
1 

 

Curtea de Apel Iași  

Decizii relevante în materie civilă, trimestrul II/2021 

 

 

I. Secția civilă: 

 

Maria-Cristina POPA, președinte al Secției civile 

Laura MARINIUC, judecător 

Monica COCOR, judecător 

Marina APOSTOL, judecător 

 

 

 

Tehnoredactare realizată de: 

Gabriela Ionesi – grefier-documentarist, Curtea de Apel Iaşi 

 

Cuprins 

1. Aplicarea în timp a dispozițiilor ce reglementează termenul de declarare a căilor de 

atac, intervenirea unor modificări a dispozițiilor legale incidente ulterior 

introducerii cererii de chemare în judecată .................................................................... 2 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 392/16.06.2021 ................................ 2 

2. Conflict de competenţă între completele specializate. Specializarea completului de 

judecată, normă de organizare judecătorească. Pentru rezolvarea incidentelor 

procedurale privind repartizarea cauzelor se aplică regulile referitoare la excepţia 

de necompetenţă şi conflictul de competenţă. Excepţia nu poate fi invocată de părţi 

sau de instanţă ulterior primului termen de judecată la care părţile sunt legal citate 

şi pot pune concluzii .......................................................................................................... 2 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Sentinţa civilă nr. 43/18.06.2021 ................................. 3 

3. Autoritate de lucru judecat. Cheltuieli de judecată solicitate atât în cursul procesului 

generator cât şi pe cale separată ...................................................................................... 5 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 369/9.06.2021 .................................. 6 

4. Acţiune privind obligarea pârâților la încheierea unui contract de vânzare-cumpărare 

în condițiile Legii nr. 112/1995. Momentul dobândirii calității de chiriaș în situația 

existenței unui schimb locativ. Dreptul de a opta pentru cumpărarea imobilelor ...... 7 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 243/7.04.2021 .................................. 8 

5. Acţiune privind obligarea pârâților la încheierea unui contract de vânzare-cumpărare 

în condițiile Legii nr. 85/1992. Modalitatea de stabilire a prețului în situația 

formulării unor cereri succesive de vânzare a apartamentului respectiv. Incidența 

prescripției și aplicabilitatea Legii nr. 244/2011 ........................................................... 15 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 241/7.04.2021 ................................ 16 

  



2 

 

 

1. Aplicarea în timp a dispozițiilor ce reglementează termenul de declarare a căilor 

de atac, intervenirea unor modificări a dispozițiilor legale incidente ulterior introducerii 

cererii de chemare în judecată  

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Tardivitate cerere de recurs.  

Index alfabetic: Modificarea în cursul procesului a dispoziţiilor art. 183 C.proc.civ.. 

Aplicarea legii în timp. 

Temei de drept: art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă, Decizia nr. 

34/2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unei 

chestiuni de drept  

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 392/16.06.2021 

 

Potrivit art. 27 C.proc.civ., „Legea aplicabilă hotărârilor: Hotărârile rămân supuse 

căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul, motiv 

pentru care Curtea va avea în vedere dispozițiile legale ale Codului de procedură în forma în 

vigoare la data începerii procesului, respectiv la 23.07.2018.” 

Art. 182: „Împlinirea termenului (1) Termenul care se socoteşte pe zile, săptămâni, 

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

procedură. Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanţă sau într-

un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal, 

dispoziţiile art. 183 fiind aplicabile.” 

Raportat la dispozițiile legale aplicabile, contrar susținerilor recurentului, în cauză 

sunt incidente și obligatorii considerentele Deciziei nr. 34/2017, și nu ale Deciziei nr. 

45/2020 ale ICCJ care interpretează dispozițiile legale așa cum au fost acestea modificate 

prin Legea 310/2018. Prin Decizia nr. 34/2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie - Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a stabilit că: „În 

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 din C.proc.civ., actul de procedură 

transmis prin fax sau poştă electronică, în ultima zi a termenului care se socoteşte pe zile, 

după ora la care activitatea încetează la instanţă, nu este socotit a fi depus în termen.” De 

asemenea, prin Decizia nr. 605/2016, Curtea Constituţională a României a constatat că 

dispoziţiile art. 182 alin. (2) sunt constituţionale, iar Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 34/2017 nu a relevat 

aspecte diferite de cele confirmate prin respectiva decizie, statuând în concordanţă cu 

instanţa de contencios constituţional. 

În cauză, se constată că sentinţa atacată a fost comunicată recurentului la data de 

13.01.2021 (conform dovezii aflate la dosar apel), iar recursul a fost transmis prin formularul 

de comunicare atașate email-ului, potrivit aplicației dezvoltate de Curtea de Apel Iași, la data 

de 15 februarie 2021, ora 20.32, după încheierea activităţii instanţei, aşadar cu depăşirea 

termenului legal, absolut şi imperativ prevăzut de dispozițiile legale. Nu poate fi primită 

susținerea că aceste dispoziții nu ar fi aplicabile, întrucât s-ar fi utilizat aplicația dezvoltată 

de CA Iași, însă se poate constata că această metodă de comunicare este tot o comunicare 

prin e-mail, așa cum rezultă din înscrisul de la fila 3. 

Prin urmare, recurentul a exercitat calea de atac după împlinirea termenului legal şi 

nu a dovedit că întârzierea s-ar datora unor motive temeinic justificate. 

 

2. Conflict de competenţă între completele specializate. Specializarea completului de 

judecată, normă de organizare judecătorească. Pentru rezolvarea incidentelor procedurale 

privind repartizarea cauzelor se aplică regulile referitoare la excepţia de necompetenţă şi 
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conflictul de competenţă. Excepţia nu poate fi invocată de părţi sau de instanţă ulterior 

primului termen de judecată la care părţile sunt legal citate şi pot pune concluzii  

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Competenţă  

Index alfabetic: Conflict de competenţă 

Temei de drept: art. 136 C.proc.civ., art. 35 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (3) din Legea 

nr. 304/2004 

 

Art. 35 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 reglementează 

specializarea completurilor de judecată şi sunt în primul rând norme de organizare judiciară 

şi în al doilea rând norme de competenţă de ordine publică. Deși normele care stabilesc 

secțiile sau completele specializate în cadrul aceleiași instanțe sunt norme de organizare 

judecătorească, pentru rezolvarea incidentelor procedurale privind repartizarea eronată a 

cauzelor între completele sau secțiile aceleiași instanțe se aplică regulile referitoare la 

excepția de necompetență și conflictul de necompetență, astfel cum se arată expres de art. 

136 alin. (1) și (4) C.proc.civ. Fiind vorba de un caz de necompetenţă materială de ordine 

publică, excepţia de necompetenţă poate fi invocată de judecător sau de părţi doar în faţa 

primei instanţe sesizate, până la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate şi 

pot pune concluzii, în condiţiile art. 131 din Codul de procedură civilă. Declinarea de 

competenţă după primul termen de judecată în care părţile pot pune concluzii încalcă art. 

130 C.proc.civ. şi Deciziile date de ICCJ pronunţate în recurs în interesul legii nr. 31/2019 şi 

17/2018. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Sentinţa civilă nr. 43/18.06.2021 

 

Prin cererea înregistrată iniţial la Tribunalul Iaşi, Secţia I Civilă, reclamanţii R şi C au 

solicitat în contradictoriu cu SC „E” SA daune materiale de 19.602 lei, daune morale de 

60.000 lei pentru reclamantă şi 20.000 lei pentru reclamant, dobândă legală şi actualizarea cu 

indicele de inflaţie, cu cheltuieli de judecată. 

Cauza a avut mai multe termene în şedinţă publică când: s-a constatat lipsa de 

procedură cu pârâta şi cu intervenientul forţat BS; instanţa şi-a stabilit competenţa de 

soluţionare a cauzei, s-a admis proba cu înscrisuri şi s-a dispus ataşarea unui dosar penal; s-a 

admis proba cu martori; s-a respins proba cu interogatoriu şi s-a încuviinţat proba cu expertiză 

medico legală; la alte termene de judecată s-au administrat probatorii; la un alt termen de 

judecată instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia nelegalei compuneri a instanţei de judecată 

faţă de decizia RIL 13/2020, motivând că litigiile dintre asigurător şi persoanele vătămate se 

judecă de judecători specializaţi în litigii comerciale, iar potrivit Hotărârii Colegiului de 

conducere din 2017, la Tribunalul Iaşi aceste litigii se judecă de Secţia a II-a Civilă.  

Prin încheiere, Tribunalul Iaşi – Secţia I civilă a admis excepţia nelegalei constituiri a 

completului de judecată şi a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii în favoarea Secţiei a 

II-a Civilă şi de contencios administrativ şi fiscal.  

A reţinut instanţa că, după publicarea considerentelor recursului în interesul legii nr. 

13/2020, a constatat incidenţa unui motiv de ordine publică vizând modalitatea de soluţionare 

a cererii, anume nelegalitatea compunerii completului de judecată. A mai arătat instanţa că 

problema competenţei reprezintă o chestiune distinctă de alcătuirea instanţei, iar faptul că o 

instanţă şi-a reţinut competenţa în raport de obiectul cauzei nu o împiedică să pună în discuţie 

ulterior legalitatea compunerii completului de judecată, sub aspectul specializării 

judecătorului, pe cale unei excepţii care poate fi invocată oricând.  

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi, Secţia a II-a Civilă. În faţa acestei 

instanţe, excepţia de necompetenţă a fost ridicată din oficiu la primul termen de judecată. 

Prin încheiere, instanţa a admis excepţia de necompetenţă funcţională a Secţiei a II-a 

Civilă şi de contencios administrativ şi a declinat competenţa de soluţionare în favoarea 
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Secţiei I Civile a Tribunalului. A constatat ivit conflictul negativ de competenţă între cele 

două secţii şi a înaintat dosarul Curţii de Apel Iaşi pentru a soluţiona conflictul. 

În considerentele hotărârii de declinare, s-a reţinut că în nicio ipoteză, excepţia 

nelegalei compuneri sau constituiri a instanţei nu atrage declinarea de competenţă.  

Curtea, sesizată fiind cu soluţionarea conflictului de competenţă dintre cele două 

instanţe potrivit art. 136 C.proc.civ., analizând obiectul şi natura juridică a cauzei deduse 

judecăţii, în raport de actele şi lucrările dosarului, considerentele celor două hotărâri de 

declinare a competenţei şi dispoziţiile legale în materie a reţinut următoarele: 

Curtea de apel este chemată a soluţiona un conflict de competenţă între două secţii ale 

tribunalului: Secţia I Civilă, care şi-a stabilit competenţa la prim termen de judecată şi 

ulterior, după administrarea de probatorii, a invocat excepţia nelegalei compuneri a instanţei 

de judecată, în sensul că instanţa sesizată nu este specializată în soluţionarea cauzelor privind 

asigurarea de răspundere civilă şi Secţia a II-a Civilă şi de contencios administrativ, care a 

considerat că prima instanţă şi-a invocat peste termen necompetenţa. 

Curtea a reținut că în deciziile RIL menţionate de ambele instanţe, anume nr. 17/2018 

şi 13/2020, ICCJ a concluzionat că dispoziţiile legale ale art. 35 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (3) 

din Legea nr. 304/2004, texte care reglementează specializarea completurilor de judecată, sunt 

în primul rând norme de organizare judiciară şi în al doilea rând norme de competenţă de 

ordine publică, care reglementează competenţa unei secţii sau a alteia (respectiv complet 

specializat) de la nivelul unei instanţe (în sens funcţional - judecătorie, tribunal, curte de apel), 

în funcţie de natura litigiului dedus judecăţii.  

Deși normele care stabilesc secțiile sau completele specializate în cadrul aceleiași 

instanțe sunt norme de organizare judecătorească, pentru rezolvarea incidentelor procedurale 

privind repartizarea eronată a cauzelor între completele sau secțiile aceleiași instanțe se aplică 

regulile referitoare la excepția de necompetență și conflictul de necompetență, astfel cum se 

arată expres de art. 136 alin. (1) și (4) C.proc.civ. Astfel, potrivit art. 136 C.proc.civ., 

dispoziţiile secţiunii din Cod care se referă la excepţia de necompetenţă şi la conflictul de 

competenţă se aplică prin asemănare şi în cazul normelor de organizare judecătorească, în 

cazul secţiilor specializate ale aceleiaşi instanţe şi în cazul completelor specializate. 

În acest sens, în Minuta întâlnirii reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii 

cu președinții secţiilor civile ale curților de apel și Înaltei Curți de Casație și Justiție - Curtea 

de Apel Iași, 7-8 mai 2015, pag. 30, s-a menţionat opinia agreată privind aplicarea acestor 

texte de lege: „În mod diferit de reglementarea anterioară, deși normele care stabilesc secțiile 

sau completele specializate în cadrul aceleiași instanțe sunt norme de organizare 

judecătorească, rezolvarea incidentelor procedurale privind repartizarea eronată a cauzelor 

între completele sau secțiile aceleiași instanțe se soluționează prin aplicarea asemănătoare a 

regulilor referitoare la excepția de necompetență și conflictul de necompetență, astfel cum 

dispune art. 136 alin. (1) și (4) C.proc.civ.” 

Potrivit Deciziei RIL nr. 17/2018, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor 

art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 129 alin. (3), art. 130 alin. (2) și (3), art. 131, art. 136 alin. (1), art. 

200 alin. (2) din Codul de procedură civilă și ale art. 35 alin. (2) și art. 36 alin. (3) din Legea 

nr. 304/2004, necompetența materială procesuală a secției/completului specializat este de 

ordine publică. 

Fiind vorba de un caz de necompetenţă materială de ordine publică, excepţia de 

necompetenţă poate fi invocată de judecător sau de părţi doar în faţa primei instanţe sesizate, 

până la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate şi pot pune concluzii, în 

condiţiile art. 131 din Codul de procedură civilă.  

Acest aspect rezultă cu evidenţă şi din pct. 28 al considerentelor Deciziei nr. 17/2018 a 

ICCJ. 

Invocarea excepţiei de necompetenţă materială de soluţionare a cauzei după acest 

moment nu mai este posibilă, competenţa fiind câştigată în mod definitiv de instanţa pe rolul 

căreia a fost înregistrată cererea. 
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În acest sens este şi Decizia nr. 31/2019 pronunţată de ICCJ în procedura recursului în 

interesul legii, potrivit cu care: „În situaţia în care prima instanţă invocă excepţia 

necompetenţei sale după momentul procesual reglementat expres în art. 131 din Codul de 

procedură civilă, instanţa ulterior învestită îşi poate declina competenţa în favoarea primei 

instanţe, cu motivarea că această instanţă a devenit competentă să soluţioneze cauza, ca 

urmare a pronunţării unei încheieri interlocutorii prin care a reţinut că este competentă 

material. De asemenea, chiar şi în situaţia în care nu există o astfel de încheiere interlocutorie 

prin care s-a reţinut competenţa, de altfel, obligatorie, în temeiul prevederilor art. 131 alin. (1) 

din Codul de procedură civilă, efectul neinvocării în termen a excepţiei de necompetenţă 

reprezintă stabilizarea competenţei în favoarea instanţei sesizate, aspect care nu poate fi 

ulterior ignorat. (…) Dacă totuşi se dispune, ulterior momentului procesual reglementat de art. 

131 din Codul de procedură civilă, declinarea competenţei către o altă instanţă din 

considerente privitoare la competenţa materială procesuală, cea de a doua instanţă învestită 

este ţinută, la rândul său, a face aplicarea dispoziţiilor art. 131 din Codul de procedură civilă, 

concluzie la care se ajunge şi prin aplicarea ipotezei reglementate de art. 133 pct. 2 din Codul 

de procedură civilă.” 

A mai reţinut ICCJ că: „Referitor la regimul juridic al invocării excepţiei de 

necompetenţă, trebuie menţionat că una dintre inovaţiile actualului Cod de procedură civilă, 

prin care s-a urmărit să se dea o finalitate practică unui principiu nou al procesului civil, acela 

al accelerării judecăţii, reglementat de art. 6 alin. (1) din Codul de procedură civilă, o 

reprezintă stabilirea unei limite temporale pentru invocarea excepţiei de necompetenţă 

materială, şi anume, până la primul termen la care părţile sunt legal citate în faţa primei 

instanţe, adică termenul la care părţile, legal citate, pot pune şi concluzii. (...) Procedând astfel 

se evită desfiinţarea tardivă a unor hotărâri pronunţate asupra fondului cauzei, prin efectul 

invocării excepţiei de necompetenţă direct în căile de atac sau chiar în primă instanţă, după ce 

se intră în cercetarea fondului procesului. Se produce, de asemenea, o responsabilizare atât 

a părţilor, cât şi a instanţei, impunându-se verificarea, în condiţii de contradictorialitate, a 

competenţei instanţei la primul termen la care părţile sunt legal citate şi pot pune concluzii, 

putându-se acorda un singur termen pentru lămuriri şi probe suplimentare, şi aceasta, cu titlu 

de excepţie, în condiţiile art. 131 alin. (2) din Codul de procedură civilă.” 

În cazul de faţă, Tribunalul Iaşi – Secţia I civilă a făcut aplicarea art. 131 C.proc.civ. la 

termenul de judecată din ..., constatând că este competent a soluţiona cauza. După acest 

moment, nu mai putea invoca excepţia de necompetenţă sau, aşa cum a redenumit-o, excepţia 

de nelegală compunere a instanţei. Declinarea de competenţă după primul termen de judecată 

în care părţile pot pune concluzii şi, în cazul de faţă, chiar după administrarea de probatorii, 

încalcă art. 130 C.proc.civ. şi Deciziile date de ICCJ pronunţate în recurs în interesul legii nr. 

31/2019 şi 17/2018.  

Pe cale de consecinţă, la prima instanţă învestită, prin verificarea competenţei în 

temeiul art. 131 C.proc.civ., s-a definitivat competenţa în favoarea acestei instanţe. 

Pentru toate aceste motive, în temeiul art. 136 din Codul de procedură civilă, Curtea a 

stabilit competenţa în favoarea Tribunalului Iaşi – Secţia I Civilă. 

 

3. Autoritate de lucru judecat. Cheltuieli de judecată solicitate atât în cursul 

procesului generator cât şi pe cale separată 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Cheltuieli de judecată. Autoritate de lucru 

judecat 

Index alfabetic: Cheltuieli de judecată 

Temei de drept: art. 453, art. 431 C.proc.civ. 

Posibilitatea solicitării cheltuielilor de judecată pe cale separată este deschisă doar 

celor care nu au formulat o astfel de cerere în cadrul litigiului care le-a generat sau nu s-a 

pronunţat deja o soluţie cu privire la aceasta. Atât timp cât partea a uzat de aceleaşi 
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dispoziţii şi a beneficiat fie de obligarea părţii adverse la plata cheltuielilor, fie aceste 

cheltuieli au fost compensate în litigiul generator, partea nu are varianta de a mai opta 

pentru iniţierea unui nou litigiu în care să repună în discuţie aceste cheltuieli, nici măcar în 

situaţia în care a omis să solicite integral cheltuielile de judecată. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 369/9.06.2021 

 

Prin decizia civilă nr. 67/14.01.2021, Tribunalul Iaşi a respins ca fiind nefondat apelul 

formulat de reclamanta M împotriva sentinţei civile nr. 271/5.03.2019 de Judecătoria Hârlău, 

sentinţă care a fost păstrată. 

Împotriva acestei decizii a formulat recurs reclamanta M, invocând următoarele 

motive de nelegalitate şi netemeinicie: hotărârea este lovită de nulitate având în vedere 

incidenţa dispoziţiilor art. 426 din C.proc.civ. în sensul că hotărârea a fost redactată şi 

tehnoredactată de judecătorul colegial şi nu de preşedintele completului de judecată; în cauză 

nu sunt incidente dispoziţiile art. 431 din Codul de procedură civilă în sensul invocării 

autorităţii de lucru judecat, deoarece acest text de lege stabileşte că nimeni nu poate fi chemat 

în judecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleaşi cauze şi pentru acelaşi obiect. 

Din probatoriul administrat în cauză rezultă cu certitudine faptul că nu a chemat în 

judecată de două ori aceeaşi persoană, în aceeaşi calitate, în temeiul aceleaşi cauze, textul de 

lege invocat nu corespunde cu textul de lege pe care l-a avut în vedere la partajul de bunuri 

comune şi lichidarea regimului matrimonial şi nu în ultimul rând nu poate fi vorba de acelaşi 

obiect, aşa încât consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile autorităţii de lucru judecat, nefiind 

îndeplinite cumulativ cele trei condiţii. 

Arată recurenta că în dosarul nr. XXX2/239/2015 ce are ca obiect partaj de bunuri 

comune şi lichidarea regimului matrimonial a solicitat compensarea cheltuielilor de judecată, 

însă la acel moment nu a făcut dovada tuturor cheltuielilor de judecată efectuate cu acel 

proces dintr-o omisiune regretabilă, că nu a depus la dosar toate chitanţele. 

Având în vedere obiectul dosarului XXX2/239/2015, cu trimitere la art. 451 

C.proc.civ. cheltuielile pot fi solicitate şi separat, aşa încât consideră că acţiunea este 

întemeiată având suport legal. 

Instanţa de recurs are în vedere faptul că s-a solicitat obligarea pârâtului doar la o cotă 

de 1/2 din cheltuielile de judecată, pe de o parte iar pe de altă parte chitanţele pe care le-a 

depus au fost emise anterior promovării procesului de partaj de bunuri comune sau în timpul 

procesului, iar a nu-l obliga pe fostul soţ să suporte o cotă de 1/2 din cheltuielile pe care le-a 

efectuat în dosarul XXX2/239/2015 ar însemna o îmbogăţire fără justă cauză a acestuia în 

detrimentul său. 

În drept , au fost invocate dispoziţiile art. 490 şi urm. C.proc.civ. 

Intimatul I nu a formulat întâmpinare. 

Analizând pe fond recursul formulat de reclamanta M, Curtea reţine caracterul 

neîntemeiat al acestuia pentru considerentele ce succed: 

Prin criticile formulate se arată că nu poate fi vorba de incidenţa art. 431 C.proc.civ., 

întrucât din probatoriul administrat rezultă că nu a chemat în judecată de două ori aceeaşi 

persoană în temeiul aceleaşi cauze, textul de lege invocat necorespunzând cu textul de lege pe 

care l-a avut în vedere la partajul de bunuri comune şi lichidarea regimului matrimonial. 

Astfel, în dosarul cu nr. XXX2/239/2015 având ca obiect „partaj” a solicitat compensarea 

cheltuielilor de judecată ce le-a efectuat cu acel proces, la dosar nefiind depuse toate 

chitanţele. Potrivit art. 451 C.proc.civ., cheltuielile de judecată pot fi solicitate şi separat, 

astfel încât acţiunea sa are suport legal.  

Instanţa de recurs reţine că posibilitatea solicitării cheltuielilor de judecată pe cale 

separată este deschisă doar celor care nu au formulat o astfel de cerere în cadrul litigiului care 

le-a generat sau nu s-a pronunţat deja o soluţie cu privire la aceasta. Atât timp cât partea a 
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uzat de aceleaşi dispoziţii şi a beneficiat fie de obligarea părţii adverse la plata cheltuielilor, 

fie aceste cheltuieli au fost compensate în litigiul generator, partea nu are varianta de a mai 

opta pentru iniţierea unui nou litigiu în care să repună în discuţie aceste cheltuieli, nici măcar 

în situaţia în care a omis să solicite integral cheltuielile de judecată. 

Contrar celor învederate de recurentă, temeiul juridic este acelaşi, art. 453 C.proc.civ., 

în primul litigiu acesta având caracter accesoriu, iar în al doilea fiind formulat pe cale 

principală, existând identitate de părţi, obiect, cauză, conform art. 431 C.proc.civ.. Solicitarea 

altor sume cu titlu de cheltuieli de judecată, omise a fi solicitate în litigiul generator, nu 

modifică obiectul sau cauza cererii, ci reprezintă o chestiune de administrare a probelor şi de 

disciplină procesuală. Potrivit interpretării recurentei, ar fi posibil ca o parte care a câştigat un 

proces să iniţieze ulterior o multitudine de procese prin care să solicite acordarea cheltuielilor 

pe care a omis să le solicite în primul proces în care s-a pus în discuţie cererea sa privind 

cheltuieli de judecată, or, această interpretare nu este în spiritul legii.  

Criticile vizând împrejurarea că hotărârea tribunalului ar fi lovită de nulitate întrucât ar 

fi fost redactată sau tehnoredactată de către judecătorul colegial şi nu de către preşedintele 

completului de judecată nu este încadrabil în vreunul din motivele de nelegalitate prev. de art. 

488 al. 1 C.proc.civ. Dispoziţia invocată, art. 426 C.proc.civ., nu impune ca preşedintele 

completului să tehnoredacteze sau redacteze hotărârea, ci se referă la judecătorul care a 

soluţionat procesul, condiţie îndeplinită în cauză, astfel încât nu se poate reţine încălcarea 

vreunei norme de procedură civilă.  

Faţă de considerentele precedente, având în vedere, deopotrivă, atât inexistenţa în 

cauză a motivelor de nelegalitate invocate cât şi a motivelor de ordine publică care să atragă 

incidenţa prevederilor art. 489 al. 3 C.proc.civ., Curtea respinge recursul în conformitate cu 

art. 496 C.proc.civ. 

 

4. Acţiune privind obligarea pârâților la încheierea unui contract de vânzare-

cumpărare în condițiile Legii nr. 112/1995. Momentul dobândirii calității de chiriaș în 

situația existenței unui schimb locativ. Dreptul de a opta pentru cumpărarea imobilelor  

 

Reclamanta a avut calitatea de chiriaș al recurentei încă din anul 1979 într-un alt 

imobil, însă ulterior, prin Hotărârea nr. 315/11.11.1997, s-a aprobat schimbul de locuințe 

între familia sa și familia N. Prin urmare, nu se poate susține că reclamanta a dobândit 

calitatea de chiriaș după data apariției Legii nr. 112/1995 și că nu se mai încadrează în 

dispozițiile legale ale art. 6 din HG nr. 20/1996. Reclamanta a avut calitatea de chiriaș al 

recurentei încă din anul 1979, iar ca urmare a schimbului de locuințe intervenit, prin 

Hotărârea nr. 315/11.11.1997, i s-au transmis drepturile și obligațiile fostului locatar, 

inclusiv dreptul de a cumpăra respectivul imobil.  

Art. 9 din Legea nr. 112/1995 prevede expres dreptul chiriașilor de a cumpăra aceste 

apartamente, ceea ce presupune existența obligației corelative privind vânzarea acestora, de 

esența realizării dreptului. Altfel, acest drept ar fi iluzoriu dacă realizarea sa ar depinde de 

voința vânzătorului. 

Referitor la problema de drept, anume dacă art. 9 din Legea nr. 112/1995 

reglementează o obligație a pârâtei de a vinde sau doar o vocație, Curtea constată că prin 

Decizia nr. 81/2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție la 6.11.2017 în 

procedura hotărârii preliminare, a fost interpretat art. 42 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 în 

sensul că „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 

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

decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă dreptul de 

preempțiune, chiriașii au și dreptul de a opta pentru cumpărarea imobilelor cu destinația de 

locuințe, drept prevăzut de art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea 
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situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu 

modificările ulterioare ” 

Cenzurarea conduitei administratorului în justiție și obligarea acestuia de a se 

conforma voinței legiuitorului nu poate fi considerată ca reprezentând o încălcare a 

principiului libertății contractuale, câtă vreme statul român a adoptat o politică în materie 

locativă, în virtutea dreptului său de a dispune de o marjă de apreciere în ceea ce privește 

definirea interesului public, cât și în alegerea modalității concrete de realizare a acestuia. 

Prin această politică locativă, statul și-a exprimat acordul la înstrăinarea locuințelor ce nu 

au fost restituite foștilor proprietari către chiriași, în condițiile legislației în vigoare, 

legislație care derogă de la dreptul comun în materie de vânzare-cumpărare și prevede și 

prețul locuințelor ce se vând chiriașilor, care beneficiază de măsurile de protecție. Astfel, 

administratorul locuinței trebuie să se conformeze voinței legiuitorului – care a derogat de la 

principiul libertății contractuale – atât în ceea ce privește acordul la vânzarea locuințelor din 

categoria celor prevăzute de lege, cât și în ceea ce privește prețul respectivelor locuințe. 

 

Cuprins pe materii: Drept civil 

Index alfabetic: Acţiunea privind obligarea pârâților la încheierea unui contract de 

vânzare-cumpărare în condițiile Legii nr. 85/1992 

Temei de drept: art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, art. 6 din H.G. nr. 20/1996, art. 

42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 10/2001, art. 42.1 lit. B din H.G. nr. 250/2007, 

Decizia nr. 81/2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 243/7.04.2021 

 

Prin acțiunea introductivă, reclamanta X a solicitat obligarea pârâților Municipiul Iași, 

prin Primar și Consiliul Local al mun. Iași, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare 

având ca obiect imobilul cu destinația de locuință situat în Iași, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 112/1995 și ale Legii nr. 10/2001. 

Prin sentința civilă nr. 10611/07.10.2019 pronunțată de Judecătoria Iași a fost respinsă 

cererea formulată de reclamanta X în contradictoriu cu pârâții Municipiul Iași prin Primar, și 

Consiliul Local al Municipiului Iași, ca neîntemeiată. 

Prin decizia nr. 1219/23.07.2020 pronunțată de Tribunalul Iași a fost admis apelul 

formulat de reclamanta X, a fost admisă acțiunea formulată de reclamanta X în contradictoriu 

cu pârâții Municipiul Iași, prin Primar, și Consiliul Local al Municipiului Iași și au fost 

obligați pârâții să încheie cu reclamanta, în calitate de cumpărător, contract de vânzare-

cumpărare, având ca obiect imobilul cu destinația de locuință situat în mun. Iași, ce a făcut 

obiectul contractului de închiriere nr. 4902/08.01.2015. 

Pentru a se pronunța astfel, tribunalul, analizând actele și lucrările dosarului cauzei, 

raportat la motivele de apel invocate și la dispozițiile legale aplicabile, a constatat că apelul 

este fondat pentru următoarele considerente: 

La data de 20.11.1997, între numitul X, în calitate de locatar principal, și Consiliul 

Local al mun. Iași, în calitate de „titular al dreptului de administrare privind fondul de 

locuințe proprietate de stat, în calitate de locatar”, a intervenit contractul de închiriere pentru 

suprafețele locative cu destinația de locuință nr. 321/20.11.1997, obiectul contractului 

constituindu-l imobilul situat în Iași, stradela A. nr. 18, jud. Iași. Din cuprinsul Fișei 

suprafeței locative închiriate, anexă la contractul de închiriere, rezultă că, împreună cu 

titularul contractului de închiriere, locuiesc și membrii familiei acestuia, respectiv: Y – soție, 

Q – fiu; Z– fiu; W – fiică. 

Ulterior, a fost încheiat contractul de închiriere nr. 321/01.02.2007, cu privire la 

același imobil (locuința situată în Iași), acest contract fiind încheiat între Consiliul Local al 
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mun. Iași, în calitate de locator, și X, în calitate de locatar (chiriaș), „în urma reînnoirii 

contractului de închiriere nr. 321 din 20.11.1997 întocmit în baza notei de modificare 

înregistrate sub nr. 22977 din data de 18.12.2006 (...)”.  

Contractul de închiriere nr. 321/01.02.2007 a fost încheiat pe o perioadă de 2 ani, 

ulterior părțile încheind alte contracte de închiriere/acte adiționale cu privire la același imobil. 

Anterior anului 1997, numitul X și familia acestuia au locuit, în calitate de chiriași, în 

imobilul situat în Iași, str. F, în imobilul situat în stradela A. locuind familia N. În acest sens, 

din cuprinsul adresei nr. 315/18.11.1997 emise de Primăria Municipiului Iași, rezultă că „în 

ședința din data de 30.10.1997 Comisia pentru întocmirea dosarelor și propuneri de atribuire a 

locuințelor din fondul locativ de stat, locuințe sociale, locuințe de serviciu ale Consiliului 

Local a propus aprobarea schimbului de locuință între familia X ce deține o locuință formată 

din trei camere și două dependințe în str. F. nr. 4 și familia N. ce deține o locuință formată din 

două camere și trei dependințe în stradela A. În urma aprobării schimbului se vor perfecta 

forme de închiriere familiei X pentru locuința din stradela A. și familiei N i se vor perfecta 

forme de închiriere pentru locuința din str. F”. 

În drept, potrivit disp. art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, „Chiriașii titulari de 

contract ai apartamentelor ce nu se restituie în natură foștilor proprietari sau moștenitorilor 

acestora pot opta, după expirarea termenului prevăzut la art. 14, pentru cumpărarea acestor 

apartamente cu plata integrală sau în rate a prețului”, iar potrivit disp. art. 6 din H.G. nr. 

20/1996, „Dreptul de a cumpăra apartamentele în care locuiesc, potrivit art. 9 din lege, îl au 

numai chiriașii care, având un contract de închiriere valabil încheiat, ocupau apartamentele 

respective la data intrării în vigoare a legii”. 

Instanța de apel a reținut că prin dispozițiile art. 9 din Legea nr. 112/1995 s-a urmărit 

realizarea unui interes general de ordin social-economic, care vizează transferul dreptului de 

proprietate asupra unor anumite categorii de imobile (respectiv locuințe care nu au fost 

restituite în natură foștilor proprietari). Prin decizia Curții Constituționale nr. 73/1995 s-a 

reținut că „scopul legii este acela de a statornici măsuri reparatorii – restituiri și despăgubiri – 

în interesul foștilor proprietari, ale căror locuințe au fost trecute în proprietatea statului, iar nu 

– astfel cum afirmă – acela de a „împroprietări” pe chiriași. Posibilitatea vânzării către chiriași 

a locuințelor ce nu se restituie în natură foștilor proprietari este reglementată prin art. 9 alin. 1 

din lege, ca o formă în care statul, în calitate de proprietar, statornicește regimul juridic al 

bunurilor ce-i aparțin, astfel cum a făcut-o și cu privire la cea mai mare parte a fondului său 

locativ, deja vândută, potrivit legii, persoanelor care ocupau locuințele cu titlu de chiriași. 

Este vorba, totodată, despre recunoașterea, prin lege, a unei îndreptățiri egale a persoanelor 

cărora li s-au repartizat cu chirie locuințe ale statului, de a le cumpăra, indiferent de modul în 

care locuințele au fost dobândite în proprietate de către stat, înlăturându-se discriminarea 

actuală dintre chiriașii din locuințele construite de stat și cei care ocupă locuințe dobândite în 

proprietate, în alte moduri, de către acesta. Și este vorba, în același timp, de o măsură menită 

să asigure realizarea scopului legii, acela de a acoperi o parte a cheltuielilor necesitate de 

despăgubirea foștilor proprietari, în condițiile în care resursele bugetare ce pot fi alocate cu 

aceasta destinație sunt, evident, neîndestulătoare”. 

Or, raportat la decizia Curții Constituționale nr. 73/1995, instanța de apel a reținut că 

interpretarea restrictivă a prevederilor art. 9 din Legea nr. 112/1995, în sensul recunoașterii 

dreptului de cumpărare numai în favoarea chiriașilor care aveau contract de închiriere la 

momentul intrării în vigoare a legii, contravine principiului enunțat în decizia menționată și 

care vizează îndreptățirea egală a persoanelor cărora li s-au repartizat cu chirie locuințe ale 

statului, de a le cumpăra. 

Totodată, a reținut instanța de apel că potrivit disp. art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 

10/2001, „imobilele care în urma procedurilor prevăzute la cap. III nu se restituie persoanelor 

îndreptățite rămân în administrarea deținătorilor actuali”, iar potrivit alin. 3 al aceluiași 

articol, „imobilele cu destinația de locuințe, prevăzute la alin. (1), pot fi înstrăinate potrivit 

legislației în vigoare, chiriașii având drept de preemțiune”. 
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Potrivit disp. art. 42.1 lit. B din H.G. nr. 250/2007, „pentru imobilele cu destinația de 

locuințe, care nu s-au restituit în natură, deținătorul actual dobândește vocația de a le înstrăina 

către chiriași, însă această înstrăinare se va face potrivit legislației în vigoare, respectiv 

potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 10/2001, 

republicată, cu modificările ulterioare (…)”. 

Or, în speță, a reținut instanța de apel că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de 

dispozițiile legale menționate, imobilul în litigiu putând fi înstrăinat către reclamanta-

apelantă. În acest sens, reclamanta-apelantă are calitatea de chiriaș, iar din probele 

administrate nu rezultă că imobilul situat în Iași, strd. A., ar figura ca fiind revendicat în baza 

Legii nr. 10/2001, pârâții-intimați neinvocând, de altfel, acest aspect. 

Raportat la disp. art. 42 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 și art. 42.1 lit. B din H.G. nr. 

250/2007, instanța de apel reține că legea dă posibilitatea chiriașului sau unui terț de a opta 

pentru cumpărarea imobilului cu destinația de locuință, dacă există un contract de închiriere, 

iar imobilul nu a fost restituit fostului proprietar. Astfel, și prin aceste dispoziții legale, s-a 

urmărit realizarea unui interes general de ordin social – economic, care vizează transferul 

dreptului de proprietate asupra anumitor categorii de imobile (locuințe care nu au fost 

revendicate de foștii proprietari) către chiriași, potrivit legislației în vigoare. Prin dispozițiile 

legale menționate, legiuitorul a stabilit dreptul de opțiune al chiriașului cu privire la 

cumpărarea imobilului și nu dreptul de opțiune al vânzătorului. Totodată, cenzurarea 

conduitei administratorului în justiție și obligarea acestuia de a se conforma voinței 

legiuitorului nu poate fi considerată ca reprezentând o încălcare a principiului libertății 

contractuale, atât timp cât statul român a adoptat o politică în materie locativă, în virtutea 

dreptului său de a dispune de o marjă de apreciere în ceea ce privește definirea interesului 

public, cât și în alegerea modalității concrete de realizare a acestuia. Prin această politică 

locativă, statul și-a exprimat acordul la înstrăinarea locuințelor ce nu au fost restituite foștilor 

proprietari, către chiriași, în condițiile legislației în vigoare, legislație care derogă de la 

dreptul comun în materie de vânzare-cumpărare. 

În plus, instanța de apel a reținut și faptul că prin Decizia nr. 81/2017 a Înaltei Curți de 

Casație și Justiție, s-a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 42 alin. (3) din 

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 

6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe 

lângă dreptul de preempțiune, chiriașii au și dreptul de a opta pentru cumpărarea imobilelor cu 

destinația de locuințe, drept prevăzut de art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru 

reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea 

statului, cu modificările ulterioare”. S-a reținut prin această decizie că: „Legiuitorul a 

recunoscut prin sintagma „potrivit legislației în vigoare”, în continuare, dreptul de favoare pe 

care l-a conferit chiriașilor printr-o măsură de protecție socială, anterior, prin art. 9 alin. (1) 

din Legea nr. 112/1995 – extinzând însă sfera de aplicare de la chiriașii imobilelor cu 

destinația de locuință preluate cu titlu și la ceilalți, ale căror imobile, cu aceeași destinație, se 

încadrează în celelalte categorii de preluări, considerate abuzive prin art. 2 din lege”. 

Pe cale de consecință, având în vedere dispozițiile legale menționate, faptul că 

reclamanta are calitatea de chiriaș, precum și faptul că imobilul în litigiu nu a fost revendicat 

de foștii proprietari, instanța de apel a constatat că în mod greșit instanța de fond a respins 

acțiunea, fiind întemeiată cererea reclamantei X de obligare a pârâților la încheierea 

contractului de vânzare-cumpărare, având ca obiect imobilul cu destinația de locuință. 

Împotriva deciziei au formulat recurs Municipiul Iași prin Primarul Municipiului Iași 

și Consiliul Local al Municipiului Iași solicitând admiterea recursului, modificarea deciziei 

pronunțată de instanța de apel, în sensul respingerii cererii de apel, pentru următoarele motive:  

Instanța de apel a dat o interpretare greșită și a făcut o aplicare nelegală a dispozițiilor 

art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu 

destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, în sensul că instanța a admis acțiunea 
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reclamantei, fără a mai avea în vedere și celelalte prevederi legale, respectiv HG nr. 20/1996 

privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995. 

Așadar, solicită instanței să ia act de faptul că reclamanta a dobândit calitatea de 

chiriaș, în imobilul situat în Iași, Std. A. în anul 1997 conform contractului de închiriere nr. 

321/20.11.1997 după data intrării în vigoare a Legii nr. 112/1995. 

Prin urmare, atât timp cât reclamanta a dobândit calitatea de chiriaș după data apariției 

Legii nr. 112/1995, respectiv în anul 1997, în atare condiții aceasta nu se mai încadrează în 

dispozițiile legale ale art. 6 din HG nr. 20/1996 privind Normele Metodologice de aplicare a 

Legii nr. 112/1995, care arată condițiile de cumpărare, mai exact: „Dreptul de a cumpăra 

apartamentele în care locuiesc potrivit art. 9 din lege, îl au numai chiriașii care, având un 

contract de închiriere valabil încheiat, ocupau apartamentele respective la data intrării în 

vigoare a legii.” 

Astfel, reclamanta din prezenta cauză nu îndeplinește această condiție. 

De asemenea, dispozițiile art. 12 din HG nr. 20/1996, statuează următoarele: 

„Contractelor de vânzare-cumpărare la care se referă art. 9 din lege le sunt aplicabile 

dispozițiile legale privind nulitatea actelor juridice, dacă: au ca obiect imobilele menționate la 

art. 1 alin. (4) din prezentele norme metodologice; sunt încheiate de chiriași care nu 

îndeplineau condițiile cerute de art. 6 din prezentele norme metodologice: dacă încheierea 

acestora are loc cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. 6 și 8 și ale art. 10 din lege.” 

Față de prevederile legale indicate, apreciază recurenții că, în situația în care instanța 

de judecată ar pronunța o hotărâre de obligare la încheierea contractului de vânzare 

cumpărare, Municipiul Iași prin Primarul Municipiului Iași și Consiliul Local al Municipiului 

Iași se vor afla în situația de a încheia un contract de vânzare-cumpărare, prin încălcarea 

prevederilor legale. 

De asemenea, solicită instanței să observe și să ia act de faptul că, instanța de fond, 

prin sentința civilă nr. 10611/07.10.2019, analizând actele și lucrările dosarului, în mod 

temeinic și legal a reținut următoarele: 

„Dreptul la cumpărare conferit titularilor contractelor de închiriere, corelativ obligației 

de vânzare în sarcina deținătorilor, este condiționat de valabilitatea contractului, dar și de 

împrejurarea ocupării efective a locuinței la data de 29 ianuarie 1996 - data intrării în vigoare 

a Legii nr. 112/1995. Această condiție nu este îndeplinită în cauză, întrucât la momentul 

respectiv - 29 ianuarie 1996, pentru imobilul situat în Iași, strd. A. reclamanta nu a făcut 

dovada că era beneficiara unui contract de închiriere, dreptul ei luând naștere abia la data de 

20.11.1997. 

Astfel, instanța nu poate reține ca adevărată susținerea reclamantei privind faptul că ar 

fi avut calitatea de chiriaș al imobilului încă din anul 1979, întrucât din Hotărârea nr. 

315/11.11.1997 reiese că familia X avea atribuită o altă locuință până în acel moment, până la 

data contractului de închiriere nr. 321/20.11.1997, locuința situată în Iași, strd. A. fiind dată în 

locațiune unei alte familii, respectiv familiei N. Abia prin Hotărârea nr. 315/11.11.1997 s-a 

aprobat schimbul de locuințe între cele două familii, ceea ce a avut ca efect încheierea 

contractului de închiriere nr. 321/20.11.1997. 

Având în vedere aceste aspecte, instanța constată că reclamanta nu are dreptul 

prevăzut de art. 9 din Legea nr. 112/1997, nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 6 din 

HG nr. 20/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995 - 

nu ocupa imobilul și nici nu deținea un contract de închiriere având ca obiect acest imobil, 

motiv pentru care instanța îi va respinge cererea ca neîntemeiată.” 

Totodată, apreciază recurenții că în mod greșit instanța de apel a reținut în 

considerentele Deciziei nr. 1219/2020 că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de dispozițiile 

legale menționate, imobilul în litigiu putând fi înstrăinat către reclamanta-apelantă. 

De asemenea, prevederile art. 9 din Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situației 

juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului, statuează 

următoarele: „Chiriașii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în natură 
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foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora pot opta, după expirarea termenului prevăzut la 

art. 14, pentru cumpărarea acestor apartamente cu plata integrală sau în rate a prețului”. 

În atare condiții, acest articol de lege nu prevede decât posibilitatea cumpărării acestor 

apartamente, și nu obligarea la vânzarea acestora. 

Mai mult, solicită recurenții instanței de recurs să ia act de faptul că în condițiile în 

care legea nu obligă un proprietar să-și înstrăineze bunurile, cu atât mai mult nu o poate face 

instanța de judecată. 

Totodată, recurenții mai solicită instanței de recurs să rețină că doctrina este unitară în 

a considera că în condițiile în care nu există o lege care să instituie obligația proprietarului 

actual de a vinde imobilul, hotărârea instanței de a-l obliga la încheierea unui contract de 

vânzare-cumpărare se constituie într-o depășire a atributelor puterii judecătorești, intrându-se 

în sfera legislativului, fapt care încalcă principiul separației puterilor în stat, idee ce apare și în 

practica Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

În doctrină și practică se susține că prin obligarea proprietarului imobilului la 

încheierea unui contract de vânzare-cumpărare în condițiile în care legea nu prevede această 

obligație se încalcă principiul libertății contractuale, precum și art. 53 din Constituție care 

prevede că exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege, or, în 

prezent nu există dispoziție legală care să oblige Municipiul Iași la o atitudine cu privire la 

care nu și-a dat consimțământul. 

Dispozițiile Codului civil consacră principiul forței obligatorii a contractului, 

convențiile legal făcute având putere de lege între părțile contractante. Ele se pot revoca prin 

consimțământul mutual sau din cauze autorizate de lege. 

O eventuală derogare de la principiul libertății contractuale nu trebuie presupusă, ci 

trebuie prevăzută expres de legiuitor, având în vedere că este vorba de o restrângere a 

drepturilor subiecților de drept civil, dar și o excepție de la principiile acestuia. 

Mai mult decât atât, nu se poate reține ocrotirea de către stat a unui interes general de 

ordin social economic care să privească un grup determinat de persoane, prin încălcarea 

dreptului de proprietate care este un drept absolut. 

Dacă s-ar interpreta în acest sens textul de lege – al instituirii unei obligații – ar 

însemna să admitem că, în fapt, se reglementează un transfer silit de proprietate, care nu 

respectă prevederile referitoare la expropriere consacrate de art. 44 alin. f1) și (3) din 

Constituție și de art. 1 din Primul Protocol la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și 

a libertăților fundamentale. 

În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudența sa că o 

privare de proprietate trebuie sa fie prevăzută de lege, să urmărească o cauză de utilitate 

publică, să fie conformă normelor de drept intern și să respecte un raport de proporționalitate 

între mijloacele folosite și scopul vizat (cauza „James și alții împotriva Marii Britanii”, 1986). 

Astfel, conform principiului cessante rationae legis, cessat lex ipsa, o lege nu trebuie 

să producă mai multe efecte decât o îndreptățește rațiunea ei de a fi, iar dacă textul formal al 

legii este mai larg decât rațiunea acesteia, decât scopul pe care legea și-l propune, sfera de 

aplicare a textului trebuie redusă prin interpretare, până la obținerea unui raport rezonabil 

între spiritul și litera legii. 

În același sens, nu se poate ca instanța să intervină și să modifice caracterul normei 

legale stabilind în sarcina pârâtului obligația de a încheia un contract de vânzare-cumpărare 

pentru locuința în litigiu. 

Dacă voința legiuitorului ar fi fost să nu lase la latitudinea administratorului opțiunea 

vânzării, ar fi prevăzut-o în mod expres, fără a mai face referire la „dreptul de preemțiune” al 

chiriașului. 

Ca efect al garantării dreptului de proprietate prin Constituție, prin prevederile art. 1 

din Protocolul 1 din CEDO, precum și din respect pentru dispozițiile art. 480 Cod civil, legea 

a stabilit în sarcina proprietarului o facultate, aceea de a putea vinde și pentru a putea fi 



13 

 

protejate în mod corelativ, drepturile chiriașului, s-a prevăzut condiția respectării dreptului de 

preemțiune a acestuia. 

Intimata X a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea recursului ca 

nefondat. 

Examinând sentința atacată, prin prisma criticilor formulate, în raport de actele și 

lucrările dosarului și de dispozițiile legale aplicabile, Curtea apreciază că recursul este 

nefondat, potrivit considerentelor ce urmează: 

În mod corect instanța de apel a admis apelul formulat de reclamanta X împotriva 

sentinței civile nr. 10611/07.10.2019 pronunțată de Judecătoria Iași, schimbând sentința în tot, 

a admis acțiunea formulată de reclamanta X în contradictoriu cu pârâții Municipiul Iași, prin 

Primar, și Consiliul Local al Municipiului Iași și a obligat pârâții să încheie cu reclamanta, în 

calitate de cumpărător, contract de vânzare-cumpărare, având ca obiect imobilul cu destinația 

de locuință situat în mun. Iași, std. A., ce a făcut obiectul contractului de închiriere nr. 

4902/08.01.2015. 

Efectuând propria verificare a aspectelor deduse judecății, raportat la criticile din 

cererea de recurs, Curtea de Apel constată că nu sunt fondate susținerile recurentului în sensul 

că instanța de apel a dat o interpretare greșită și a făcut o aplicare nelegală a dispozițiilor art. 9 

din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de 

locuințe, trecute în proprietatea statului, respectiv a HG nr. 20/1996 privind Normele 

Metodologice de Aplicare a Legii nr. 112/1995. 

Potrivit art. 9 din Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor 

imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului: „Chiriașii titulari de contract 

ai apartamentelor ce nu se restituie în natură foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora 

pot opta, după expirarea termenului prevăzut la art. 14, pentru cumpărarea acestor 

apartamente cu plata integrală sau în rate a prețului.” 

În aplicarea acestui text de lege, prin HG nr. 11/1997 s-a modificat HG nr. 20/1996 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru 

reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea 

statului, dispunându-se că: „Art. 6 - Dreptul de a cumpăra apartamentele în care locuiesc, 

potrivit art. 9 din lege, îl au numai chiriașii care, având un contract de închiriere valabil 

încheiat, ocupau apartamentele respective la data intrării în vigoare a legii.” 

De asemenea, potrivit art. 42 din Legea nr. 10/2001, imobilele care în urma 

procedurilor prevăzute la cap. III nu se restituie persoanelor îndreptățite rămân în 

administrarea deținătorilor actuali. Imobilele cu destinația de locuințe, prevăzute la alin. (1), 

pot fi înstrăinate potrivit legislației în vigoare, chiriașii având drept de preemțiune. În 

aplicarea acestui text, HG 250/2007 a prevăzut că: „B. Pentru imobilele cu destinația de 

locuințe, care nu s-au restituit în natură, deținătorul actual dobândește vocația de a le înstrăina 

către chiriași, însă această înstrăinare se va face potrivit legislației în vigoare, respectiv 

potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 10/2001, 

republicată, cu modificările ulterioare, cu mențiunea că prețul de vânzare al locuințelor se va 

stabili potrivit Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea și 

evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, elaborate 

de Ministerul Finanțelor și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cu 

completările ulterioare.” 

În cauză, Curtea reține că reclamantei i s-a respins de către pârâtă solicitarea de a i se 

vinde imobilul pe care îl deține cu chirie pentru motivul că este beneficiar al unul contract de 

închiriere încheiat ulterior intrării în vigoare a Legii 112/1995. 

Or, Curtea constată că reclamanta a avut calitatea de chiriaș al recurentei încă din anul 

1979 într-un alt imobil, situat în str. F. nr. 4 însă ulterior prin Hotărârea nr. 315/11.11.1997 s-a 

aprobat schimbul de locuințe între familia F și familia N E care avea atribuită locuința situată 

în Iași, str. A. nr. 18. Ca urmare a acestui schimb s-a încheiat contractul de închiriere nr. 

321/20.11.1997 cu reclamanta care din acel moment a locuit în respectivul imobil. 
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Prin urmare nu se poate susține că reclamanta a dobândit calitatea de chiriaș după data 

apariției Legii nr. 112/1995 respectiv în anul 1997 și că nu se mai încadrează în dispozițiile 

legale ale art. 6 din HG nr. 20/1996 privind Normele Metodologice de Aplicare a Legii 

112/1995. Reclamanta a avut calitatea de chiriaș al recurentei încă din anul 1979, iar ca 

urmare a schimbului de locuințe intervenit, prin Hotărârea nr. 315/11.11.1997 i s-au transmis 

drepturile și obligațiile fostului locatar, inclusiv dreptul de a cumpăra respectivul imobil situat 

în Iași, str. A. nr. 18.  

În ce privește susținerile recurentului, în sensul că articolul 9 de lege nu prevede decât 

posibilitatea cumpărării acestor apartamente și nu obligarea la vânzarea acestora, că nu se 

poate reține ocrotirea de către stat a unui interes general de ordin social economic care să 

privească un grup determinat de persoane, prin încălcarea dreptului de proprietate care este un 

drept absolut și că în condițiile în care legea nu obligă un proprietar să își înstrăineze bunurile, 

cu atât mai mult nu o poate face instanța de judecată, Curtea reține următoarele. 

Art. 9 din Legea nr. 112/1995 prevede expres dreptul chiriașilor de a cumpăra aceste 

apartamente, ceea ce presupune existența obligației corelative privind vânzarea acestora, de 

esența realizării dreptului. O interpretare în senul dorit de recurentă nu poate fi primită 

întrucât ar goli de conținut norma, iar acest drept ar fi iluzoriu dacă realizarea sa ar depinde de 

voința vânzătorului. 

Referitor la problemă de drept, anume dacă art. 9 din Legea nr. 112/1995 

reglementează o obligație a pârâtei de a vinde sau doar o vocație, Curtea constată că prin 

Decizia nr. 81/2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție la 6.11.2017 în procedura 

hotărârii preliminare, a fost interpretat art. 42 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 în sensul că „În 

interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul 

juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă dreptul de preempțiune, 

chiriașii au și dreptul de a opta pentru cumpărarea imobilelor cu destinația de locuințe, drept 

prevăzut de art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a 

unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările 

ulterioare.” 

În considerentele Deciziei, ICCJ arată că art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 

reglementează un drept al chiriașului de a cumpăra, drept însoțit de obligația deținătorului 

de a vinde. (pct. 61). Totodată se arată că nu există nicio rațiune ca, sub aspectul în discuție, 

din „legislația în vigoare” – Legea nr. 112/1995 să fie exclus art. 9 alin. (1), pentru că, pe de o 

parte, art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 nu face nicio distincție, iar, pe de altă parte, 

acesta este în concordanță și se completează cu celelalte prevederi ale art. 42 alin. (3), dat 

fiind și contextul socio-istoric al legilor de reparație. (pct. 62). 

Prin urmare, interpretarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 este în sensul că deținătorul 

imobilului are obligația de a-l înstrăina chiriașului, dacă acesta din urmă își manifestă intenția 

de a-l cumpăra. Rațiunea acestei interpretări este aceea că, prin acest text de lege, statul a 

urmărit realizarea unui interes general de ordin social-economic, care vizează transferul 

dreptului de proprietate asupra anumitor categorii de imobile (locuințe ce nu au fost 

revendicate de foștii proprietari, în baza reglementărilor speciale instituite prin Legea nr. 

10/2001), în principal, către chiriași, ca o măsură de protecție a acestora. 

Administratorii acestor categorii de locuințe trebuie să respecte modul cum statul a 

conceput imperativele interesului general și să procedeze la vânzarea lor către chiriași, potrivit 

legislației în vigoare. Astfel, pârâtul nu poate aprecia, fără o bază rezonabilă, că vânzarea 

locuințelor prevăzute la alin. 3 al art. 42 din Legea nr. 10/2001, republicată constituie o 

facultate, pe care înțelege să și-o exercite sau nu, după cum dorește. O asemenea conduită este 

în dezacord cu interesul general urmărit de legiuitor prin textul de lege mai sus menționat și 

dă naștere la arbitrariu, cu consecința discriminării unor chiriași în raport cu alții. 

Cenzurarea conduitei administratorului în justiție și obligarea acestuia de a se 

conforma voinței legiuitorului nu poate fi considerată ca reprezentând o încălcare a 
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principiului libertății contractuale, așa cum a susținut recurenta, câtă vreme statul român a 

adoptat o politică în materie locativă, în virtutea dreptului său de a dispune de o marjă de 

apreciere în ceea ce privește definirea interesului public, cât și în alegerea modalității concrete 

de realizare a acestuia. Prin această politică locativă, statul și-a exprimat acordul la 

înstrăinarea locuințelor ce nu au fost restituite foștilor proprietari către chiriași, în condițiile 

legislației în vigoare, legislație care derogă de la dreptul comun în materie de vânzare-

cumpărare și prevede și prețul locuințelor ce se vând chiriașilor, care beneficiază de măsurile 

de protecție. Astfel, administratorul locuinței trebuie să se conformeze voinței legiuitorului – 

care a derogat de la principiul libertății contractuale – atât în ceea ce privește acordul la 

vânzarea locuințelor din categoria celor prevăzute de lege, cât și în ceea ce privește prețul 

respectivelor locuințe. 

Față de considerente arătate mai sus, în baza art. 496 C.proc.civ., Curtea a respins 

recursul declarat de recurentul Consiliul Local al Municipiului Iași și Municipiul Iași, prin 

primar împotriva deciziei civile nr. 1219/23.07.2020 pronunțată de Tribunalul Iași, Secția I 

civilă, decizie care a fost menținută.  

 

5. Acţiune privind obligarea pârâților la încheierea unui contract de vânzare-

cumpărare în condițiile Legii nr. 85/1992. Modalitatea de stabilire a prețului în situația 

formulării unor cereri succesive de vânzare a apartamentului respectiv. Incidența 

prescripției și aplicabilitatea Legii nr. 244/2011 

 

Din momentul formulării actului care prevede expres intenția reclamanților de 

cumpărare a apartamentului în litigiu, în cazul neînțelegerilor dintre părți privind încheierea 

contractului de vânzare-cumpărare, reclamanții se puteau adresa instanței judecătorești în 

vederea obținerii unei hotărâri judecătorești privind cumpărarea imobilului la prețul de 

protecție socială prevăzut de dispozițiile Legii nr. 85/1992 în vigoare la acel moment, în 

termenul de prescripție. Faptul că reclamanții în calitate de chiriași ai imobilului au folosit 

acest imobil nu valorează nici posesie și nici întrerupere a cursului prescripției. 

Spre deosebire de cazul recunoscut în jurisprudență, în care predarea posesiei o dată 

cu promisiunea de vânzare constituie recunoaștere tacită din partea promitentului vânzător, 

în cazul nostru intimații sunt simpli detentori precari în baza unor contracte succesive de 

închiriere în care voința expresă a societății a fost de a le recunoaște o detenție precară.  

În atare condiții, nu ne aflăm în ipoteza unei posesii a intimaților care să producă 

efectul întreruptiv al termenului de prescripție de 3 ani, aceștia având calitatea de chiriași, 

fiind detentori precari, situație în care posesia proprie este una viciată, ei exercitând de fapt 

posesia pentru proprietar și nu pentru sine. 

Astfel, chiar dacă reclamanții au formulat cerere de cumpărare în anul 2009, cum 

procedura de vânzare începută atunci nu a mai fost finalizată, aceștia nu ar mai fi îndreptățiți 

în prezent să cumpere apartamentul la prețul de protecție specială prevăzut de dispozițiile 

Legii 85/1992, în forma în vigoare la data înregistrării cererii, adică 22.07.2009.  

Cum litigiul s-a născut ca urmare a celei de a doua proceduri de vânzare-cumpărare 

a apartamentului declanșată în martie 2018 de către recurentă,prevederile Legii nr. 244/2011 

sunt pe deplin aplicabile în cauză în ceea ce privește situația juridică a reclamanților 

deoarece aceste prevederi erau în vigoare la data formulării noii cereri de cumpărare. 

Având în vedere data formulării cererii cu nr. 572/05.04.2018, dreptul reclamanților 

de a cumpăra, la cerere, locuințele construite din fondurile statului sau ale unităților 

economice ori bugetare de stat, fiind menținut, instanța constată că modalitatea de stabilire 

de către prima instanță a prețului în condițiile de piață, conform Legii nr. 85/1992, 

modificată prin Legea 244/2011, este cea corectă. 
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Cuprins pe materii: Drept civil.  

Index alfabetic: Acţiunea privind obligarea pârâților la încheierea unui contract de 

vânzare-cumpărare în condițiile Legii nr. 85/1992. 

Temei de drept: art. 7, art. 11 din Legea nr. 85/1992, Legea 244/2011 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 241/7.04.2021 

 

Prin sentința civilă nr. 9619/17.09.2019 pronunțată de Judecătoria Iași a fost admisă în 

parte cererea formulată de reclamanții M și P în contradictoriu cu pârâta SC „C” SA și a fost 

obligată pârâta SC „C” SA să încheie cu reclamanții M și P un contract de vânzare-cumpărare 

pentru locuința situată în Iași, Bd. D., cu plata prețului în rate, pe o perioada de maximum 25 

de ani, cu o dobândă anuală de 4%, la prețul pieței, stabilit de către un expert autorizat, în 

condițiile art. 16 din Legea nr. 85/1992 (în forma de la data introducerii cererii, adică 

24.07.2018). 

Împotriva acestei sentințe au declarat apel reclamanții P și M. 

Prin decizia civilă nr. 2049/03.11.2020 pronunțată de Tribunalul Iași au fost admise 

cererile de apel formulate de reclamanții P și M și de pârâta SC „C” SA împotriva sentinței 

civile nr. 9619/17.09.2019 și a sentinței civile nr. 14490/18.12.2019 pronunțate de Judecătoria 

Iași, care au fost schimbate în parte, în sensul că: 

A fost obligată pârâta SC „C” SA să încheie cu reclamanții M și P un contract de 

vânzare-cumpărare pentru locuința situată în Iași, Bd. D., cu plata prețului în rate, pe o 

perioada de 10 ani, cu o dobândă anuală de 4%, la un preț ce se va stabili conform 

dispozițiilor Legii nr. 85/1992, în forma în vigoare la data înregistrării cererii de cumpărare, 

adică 22.07.2009, cu plata unui avans de 25% din preț. 

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

În ceea ce privește cererea de apel formulată de reclamanții P si M împotriva sentinței 

civile nr. 9619/17.09.2019 a Judecătoriei Iași, instanța reține că apelanții-reclamanți critică 

modalitatea de stabilire a prețului în condițiile de piață, conform Legii nr. 85/1992, modificată 

prin Legea nr. 244/2011. 

Reclamanții au dovedit cu adresa nr. 2249/22.07.2009 că au formulat cerere pentru 

cumpărarea apartamentului supus vânzării. Având în vedere caracterul devolutiv al apelului, 

instanța poate dispune refacerea sau completarea probelor, astfel că înscrisul reprezentat de 

adresa nr. 2249/22.07.2009, a fost avut în vedere în soluționarea cererii de apel. În acest sens, 

instanța de apel reține și Decizia nr. 9/2020, dată de Înalta Curtea de Casație și Justiție în 

recurs în interesul legii. 

Acest înscris dovedește că procedura de cumpărare a apartamentului a fost inițiată 

anterior anului 2011 când a intrat în vigoarea Legea nr. 244/2011 de modificare a art. 16 din 

Legea nr. 85/1992. 

Or, în condițiile în care reclamanții au formulat cerere de cumpărare în anul 2009, 

aceștia sunt îndreptățiți să cumpere apartamentul la un preț ce se va stabili conform 

dispozițiilor Legii nr. 85/1992, în forma în vigoare la data înregistrării cererii, adică 

22.07.2009. Prevederile Legii nr. 244/2011 nu se pot aplica în ceea ce privește situația 

juridică a reclamanților, deoarece aceste prevederi nu erau în vigoare la data înregistrării 

cererii de cumpărare, iar legea civilă nu retroactivează. 

Intimata SC „C” SA a invocat excepția prescripției dreptului material la acțiune al 

apelanților reclamanți de a solicita vânzarea imobilului la un preț de protecție socială, instanța 

de apel analizând această excepție ca fiind o apărare de fond ce vizează netemeinicia cererii 

de apel formulată de reclamanți. 

Tribunalul reține în această privință că în cazul reclamanților care au formulat cerere 

de cumpărare a apartamentului în discuție, predarea bunului în posesia celor ce urmează să îl 

cumpere echivalează cu o recunoaștere a dreptului acestora de a cere încheierea contractului 
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de vânzare-cumpărare, recunoaștere care întrerupe prescripția, iar o nouă prescripție 

extinctivă nu va începe să curgă atât timp cât bunul se află în posesia celui ce urmează să îl 

cumpere (Tribunalul Suprem, decizia civilă nr. 188/1981). Dacă bunul a fost predat înainte de 

încheierea contractului, este vorba despre o amânare a începutului cursului prescripției 

extinctive. 

Or, în cauză, pârâta SC „C” SA a recunoscut dreptul reclamanților de a cumpăra 

apartamentul în condițiile Legii nr. 85/1992, forma în vigoare anterior modificărilor aduse 

prin Legea nr. 244/2011, cererea de cumpărare nr. 2249/22.07.2009 reprezentând răspunsul 

reclamanților la intenția pârâtei de înstrăinare a imobilului, pârâta SC „C” SA fiind cea care a 

înaintat către apelanții reclamanți cu adresa nr. 2129/14.07.2009 oferta cu privire la vânzarea 

apartamentului. 

Trimiterile formulate de intimata-apelantă SC „C” SA la Decizia nr. 61/11.02.2014 a 

Curții Constituționale sunt neîntemeiate câtă vreme în cauză nu se pune o problemă de 

constituționalitate a modificărilor aduse prin Legea nr. 244/2011, ci o problemă de aplicare a 

legii civile în timp, în sensul că Legea nr. 244/2011 nu se aplică unei situații juridice născute 

sub imperiul legii vechi, legea aplicabilă în speță fiind Legea 85/1992, în forma în vigoare la 

data înregistrării cererii de cumpărare, adică 22.07.2009. 

În consecință, având în vedere data formulării cererii cu nr. 2249/22.07.2009, instanța 

constată că motivul de apel ce vizează modalitatea de stabilire de către prima instanță a 

prețului în condițiile de piață, conform Legii nr. 85/1992, modificată prin Legea nr. 244/2011, 

este întemeiat, instanța de apel obligând pârâta să vândă apartamentul la un preț ce se va 

stabili conform dispozițiilor Legii nr. 85/1992, în forma în vigoare la data înregistrării cererii 

de cumpărare, adică 22.07.2009. 

În ceea ce privește cererea de apel formulată de pârâta SC „C” SA împotriva sentinței 

civile nr. 9619/17.09.2019 și a sentinței civile nr. 14490/18.12.2019 pronunțate de Judecătoria 

Iași, instanța reține că pârâta a criticat faptul că instanța nu a stabilit care este perioada 

efectivă pentru care urmează să fie eșalonată plata prețului aferent imobilului supus vânzării, 

solicitând instanței să stabilească eșalonarea prețului pe o durată de 5 ani având în vedere 

vârsta înaintată a intimaților-reclamanți. 

Totodată pârâta SC „C” SA a criticat faptul că instanța nu a stabilit care este valoarea 

exactă a avansului din prețul de vânzare ce urmează a fi achitat de intimații-reclamanți, 

arătând că în caz contrar, hotărârea fiind vagă, fără efect și de natură a naște alte litigii între 

părți. Apelanta solicită să se stabilească un având procentual de 40% din prețul imobilului, 

având în vedere vârsta înaintată a intimaților-reclamanți. 

Potrivit art. 11 din Legea nr. 85/1992, în forma în vigoare la data înregistrării cererii 

de cumpărare, adică 22.07.2009, în cazul vânzării locuințelor prevăzute la art. 1, art. 2 alin. 4 

și art. 7, cu plata în rate a prețului, la încheierea contractului se va achita un avans minim de 

10% din prețul locuinței. Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuinței se vor eșalona 

pe o perioadă de maximum 25 de ani, cu o dobândă anuală de 4%. 

Dispozitivul hotărârii atacate prevede ca vânzarea să aibă loc cu „plata prețului în 

rate, pe o perioada de maximum 25 de ani”, iar prin hotărârea de completare/îndreptare 

eroare materială s-a stabilit „plata de către reclamanți a unui avans minim de 10% din prețul 

locuinței”. 

Așadar, cu privire la condițiile de operare a vânzării, instanța nu a făcut decât să citeze 

din textul de lege, menționând în dispozitiv că plata urmează să fie eșalonată pe o perioadă de 

maximum 25 ani, urmând ca aceștia să plătească un avans de minim 10% din prețul locuinței. 

Or, rolul instanței de judecată constă nu doar în stabilirea cadrului legal aplicabil, ci și 

în individualizare tuturor condițiilor în care poate opera vânzarea, respectiv să stabilească în 

concret care este perioada efectivă pentru care urmează să fie eșalonată plata prețului aferent 

imobilului supus vânzării, cât stabilirea avansului în cuantum procentual fix, astfel încât să nu 

se genereze alte litigii în viitor. 
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La stabilirea întinderii cuantumului avansului și a perioadei de plată a prețului în rate, 

instanța va avea în vedere criteriul propus de către apelanta-pârâtă – posibilitatea 

reclamanților de a accesa un credit având în vedere vârsta acestora și veniturile realizate, însă 

raportat criteriilor amintite, apreciază că stabilirea unui avans de 25% din preț și eșalonarea 

plății în rate pe o perioada de 10 ani răspund mai bine interesului ambelor părți, având în 

vedere necesitatea păstrării unui echilibru contractual, scopul fiind acela de a crea 

posibilitatea pentru reclamanți de a-și îndeplini obligațiile contractuale, iar nu de a fi nevoiți 

să renunțe la contract datorită condițiilor contractuale imposibil de executat pentru ei. 

Împotriva deciziei a formulat cerere de recurs SC „C” SA prin care solicită 

admiterea recursului, casarea în parte a hotărârii atacate în ceea ce privește soluția de admitere 

a apelului și obligarea sa la încheierea contractului de vânzare-cumpărare la prețul de 

protecție socială stabilit de Legea nr. 85/1992, forma anterioară modificării prin Legea nr. 

244/2011, cu consecința respingerii integrale a apelului promovat de P și M și pe fond cu 

consecința menținerii modalității de stabilire a prețului de vânzare astfel cum s-a stabilit prin 

Sentința civilă nr. 9618/2019 din data de 17.09.2019, respectiv „la prețul pieței, stabilit de 

către un expert autorizat, în condițiile art. 16 din Legea nr. 85/1992 (în forma de la data 

introducerii cererii)” și obligării intimaților-reclamanți la plata cheltuielilor de judecată. 

Apreciază apelanta că hotărârea pronunțată de Tribunalul Iași este nelegală motiv 

pentru care solicită admiterea prezentului recurs raportat la următoarele considerente: 

Hotărârea instanței de apel a fost dată cu încălcarea, respectiv aplicarea greșită 

normelor de drept material ce reglementează prescripția extinctivă, recunoașterea dreptului, 

posesia și detenția precară, în speță fiind incident motivul de casare prevăzut de dispozițiile 

art. 488 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă. 

Tribunalul Iași a respins excepția prescripției, motivând că în cazul reclamanților care 

au formulat cerere de cumpărare a apartamentului în discuție, predarea bunului în posesia 

celor ce urmează să îl cumpere echivalează cu o recunoaștere a dreptului acestora de a cere 

încheierea contractului de vânzare-cumpărare, recunoaștere ce întrerupe prescripția. 

Or, în cauză, pârâta SC „C” SA. a recunoscut dreptul reclamanților de a cumpăra 

apartamentul în condițiile Legii nr. 85/1992, forma în vigoare anterior modificărilor aduse 

prin Legea nr. 244/2011, cererea de cumpărare nr. 2249/22.07.2009 reprezentând răspunsul 

reclamanților la intenția pârâtei de înstrăinare a imobilului, pârâta SC „C” SA fiind cea care a 

înaintat către apelanții-reclamanți adresa nr. 2129/14.07.2009 oferta cu privire la vânzarea 

apartamentului. 

În prezenta cauză instanța a interpretat și aplicat greșit dispozițiile art. 16 din Decretul 

nr. 167/1958, respectiv ale art. 2537, art. 2538, art. 916 și art. 918 din Codul civil. 

Solicită instanței să constate că intenția de înstrăinare a imobilului i-a aparținut, iar în 

anul 2009, a înaintat către intimații apelanți din prezenta cauză adresa cu nr. 2129/14.07.2009 

prin care le-a făcut o ofertă cu privire la vânzarea apartamentului, proprietatea sa, ofertă cu 

valabilitate expresă de 60 zile. 

Astfel, le-a solicitat intimaților apelanți să-și manifeste opțiunea de cumpărare în 

termen de 60 de zile calculat de la momentul primirii notificării și, în situația în care sunt 

interesați de cumpărarea imobilului, să se prezinte la sediul societății în vederea negocierii 

prețului, fără a preciza cuantumul acestuia, ci pur și simplu lăsând acest aspect la libera 

negociere a părților. 

Prin Adresa nr. 2249/ 22.07.2009, intimații-apelanți au formulat un răspuns la adresa 

nr. 2129/ 14.07.2009 prin care au comunicat că doresc achiziționarea imobilului, proprietatea 

sa, fără a se mai prezenta ulterior la sediu în vederea stabilirii condițiilor de vânzare și fără a 

efectua alte demersuri în vederea încheierii contractului de vânzare. 

Având în vedere data formulării adresei nr. 2249 coroborat cu prevederile art. 6 alin. 

(4) din Codul civil, instituția prescripției este guvernată de dispozițiile Decretului nr. 

167/1958. 
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Potrivit dispozițiilor art. 3 din Decretul nr. 167/ 1958: „Termenul prescripției este de 3 

ani, iar în raporturile dintre organizațiile socialiste, de 18 luni.” 

De asemenea, în acord cu dispozițiile art. 18 din același decret: „Instanța 

judecătorească și organul arbitral sunt obligate ca, din oficiu, să cerceteze dacă dreptul la 

acțiune sau la executarea silită este prescris.” 

Astfel, în lumina prevederilor Decretului nr. 167/1958 observă recurenta că instituția 

prescripției reprezintă o normă de ordine publică, o excepție cu caracter absolut ce poate fi 

invocată atât de părți, cât și de instanța de judecată, în orice stare a procesului. 

Așa cum a arătat, în fața instanței de apel, a invocat prescripția dreptului material la 

acțiune al intimaților de a solicita cumpărarea imobilului la prețul de protecție socială, 

termenul de 3 ani fiind cu mult depășit raportat la adresa răspuns. Instanța de apel a interpretat 

și aplicat greșit prevederile art. 16 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 privind întreruperea 

prescripției.  

Aceleași dispoziții se regăsesc și în actuala reglementare – art. 2537 din Codul civil. 

De asemenea, art. 2538 Cod civil prevede că: „Recunoașterea se poate face unilateral sau 

convențional și poate fi expresă sau tacită. Când recunoașterea este tacită, ea trebuie să rezulte 

fără echivoc din manifestări care să ateste existența dreptului celui împotriva căruia curge 

prescripția. Constituie acte de recunoaștere tacită plata parțială a datoriei, achitarea, în tot sau 

în parte, a dobânzilor sau penalităților, solicitarea unui termen de plată și altele asemenea.” 

Din prevederile legale anterior citate, reiese că recunoașterea dreptului a cărui acțiune 

se prescrie, atât în vechea reglementare, cât și în cea nouă, pentru a produce efecte 

întreruptive, trebuie să emane de la cel în folosul căruia curge prescripția și să fie ori expresă 

ori să rezulte fără echivoc din manifestări ale celui în folosul căruia curge prescripția care să 

ateste existenta dreptului celui împotriva căruia curge prescripție. 

Cu privire la recunoașterea tacită, în literatura de specialitate și jurisprudență s-a 

reținut că aceasta poate avea efect întreruptiv doar în măsura în care rezultă din împrejurări 

neechivoce, arătându-se că predarea bunului imobil în posesia celui împotriva căruia curge 

termenul de prescripție are caracter întreruptiv doar în situația încheierii unui antecontract de 

vânzare-cumpărare, urmată de predarea bunului. 

Situația specială de întrerupere a termenului de prescripție prin predarea posesiei 

bunului imobil în cazul încheierii unui antecontract de vânzare-cumpărare a fost reținută și de 

către Înalta Curte de Casație și Justiție în multiple decizii de speță. Astfel, citează cu titlu de 

exemplu Decizia ÎCCJ nr. 606/2018 sau Decizia nr. 188/ 1981 a Tribunalului Suprem. 

Prin Legea nr. 85/1992, republicată, s-a conferit titularilor contractelor de închiriere 

dreptul de a cumpăra, la cerere, locuințele construite din fondurile statului sau ale unităților 

economice ori bugetare de stat, cu excepția locuințelor de intervenție. 

Dacă se consideră adresa de răspuns a intimaților nr. 2249/ 22.07.2009 ca fiind o 

cerere de cumpărare, în sensul avut în vedere de către legiuitor prin Legea nr. 85/1992, de la 

acel moment a început să curgă termenul de prescripție al dreptului de creanță al acestora de a 

obține pe cale judecătorească obligarea sa să vândă imobilul situat în municipiul Iași, Bd. D. 

la prețul de protecție specială prevăzut în lege până la modificarea din anul 2011. 

Or, de la data formulării adresei răspuns nr. 2249/22.07.2009 și până în anul 2018, 

momentul introducerii cererii de chemare în judecată ce face obiectul prezentului litigiu, au 

trecut 9 ani. 

Contrar interpretării nelegale a instanței de apel, cele statuate de practica 

judecătorească cu privire la întreruperea termenului de prescripție prin predarea către 

promitentului-cumpărător a posesiei bunului ce face obiectul antecontractului de vânzare 

cumpărare, nu pot fi aplicate prin asemănare și altor raporturi juridice referitoare la un bun 

imobil, fiecare având particularități distincte, în funcție de dispozițiile legale ce le 

reglementează și mai ales în funcție de izvorul raportului juridic obligațional în discuție. 

Sub acest aspect, chiar dacă atât promitentul cumpărător, cât și chiriașul care a făcut 

cerere pentru cumpărarea imobilului la prețul de protecție socială, sunt titularii unui drept de 
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creanță, supus prescripției de 3 ani, spre deosebire de antecontractul de vânzare-cumpărare 

unde predarea posesiei este calificată drept cauză de întrerupere a cursului prescripției, în 

situația de față, faptul chiriașului de a folosi imobilul nu valorează nici posesie și nici 

întrerupere a cursului prescripției. 

Deosebirea esențială între cele două situații este faptul că promitentul cumpărător 

stăpânește bunul sub titlu de proprietar, public, exercitând o posesie utilă, iar posesia îi este 

predată tocmai ca urmare a unui antecontract / promisiune de vânzare-cumpărare. 

În prezenta cauză chiriașilor nu le-a fost predată niciodată posesia asupra imobilului ca 

o recunoaștere a obligației de vânzare a bunului către aceștia, ci dimpotrivă, ei au stăpânit 

imobilul, atât anterior adresei nr. 2249/22.07,2009 cât și ulterior, cu titlu precar, în temeiul 

unor contracte de închiriere încheiate. 

Spre deosebire de cazul recunoscut în jurisprudență, în care predarea posesiei o dată 

cu promisiunea de vânzare constituie recunoaștere tacită din partea promitentului vânzător, în 

cazul nostru intimații sunt detentori precari în baza unor contracte succesive de închiriere în 

care voința expresă a societății a fost de a nu le recunoaște decât o detenție precară. 

În aceste condiții nu se poate reține vreo recunoaștere cu rol de întrerupere a 

prescripției, nu ne aflăm în ipoteza unei posesii a intimaților reclamanți care să producă 

efectul întreruptiv al termenului de prescripție de 3 ani, aceștia având calitatea de chiriași ai 

imobilului subscrisei, fiind detentori precari, situație în care posesia proprie este una viciată, 

ei exercitând de fapt posesia pentru proprietar și nu pentru sine. 

Astfel cum a arătat și în fața instanței de fond și de apel, intimații apelanți, în virtutea 

calității de angajați ai recurentei, au beneficiat de dreptul de a închiria imobilul, în temeiul 

unor contracte de închiriere încheiate succesiv. 

Solicită instanței să statueze că, față de art. 918 din Codul civil, detenția precară a 

chiriașului nu constituie posesie, posesorul având stăpânirea faptică a bunului, în sensul de 

prerogativă a dreptului de proprietate, pe când detenția precară presupune întotdeauna un titlu. 

Astfel de susțineri au fost îmbrățișate inclusiv de Curtea de Apel Iași care, prin Decizia 

publicată pe portalul propriu în data de 14 mai 2008 reținând următoarele: „în urma 

privatizării societatea are capital integral privat o dată cu privatizarea societății comerciale și 

preluarea de către stat a contravalorii acestui bun ce face parte din patrimoniul recurentei, 

statul nu mai are dreptul de a dispune cu privire la patrimoniul recurentei. În consecință, deși 

apartamentul în discuție a fost construit inițial din fonduri de stat, contribuția statului a fost 

răscumpărată la acest apartament prin prețul plătit de acționari către stat, astfel încât la 

momentul judecării cauzei nu mai are relevanță din ce fonduri a fost construit apartamentul. 

În aceste condiții, Decretul-lege nr. 61/1990 nu își mai găsește incidența în speță, atâta timp 

cât bunul a ieșit din patrimoniul statutului dispozițiile acestuia căzând în desuetudine parțial, 

deoarece aplicabilitatea lui a fost restrânsă prin schimbarea contextului social-economic, ce a 

existat la data adoptării acestui act normativ. În mod greșit au stabilit instanțele incidența în 

cauză a Decretului-lege nr. 61/1990 cu privire la stabilirea prețului de vânzare-cumpărare a 

apartamentului. A menține soluția dată de instanța de fond înseamnă o deposedare a 

recurentei de un bun imobil ce era în patrimoniul privat, contra unei sume derizorii față de 

valoarea reală a prețului de vânzare a apartamentului pe piața liberă, adică s-a încălcat în mod 

flagrant dreptul la respectarea dreptului de proprietate al recurentei, ceea ce contravine art. 1 

din Protocolul adițional nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului, a libertăților 

fundamentale ale omului.” 

Intimații nu au formulat întâmpinare. 

Examinând sentința atacată, prin prisma criticilor formulate, în raport de actele și 

lucrările dosarului și de dispozițiile legale aplicabile, Curtea a apreciat că recursul este fondat, 

potrivit considerentelor ce urmează:  

În fapt, prin cererea de chemare în judecată formulată la data de 24.07.2018, intimații-

reclamanți au solicitat instanței obligarea recurentei pârâte SC „C” SA la încheierea 

contractului de vânzare având ca obiect imobilul cu destinație de locuința tip apartament cu 3 
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camere situat în municipiul Iași, Bd. D., în suprafața utilă de 58 mp, înscris în cartea funciară 

a municipiului Iași. 

De asemenea, prin precizările ulterioare, intimații-reclamanți au mai solicitat ca 

stabilirea prețului să fie în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/1992, forma anterioară a 

Legii nr. 244/2011, respectiv cu eșalonarea acestuia pe o perioada de maximum 25 de ani, cu 

plata unui avans minim de 10% și cu o dobânda de 4% si liber de sarcini. 

Sub acest aspect, reclamanții au susținut că în cauză sunt incidente dispozițiile Legii 

nr. 85/1992, forma anterioară a Legii nr. 244/2011, întrucât prin adresa nr. 2249/22.07.2009 

au formulat cerere pentru cumpărarea apartamentului supus vânzării, astfel că procedura de 

cumpărare a apartamentului a fost inițiată anterior anului 2011 când a intrat în vigoarea Legea 

nr. 244/2011. 

Curtea constată că prin Legea nr. 85/1992, republicată, s-a conferit titularilor 

contractelor de închiriere dreptul de a cumpăra, la cerere, locuințele construite din fondurile 

statului sau ale unităților economice ori bugetare de stat, cu excepția locuințelor de 

intervenție, drept care a fost menținut și ulterior anului 2011 când a intrat în vigoarea Legea 

nr. 244/2011, fiind modificată doar modalitatea de stabilire a prețului. 

În prezenta cauză, Curtea reține că în anul 2009 părțile au început o procedură de 

vânzare-cumpărare a apartamentului situat în municipiul Iași, Bd D.  

Intenția de înstrăinare a imobilului i-a aparținut, recurentei, care a înaintat către 

intimații adresa nr. 2129/14.07.2009 prin care le-a făcut o ofertă cu privire la vânzarea 

apartamentului, proprietatea sa, ofertă cu valabilitate expresă de 60 zile. 

Prin Adresa nr. 2249/ 22.07.2009, intimații apelanți au formulat, în termenul stipulat 

în ofertă, un răspuns la adresa nr. 2129/14.07.2009 prin care au comunicat că doresc 

achiziționarea imobilului, proprietatea recurentei, fără însă a se mai prezenta ulterior la sediu 

în vederea stabilirii condițiilor de vânzare și fără a efectua alte demersuri în vederea încheierii 

contractului de vânzare. 

Prin urmare, procedura demarată în anul 2009 nu a fost finalizată prin încheierea unui 

contract de vânzare-cumpărare.  

Între părți au continuat însă să existe relații contractuale de locațiune fiind încheiate 

Contract de închiriere nr. 1151/11.05.2012; Contract de închiriere nr. 2386/19.10.2012; 

Contract de închiriere nr. 1101/ 20.05.2013; Contract de închiriere nr. 2601/ 05.11.2013; 

Contract de închiriere nr. 917/ 07.05.2014; Contract de închiriere nr. 55/15.01.2015; Contract 

de închiriere nr. 1398/14.07.2015; Contract de închiriere nr. 171/01.02.2016; Contract de 

închiriere nr. 1369/ 26.07.2016; Contract de închiriere nr. 150/31.01.2017; Contract de 

închiriere nr. 1249/ 31.07.2017; Contract de închiriere nr. 190/01.02.2018, acest ultim 

contract de închiriere fiind prelungit prin tacita relocațiune, până la data de 16.12.2019. 

Ulterior, întrucât reclamanții și-au păstrat calitatea de chiriași, în martie 2018, la 

inițiativa recurentei a început o a doua procedură de vânzare-cumpărare a aceluiași imobil. 

Reclamanții au formulat o nouă cerere de cumpărare înregistrată la sediul recurentei sub nr. 

572/05.04.2018, solicitând negocierea prețului. Cum părțile nu au ajuns la un acord, a fost 

sesizată instanța de judecată cu prezenta acțiune. 

În atare condiții, în mod greșit instanța de apel s-a considerat sesizată cu cererea 

formulată de reclamanți în anul 2009, în condițiile în care aceasta procedura nu a mai fost 

finalizată iar părțile au înțeles să declanșeze o nouă procedură după 9 ani, în martie 2018. 

Mai mult, din momentul formulării Adresei nr. 2249/ 22.07.2009 care prevede expres 

intenția reclamanților de cumpărare a apartamentului în litigiu, în cazul neînțelegerilor dintre 

părți privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare, reclamanții se puteau adresa 

instanței judecătorești în vederea obținerii unei hotărâri judecătorești privind cumpărarea 

imobilului la prețul de protecție socială prevăzut de dispozițiile Legii nr. 85/1992 în vigoare la 

acel moment, în termenul de prescripție.  

Curtea constată că la data formulării adresei nr. 2249/22.07.2009 față de prevederile 

art. 6 alin.(4) din Codul civil, instituția prescripției era guvernată de dispozițiile Decretului nr. 
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167/1958, respectiv art. 3 din Decretul nr. 167/1958 potrivit căruia „Termenul prescripției este 

de 3 ani.” 

În plus, instanța de apel a interpretat și aplicat greșit și prevederile art. 16 alin. 1 din 

Decretul nr. 167/1958 potrivit cărora: „Prescripția se întrerupe: a) prin recunoașterea dreptului 

a cărui acțiune se prescrie, făcută de cei in folosul căruia curge prescripția”, reținând că 

predarea bunului în posesia celor ce urmează să îl cumpere echivalează cu o recunoaștere a 

dreptului acestora de a cere încheierea contractului de vânzare-cumpărare, recunoaștere care 

întrerupe prescripția. 

Or, predarea bunului imobil în posesia celui împotriva căruia curge termenul de 

prescripție are caracter întreruptiv doar în situația încheierii unui antecontract de vânzare-

cumpărare, urmată de predarea bunului. Astfel s-a considerat că predarea bunului ce formează 

obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare în posesia celui ce urmează să îl cumpere 

echivalează cu o recunoaștere a dreptului acestuia de a cere încheierea contractului de 

vânzare-cumpărare, recunoaștere care întrerupe prescripția, iar o nouă prescripție nu va începe 

să curgă atât timp cât bunul se află în posesia celui ce urmează să îl cumpere.  

În cauză nu s-a reținut însă că între părți s-a încheiat vreun antecontract de vânzare-

cumpărare, urmată de predarea bunului. Faptul că reclamanții în calitate de chiriași ai 

imobilului au folosit acest imobil nu valorează nici posesie și nici întrerupere a cursului 

prescripției. 

Deosebirea esențială între cele două situații, și care a determinat de altfel doctrina și 

practica judecătorească să considere predarea posesiei asupra imobilului obiect al 

antecontractului de vânzare-cumpărare drept cauză de întrerupere a prescripției, este faptul că 

promitentul cumpărător stăpânește bunul sub titlu de proprietar, public, exercitând o posesie 

utilă, iar posesia îi este predată tocmai ca urmare a unui antecontract/promisiune de vânzare-

cumpărare. 

În mod firesc, prin predarea posesiei către promitentul cumpărător, cel împotriva 

căruia curge prescripția, promitentul vânzător, își recunoaște obligațiile reieșind din 

antecontract. 

Nu ar putea fi sancționat astfel promitentul-cumpărător pentru neexercitarea fie a 

dreptului de a solicita executarea obligației de încheiere a unui contract de vânzare-cumpărare 

prin promovarea unei acțiuni care să aibă ca finalitate pronunțarea unei hotărâri care să țină 

loc de act de vânzare-cumpărare, fie a dreptului de a solicita rezoluțiunea antecontractului și 

repunerea părților în situația anterioară pe larg faptul că și în situația în care promitentul 

cumpărător se află în posesia bunului rămânând prescriptibilă, deoarece este o acțiune care 

decurge dintr-un drept de creanță), iar termenul de prescripție se calculează de la data de la 

care promitenta cumpărătoare a aflat că nu mai este posibilă vânzarea. 

În prezenta cauză este de necontestat faptul că chiriașilor nu le-a fost predată niciodată 

posesia asupra imobilului ca o recunoaștere a obligației de vânzare a bunului către aceștia, ci 

dimpotrivă, ei au stăpânit imobilul, atât anterior adresei nr. 2249/ 22.07.2009 cât și ulterior, cu 

titlu precar, în temeiul unor contracte de închiriere încheiate.  

Predarea detenției bunului s-a făcut în baza unui contract de închiriere, de unde rezultă 

în mod evident lipsa voinței proprietarului de a preda bunul locatorilor pentru stăpânire sub 

nume de proprietar. 

Practic, spre deosebire de cazul recunoscut în jurisprudență, în care predarea posesiei 

o dată cu promisiunea de vânzare constituie recunoaștere tacită din partea promitentului 

vânzător, în cazul nostru intimații sunt simpli detentori precari în baza unor contracte 

succesive de închiriere în care voința expresă a societății a fost de a le recunoaște o detenție 

precară. 

În atare condiții nu se poate reține vreo recunoaștere cu rol de întrerupere a 

prescripției, nu ne aflăm în ipoteza unei posesii a intimaților reclamanți care să producă 

efectul întreruptiv al termenului de prescripție de 3 ani, aceștia având calitatea de chiriași, 

fiind detentori precari, situație în care posesia proprie este una viciată, ei exercitând de fapt 
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posesia pentru proprietar și nu pentru sine. În acest sens sunt dispozițiile art. 918 din Codul 

civil: „(1) Nu constituie posesie stăpânirea unui bun de către un detentor precar, precum: a) 

locatarul, comodatarul, depozitarul, creditorul gajist; b) titularul dreptului de superficie, 

uzufruct, uz, abitație sau servitute, față de nuda proprietate; c) fiecare coproprietar, în 

proporție cu cotele-părți ce revin celorlalți coproprietari; d) orice altă persoană care, deținând 

temporar un bun al altuia, este obligată să îl restituie sau care îl stăpânește cu îngăduința 

acestuia. (2) Detentorul precar poate invoca efectele recunoscute posesiei numai în cazurile și 

limitele prevăzute de lege.” 

Prin urmare, de la data formulării adresei de răspuns a intimaților nr. 2249/22.07.2009 

a început să curgă termenul de prescripție al dreptului de creanță al acestora de a obține pe 

cale judecătorească obligarea recurentei să vândă imobilul situat in municipiul Iași, Bd. D. la 

prețul de protecție specială prevăzut în lege până la modificarea din anul 2011, termen care nu 

a fost întrerupt și care s-a împlinit la data de 22.07.2012. 

Astfel, chiar dacă reclamanții au formulat cerere de cumpărare în anul 2009, cum 

procedura de vânzare începută atunci nu a mai fost finalizată, aceștia nu ar mai fi îndreptățiți 

în prezent să cumpere apartamentul la prețul de protecție specială prevăzut de dispozițiile 

Legii nr. 85/1992, în forma în vigoare la data înregistrării cererii, adică 22.07.2009.  

În cauză însă, așa cum s-a arătat anterior, litigiul s-a născut ca urmare a celei de a doua 

proceduri de vânzare-cumpărare a apartamentului, procedură declanșată în martie 2018 de 

către recurentă. 

În atare condiții, prevederile Legii nr. 244/2011 sunt pe deplin aplicabile în cauză în 

ceea ce privește situația juridică a reclamanților deoarece aceste prevederi erau în vigoare la 

data formulării noii cereri de cumpărare din 05.04.2018, cerere înregistrată la sediul recurentei 

sub nr. 572/05.04.2018. 

În consecință, reținând că procedura de cumpărare demarată prin cererea nr. 

2249/22.07.2009 nu a fost finalizată, în limitele termenului de prescripție prevăzut de 

legiuitor, având în vedere data formulării cererii cu nr. 572/05.04.2018, dreptul reclamanților 

de a cumpăra, la cerere, locuințele construite din fondurile statului sau ale unităților 

economice ori bugetare de stat, fiind menținut și ulterior, instanța constată că modalitatea de 

stabilire de către prima instanță a prețului în condițiile de piață, conform Legii nr. 85/1992, 

modificată prin Legea nr. 244/2011, este cea corectă, cu respectarea dispozițiilor legale 

incidente. 

Prin urmare, Curtea reține incidența motivului de casare prevăzute la art. 488 alin.(l) 

pct. 8 din Codul de procedură civilă și pe cale de consecință, în rejudecare, respinge apelul 

intimaților reclamanți, cu consecința menținerii modalității de stabilire a prețului de vânzare 

astfel cum s-a stabilit prin Sentința civilă nr. 9618/2019 din data de 17.09.2019, respectiv „la 

prețul pieței, stabilit de un expert autorizat, în condițiile art. 16 din Legea nr. 85/1992 în 

forma de la data introducerii cererii, adică 14.07.2018. 

Față de considerente arătate mai sus, în baza art. 496 C.proc.civ., Curtea a admis 

recursul declarat de pârâta SC „C” SA, împotriva deciziei civile nr. 2049/3.11.2020, 

pronunțată de Tribunalul Iași, Secția I Civilă, decizie pe care a casat-o în parte, în sensul că 

prețul contractului de vânzare-cumpărare este prețul pieței, stabilit de un expert autorizat, în 

condițiile art. 16 din Legea nr. 85/1992, în forma în vigoare la 24.07.2018. 

Având în vedere dispozițiile art. 453 alin. 1 și 2 C.proc.civ. potrivit cărora partea care 

pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să plătească cheltuielile de 

judecată, iar când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care 

fiecare dintre părți poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, judecătorii putând 

dispune compensarea acestora, reținând și culpa recurentei care prin întimpinarea formulată la 

fond a solicitat în principal respingerea acțiunii, Curtea a compensat cheltuielile părților din 

toate fazele procesuale și a obligat reclamanții P și M la plata către pârâta SC „C” SA a sumei 

de 4000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

 


