corobora această afirmaţie cu probele existente la dosarul cauzei. 

În acest context, subliniază că, după cum reiese inclusiv din înscrisurile depuse în 

probaţiune (în special jurnalul de şantier şi fişele zilnice semnate de lucrători) în calitate de 

executant şi AB, în calitate de specialist atestat, cu ajutorul angajaţilor aflaţi în subordine, au 

executat aceste lucrări până în luna august 2015, fiind vorba pur şi simplu de o eroare 

materială strecurată în cuprinsul acţiunii introductive. 

Arată că Jurnalul de şantier „Biserica Mănăstirii Trei Ierarhi” din Iaşi, februarie –

august 2015, depus la dosar împreună cu cererea de chemare în judecată, cuprinde toate 

lucrările efectuate sub supervizarea sa, de angajaţi proprii sau angajaţi ai SC „CU” SA, până 

în data de 4 iulie 2015 inclusiv. 

De asemenea, fişele zilnice de lucru, scrise şi semnate de fiecare din lucrători, conţin 

consemnări ale lucrătorilor din perioada 06.03.2015-23.07.2015, în această ultimă zi fiind 

efectuate de către dl. A T, lucrări asupra „turlă naos”, constând în „aplicat frescă, sclivisit, 

fereastră est”, iar de DV, lucrări la „turlă naos”, constând în „sclivisire, aplicare mortar”. 

Precizează că atât IT-E, cât şi IŞO au fost angajaţi ai apelantei pe toată durata 

executării lucrărilor la Biserica „Sf. Trei Ierarhi” din laşi, raporturile contractuale de muncă 

derulându-se cu aceştia până la data de 27.04.2017. 

Mai mult, în cuprinsul notificării comunicate pârâtei s-a menţionat, conform stării de 

fapt reale, că lucrările au fost efectuate în perioada decembrie 2014 - august 2015. 

Motivul pentru care instanţa s-a raportat la data de 20.05.2015, ca moment al începerii 

termenului de prescripţie de 3 ani, a constat în aceea că, în cursul lunii mai 2015, pârâta a 

întocmit o situaţie de lucrări, avizată de AB în calitate de specialist atestat și autorizat, în baza 

căreia a încasat de la Biserica „Sf. Trei Ierarhi” din Iași suma de 500.947,24 lei, reprezentând 

contravaloarea lucrărilor de restaurare pictură murală efectuate de subscris până la acea dată. 



89 

 

Această situaţie de lucrări a fost depusă în probaţiune de apelantă, însă a fost ignorată 

de instanţa de fond în soluţionarea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune. 

Data de 20.05.2015 reprezintă data la care apelanta a luat cunoştinţă de încasarea de 

către pârâtă, de la beneficiar, a contravalorii lucrărilor contractate, conform contractului de 

execuţie lucrări nr. xxxx/15.12.2014 şi, odată încasat întregul preţ contractual de către pârâtă, 

s-a născut în sarcina acesteia obligaţia de a-i achita apelantei partea cuvenită pentru 

executarea lucrărilor de restaurare a părţii din Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din laşi, angajate 

prin contractul de subantrepriză. 

Raportat la această stare de fapt şi la dispoziţiile art. 2524 alin. (1) C.civ. apreciază că 

termenul de prescripţie de 3 ani a început să curgă la data de 20.05.2015. 

Cu toate acestea, raportat la finalizarea acestor lucrări - luna iulie 2015, dată care 

rezultă din jurnalul de şantier şi fişele zilnice ale lucrătorilor – se constată că cererea a fost 

formulată înăuntrul termenului de prescripţie, care ar fi început să curgă, în acest caz, chiar 

mai târziu, respectiv în 24.07.2015. 

Tribunalul Iaşi a înlăturat în mod nelegal şi netemeinic apărările apelantei referitoare 

la întreruperea cursului prescripţiei dreptului material la acţiune, însă din probatoriul 

administrat în faţa primei instanţe rezultă un cu totul alt moment de la care a început să curgă 

prescripţia în sensul că la data de 26.05.2015 a fost emisă de apelantă şi acceptată de pârâtă 

factura seria ANM nr. 002/26.05.2015, pentru suma de 70.000 lei (56.451,62 lei + TVA 

13.548.38 lei), reprezentând contravaloare parţială a lucrărilor de restaurare pictură la 

Mănăstirea „Trei Ierarhi”. Conform acestei facturi a fost stornat avansul achitat de pârâtă 

conform facturilor nr. 42/26.12.2014, respectiv nr. 46/31.03.2015, în sumă de 60.000 lei 

(48.387,10 lei + TVA 11.612,90 lei), rămânând un rest de plată de 10.000 lei (8.064,52 lei + 

TVA 1.935,48 lei), care a fost plătit apelantei prin ordinul de plată nr. 372/26.05.2015, după 

cum însăşi pârâta recunoaşte prin întâmpinare. 

De la data de 26.05.2015 pârâta a recunoscut practic că pentru executarea lucrărilor de 

restaurare până la acel moment, apelanta a era îndreptăţită la cel puţin la suma de 70.000 lei, 

din care îi fuseseră achitaţi, în avans, 60.000 lei, iar restul de 10.000 lei încasându-i la data 

emiterii acestei ultime facturi. 

Prin urmare, în măsura în care instanţa de apel ar avea în vedere, ca dată a începerii 

prescripţiei, data de 20.05.2015, solicită a se constata că, în conformitate cu dispoziţiile art. 

2537 pct. 1 C.civ. termenul de prescripţie s-a întrerupt la data de 26.05.2015, de la acea dată 

începând să curgă un nou termen de 3 ani, potrivit art. 2541 alin. (l)-(3) C.civ. 

Suplimentar şi independent de această cauză de întrerupere a prescripţiei, prin 

notificarea emisă la data de 15.05.2018 către pârâtă, a solicitat acesteia executarea obligaţiei 
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de plată, astfel că termenul de prescripţie a fost întrerupt din nou, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 2537 pct. 4 C.civ.  

Prin această notificare, pârâta a fost pusă în întârziere cu privire la executarea acestei 

obligaţii, în sensul art. 1522 alin. (1) C.civ., astfel că sunt incidente dispoziţiile art. 2540 

C.civ., potrivit cărora punerea în întârziere întrerupe cursul prescripţiei dacă cererea de 

chemare în judecată este introdusă în interiorul unui termen de 6 luni de la data punerii în 

întârziere, condiţie îndeplinită, întrucât prezenta cauză a fost înregistrată pe rolul instanţei la 

data de 12.09.2018. 

Concluzionează că cererea de chemare în judecată a fost înregistrată pe rolul 

instanţelor de judecată înăuntrul termenului de prescripţie de 3 ani prevăzut de lege, motiv 

pentru care se impunea respingerea de Tribunalul Iaşi, a excepţiei prescripţiei dreptului 

material la acţiune. 

„CU” SA a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului formulat de 

„AB” SNC şi menţinerea sentinţa instanţei de fond cu privire la modalitatea de soluţionare a 

excepţiei prescripţiei ca legală şi temeinică. A formulat apel incident, solicitând anularea în 

tot a sentinţei civile nr. 700/2019, în sensul admiterii excepţiei autorităţii de lucru judecat. 

În motivarea întâmpinării, cu privire la excepţia prescripţiei dreptului de a solicita 

obligarea „CU” SA la plata sumei de 500.947,24 lei reprezentând contravaloarea/preţul 

lucrărilor de restaurare şi conservare pictură murală de la Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi din 

Iaşi, cuvenit acesteia în baza contractului de subantrepriză nr. xxxx/22.12.2004 arată că din 

cuprinsul „Jurnalului de şantier Biserica Mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi, jud. Iaşi” reiese că în 

data de 04.07.2015 au lucrat următoarele patru persoane: BD, BL, IŞ, IT, aceste persoane erau 

angajaţi ai SC „CU” SA în perioada respectivă, context în care nu poate fi primită susţinerea 

apelantei că aceasta – sau implicit angajaţii săi – ar fi lucrat până în data de 04.07.2015 

inclusiv. 

Din fişele zilnice de lucru din perioada 06.03.2015 - 23.07.2015 reiese că lucrările ar 

fi fost efectuate de AT și de DV, persoane care erau angajaţi ai „CU” SA în perioada 

respectivă astfel încât nici din această perspectivă nu poate fi primită susţinerea apelantei 

potrivit căreia ar fi lucrat până în data de 23.07.2015 inclusiv. 

Apelanta afirmă în plus că IŞ şi IT ar fi fost de fapt angajaţi ai „AB” SNC pe durata 

executării lucrărilor la Biserica Mănăstirii „Trei Ierarhi” din Iaşi şi pentru a dovedi acesta 

susţinere, depune la dosar adeverinţe emise de „AB” SNC. 

Contrar susţinerilor apelantei, atât ITE, cât şi IŞO au fost angajaţi cu contract de 

muncă de „CU” SA, reiese din contractele individuale de muncă precum şi extrase Revisal; 

or, în contextul în care raporturile de muncă se dovedesc cu contracte de muncă şi nu cu 
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adeverinţe întocmite în mod evident pro causa solicită a se reţine că apelanţii din prezenta 

cauză nu au dovedit o dată de începere a prescripţiei ulterioară celei reţinute de instanţa de 

fond. 

În ceea ce priveşte alegaţiile apelantei în sensul că termenul de prescripţie ar fi fost 

întrerupt prin plata efectuată de „CU” SA, în data de 26.05.2015, solicită să fie respinse 

argumentând că, în derularea contractului de subantrepriză nr. xxxx/22.12.2004, debitoarea 

„AB” SNC a procedat la emiterea unui număr de trei facturi pentru lucrările pe care aceasta a 

pretins că le-a executat: ff nr. 42/26.12.2014 în valoare de 50.012,92 lei reprezentând avans 

lucrări restaurare pictură la Biserica „Trei Ierarhi Iaşi”; ff. nr. 46/31.03.2016 în valoare de 

10.000 lei reprezentând avans lucrări restaurare pictură murală la Biserica „Trei Ierarhi” Iaşi; 

ff. 2/26.05.2015 în valoare de 69.999,98 lei din care a fost stornată valoarea lucrărilor achitate 

cu titlul de avans în cuantum total de 60.000 lei, rămânând o diferenţă în cuantum total de 

10.000 lei. 

Contrar celor susţinute de apelantă, sumele achitate de „CU” SA au fost achitate cu 

titlu de avans şi, în al doilea rând, acestea nu pot avea semnificaţia unei recunoaşteri a 

dreptului a cărui acţiune se prescrie. 

Astfel, având în vedere că recunoaşterea semnifică părăsirea de către subiectul pasiv a 

poziţiei sale de împotrivire faţă de dreptul subiectiv corelativ, pentru ca recunoaşterea să aibă 

efect întreruptiv trebuie să fie voluntară, neîndoielnică, pură şi simplă şi bineînţeles făcută în 

termenul de prescripţie, indiferent dacă este expresă ori, după caz, tacită. Or, în contextul în 

care sumele au fost achitate cu titlu de avans nu se poate considera că reprezintă o 

recunoaştere a executării lucrărilor de restaurare. 

Mai mult decât atât, esenţial în analizarea acestui aspect este faptul că aceste sume au 

făcut obiectul dosarul nr. XX5/1285/2016/al, în cadrul căruia „CU” SA a solicitat înscrierea în 

tabelul de creanţe al „AB” SNC, solicitând restituirea acestei sume. 

Tribunalul Specializat Cluj a admis definitiv cererea formulată, reţinând că creditoarea 

(„CU” SA) este îndreptăţită la repunerea în situaţia anterioară, respectiv la restituirea sumelor 

achitate cu titlul de preţ şi a penalităţilor de întârziere aferente neexecutării de către debitoare. 

În ceea ce priveşte susţinerea apelantei potrivit căreia ar fi avut loc o întrerupere a 

cursului prescripţiei, prin notificarea din 15.05.2018, subliniază că reclamanta a susţinut în 

cuprinsul cererii de chemare în judecată că şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contract în 

luna aprilie 2015, orice drept de creanţă izvorât din acest contract putând fi astfel valorificat 

până în aprilie 2018, astfel cum în mod temeinic şi legal a reţinut instanţa de fond. 

În cuprinsul apelului, apelanta revine asupra acestei alegaţii şi susţine că, de fapt, şi-ar 

fi îndeplinit obligaţiile în iulie 2015, aspect nedovedit. Or, prin raportare la data de aprilie 
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2018, notificarea din 15.05.2018 nu produce efecte întreruptive de prescripţie, fiind emisă 

ulterior împlinirii termenului de prescripţie. 

Cu privire la apelul incident formulat solicită anularea în parte a sentinței civile nr. 

700/2019 în ceea ce priveşte soluţia pronunţată prin considerente asupra excepţiei autorităţii 

de lucru judecat. În cuprinsul sentinţei nr. 262/2017 a Tribunalului Specializat Cluj instanţa a 

analizat în concret starea de fapt expusă şi, mai mult, a reţinut că din adresa emisă de 

beneficiarul lucrărilor reiese că debitoarea nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin 

contractul de subantrepriză. Mai reţine judecătorul sindic faptul că executarea lucrărilor, fiind 

susţinută de administratorul judiciar, acesta era ţinut a face dovada executării şi predării 

lucrărilor potrivit înţelegerii părţilor, prin depunerea procesului-verbal de recepţie sau prin 

orice alt mijloc de probă. 

„AB” SNC a formulat întâmpinare la apelul incident solicitând respingerea acestuia ca 

nefondat şi menţinerea soluţiei de respingere a excepţiei autorităţii de lucru judecat ca fiind 

temeinică şi legală. Aşa cum în mod corect a reţinut prima instanţă prin sentinţa apelată, în 

speţă nu sunt îndeplinite condiţiile art. 431 C.proc.civ. care reglementează autoritatea de lucru 

judecat, între dosarul nr. XX5/1285/2016/al şi cauza dedusă judecăţii nu există această triplă 

identitate, doar părţile fiind aceleaşi („AB” SNC şi „CU” SA), obiectul dosarului nr. 

XX5/1285/2016/al este reprezentat de contestaţia apelantei-pârâte împotriva tabelului 

preliminar de creanţe, în cadrul procedurii insolvenţei, iar prezenta cauză are ca obiect 

pretenţii – obligarea la plata preţului/contravalorii lucrărilor de restaurare şi conservare 

pictură murală efectuate de apelantă la Biserica „Sf. Trei Ierarhi” din Iaşi, respectiv tragerea 

la răspundere contractuală a apelantei-pârâte pentru neîndeplinirea acestei obligaţii de plată. 

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile apelate, prin prisma criticilor 

formulate, a probelor administrate şi a dispoziţiilor legale incidente. Curtea de Apel reţine că 

apelul principal este neîntemeiat, soluţia instanţei de fond referitoare la excepţia prescripţiei 

dreptului material la acţiune fiind legală şi temeinică. 

Nu reiese din probele administrate că apelanta-reclamantă ar fi prestat activităţi 

specifice în executarea obligaţiilor asumate, conform contractului de subantrepriză nr. 

xxxx/22.12.2004, ulterior datei reţinute de instanţa de fond, anume finalul lunii aprilie 2015, 

astfel cum fără temei pretinde aceasta. 

Pe de altă parte, din conţinutul contractelor individuale de muncă, din extrasele 

Revisal depuse la dosarul instanţei de apel de intimată reiese că numiţii IT, IS, BD, BL, 

respectiv AT şi DV au fost angajaţi ai „CU” SA în perioada în care se pretinde că ar fi 

efectuat lucrările la Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi”, mai-august 2015, iar apelanta nu a 
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administrat probe concludente care să susţină că cel puţin IT şi IŞ ar fi efectuat lucrări sub 

coordonarea sa în perioada ulterioară lunii aprilie 2015. 

În consecinţă, reţinând că în mod corect a reţinut instanţa de fond data de început a 

cursului prescripţiei extinctive ca fiind sfârşitul lunii aprilie 2015, Curtea notează că în mod 

corect s-a concluzionat că s-a împlinit anterior datei de înregistrare a acţiunii de faţă la 

Tribunalul Specializat Cluj. 

Cu privire la situaţiile de întrerupere a cursului acestui termen, apelanta a pretins că 

termenul a fost întrerupt la data de 26.05.2015 prin efectuarea plăţii de 10.000 lei conform 

ordinului de plată nr. 372, că la data de 15.05.2018, că a notificat intimata cu privire la 

executarea obligației de plată, astfel că raportat la art. 2540 C.civ. cererea de chemare în 

judecată a fost înregistrată la Tribunalul Specializat Cluj la data de 12.09.2018, în termenul 

prevăzut de lege. 

Curtea de Apel reţine că nu a operat întreruperea cursului termenului prescripţiei 

extinctive pentru că nici plata efectuată de intimată la data de 26.05.2015 şi nicio altă plată a 

acesteia nu a avut semnificaţia recunoaşterii datoriei, cum fără temei susţine apelanta-

reclamantă. 

Considerentele instanţei de fond se impun fi corectate în sensul că, astfel cum în mod 

temeinic învederează intimata, se impunea ca instanţa de fond să dea eficienţă prezumției de 

lucru judecat a sentinţei nr. 262/2017 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 

XX5/1285/2016/a1, în sensul prevederilor art. 431 alin. 2 din C.proc.civ. 

Autoritatea de lucru judecat, efect procesual al hotărârii judecătorești, este 

reglementată de art. 431 alin. 2 din C.proc.civ. ca o prezumție legală și de art. 431 alin. 1 din 

C.proc.civ. ca o excepție de fond, peremptorie și absolută. 

Autoritatea de lucru judecat prezintă un aspect pozitiv pentru partea care a câștigat 

procesul, în sensul că aceasta se poate prevala de dreptul recunoscut prin hotărârea 

judecătorească rămasă definitivă într-o nouă judecată, fără ca partea adversă ori instanța să 

mai poată lua în discuție existența dreptului, dar și un aspect negativ pentru partea care a 

pierdut procesul, întrucât nu mai poate repune în discuție dreptul său într-un alt proces.  

Aspectul pozitiv al autorității de lucru judecat intervine în acele situații în care, 

precum în cauza de faţă, este există identitate de părți, nu este identitate de obiect și de cauză, 

și presupune că ceea ce a statuat instanța de judecată să nu poată fi contrazis într-un litigiu 

ulterior, dând astfel eficiență principiul securității raporturilor juridice. 

Conform dispoziţiilor art. 435 din C.proc.civ. hotărârea judecătorească este obligatorie 

faţă de părţi şi faţă de succesorii acestora şi este opozabilă oricărei terţe persoane atât timp cât 

aceasta nu face, în condiţiile legii, dovada contrară. 
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Dând eficienţă autorităţii de lucru judecat ca prezumţie legală, Curtea reţine că 

beneficiază de autoritate de lucru judecat cele reţinute prin sentinţa nr. 262/2017 pronunţată 

de Tribunalul Cluj în dosarul nr. XX5/1285/2016/a1 referitoare la îndreptăţirea apelantei de a 

i se achita contravaloarea lucrărilor pretins a fi fost executate în baza contractului de 

antrepriză nr. xxxx/22.12.2004. 

Astfel, în soluţionarea contestaţiei la tabelul preliminar de creanţe al debitoarei „AB” 

SNC judecătorul-sindic a reţinut că a operat rezoluţiunea unilaterală a contractului, din 

inițiativa creditoarei pârâte din acest dosar, aceasta fiind îndreptăţită, ca efect al repunerii în 

situaţia anterioară, la restituirea sumelor achitate cu titlu de preţ şi a penalităţilor de întârziere 

aferente neexecutării. 

A argumentat judecătorul-sindic, în esență, că nu se poate reţine că prin plata facturilor 

creditoarea a recunoscut executarea lucrărilor, că plata poate contura doar o prezumţie simplă, 

însă reţinând că primele două rate au constituit avans, iar pentru diferenţă termenul a fost 

stipulat în favoarea creditoarei care putea renunţa, că din adresa emisă de beneficiarul lucrării 

reiese că debitoarea nu şi-a asumat obligaţiile asumate prin contractul de subantrepriză, că 

administratorul judiciar nu a probat executarea lucrărilor şi predarea lor potrivit înţelegerii 

părţilor, prin depunerea procesului-verbal de recepţie sau prin alt mijloc de probă. 

Odată ce prin sentinţa civilă amintită instanţa a stabilit, pe de o parte, că apelanta-

reclamantă nu a executat obligaţiile pe care şi le-a asumat prin contractul de antrepriză nr. 

xxxx/22.12.2004 astfel că, intervenind conform convenţiei părţilor, rezoluţiunea unilaterală, 

este ţinută să restituie intimatei „CU” sumele achitate de aceasta şi penalităţile de întârziere 

aferente neexecutării, în cauza de faţă instanţa nu ar mai putea să examineze aceeași situaţie 

de fapt şi, eventual, să statueze contrar Tribunalului Cluj în sensul urmărit de apelantă. 

Nu este necesar a se verifica tripla identitate, de părţi, de obiect şi de cauză astfel cum 

fără temei susţine reclamanta, pentru că o astfel de cerinţă se impune a fi îndeplinită doar în 

situaţia în care s-ar examina excepţia autorităţii de lucru judecat, în sensul art. 431 alin. 1 din 

C.proc.civ. 

Or, pentru că nu exista identitate de obiect şi de cauză, în mod corect instanţa de fond 

a respins excepţia. 

În consecinţă, odată ce s-a statuat cu autoritate de lucru judecat că a operat 

rezoluţiunea unilaterală a contractului de subantrepriză nr. xxxx/22.12.2004 pentru 

neexecutarea obligaţiilor contractuale din culpa apelantei-reclamante „AB” SNC, este 

inadmisibil a se reţine că plăţile ce au fost efectuate de pârâta-intimată „CU” SA ar valida de 

fapt recunoaşterea obligaţiilor pe care şi le-a asumat prin acelaşi contract şi, implicit, 

recunoașterea executării obligaţiilor apelantei-reclamante. 
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Prin urmare, apăsările apelantei referitoare la întreruperile cursului prescripţiei 

extinctive sunt nefondate, urmând a fi respinse, soluţia instanței de fond privind respingerea 

cererii apelantei-reclamante pentru prescripţia dreptului material la acţiune fiind întemeiată, 

faţă de argumentarea expusă în precedent. 

Apelul principal se impune, aşadar, a fi respins ca fiind neîntemeiat. 

Referitor la apelul incident, notează Curtea de Apel că, raportat la prevederile art. 472 

C.proc.civ. conform cărora apelantul incident tinde la schimbarea hotărârii primei instanţe, 

întrucât în cauză se contestă soluţia pronunţată referitor la excepţia autorităţii de lucru judecat, 

chestiune ce a făcut obiectul analizei instanţei de fond, Curtea reţine că cerinţa legală este 

îndeplinită, astfel că este admisibil. 

Cu toate acestea, apelul incident este nefondat, excepţia autorităţii de lucru judecat 

fiind în mod corect respinsă de instanţa de fond raportat la prevederile art. 431 alin. 1 

C.proc.civ. 

Chestiunea referitoare la prezumţia de lucru judecat, raportat la art. 431 alin. 2 

C.proc.civ., nu a făcut obiectul analizei instanţei de fond, din considerente reieşind lipsa de 

preocupare a instanţei de fond pentru analiza autorităţii de lucru judecat din această 

perspectivă. 

Prin urmare, nu se poate pune problema schimbării hotărârii instanţei din perspectiva 

la efectul pozitiv al sentinței nr. 262/2017 pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 

XX5/1285/2016/a1. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul dispoziţiilor art.. 480 alin. 1 din C.proc.civ. 

Curtea de Apel respinge ca nefondat apelul incident promovat de „CU” SA. 

 

 


