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Pe rol soluţionarea apelurilor formulate de apelantul-reclamant Şomăneseu Gheorghe şi de
apelanta-pârâtă

împotriva sentinţei civile nr. 2735 din 2.12.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti -

Secţia a 111 a Civilă în dosarul nr. 17962/3/2018, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Societatea
Agronomilor şi cauza având ca object
rezoluţiune contract.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă apelantul-reclamant
, reprezentat prin avocat , având împuternicirea avocaţiaĺă nr.1

03.03.2020 emisă de Baroul B’ aflată la fda 28, intimata-pârâtă I
____________________ ____________________., reprezentată prin consilier juridic

având delegaţia nr din 24.06.2020, aflată Ia lila 139 şi intimata pârâtă
Soc ietatea Agronomitor, reprezentată prin curator Ilie M. Magdalena, lipsind intimatul-pârât

Procedura de cjtare nu este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către gretier, după care:
Reprezentantul intimatei-pârâte Societatea Agronomilor arata că, prin încheierea de Ia

termenul din 2.12.2020 s-a dispus numirea sa ca şi curator dar rară a se preciza şi onorarjul curator.
Curtea aduce Ia cunoştinţă cä onorariul va Ii cel din Protocol şi acordă cuvântul pe aspectul

probatoriului .

Reprezentantul apelantei-pârâte solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse odată cu
cererea de ape! şi care au fost comunicate părţilor.

Avocatul apelantului reclamant arată cA în afara înscrisurilor admise şi administrate Ia
instanţa de fond nu are mnscrisuri noi în ape!.

Cu privire Ia înscrisurjle depuse de partea adversă arată că Iasă Ia aprecierea instanţei.
Reprezentantul intimatei-pârâte Socjetatea Agronomilor solicită încuviinţarea probei cu

înscrisurile depuse Ia dosar şi arată că nu se opune administrării probei cu înscrisuri depuse de
apelanta pârâtă.

Curte, deliberând, încuviinţează înscrisurjle depuse Ia dosar în apărare în raport cu criticile
şi apărările cauzei. Constatând cauza în stare de judecată acordă cuvântul în susţinerea şi
combaterea apelurilor.

Avocatul apelantului reclamant solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat şi
iĎenţinerea dispoziţiilor instanţei de apel referitoare Ia respingerea excepţiei Iipsei calităţii
procesuale active a reclamantului şi excepţia Iipsei capacităţii de folosinţă a pârâtei Societatea
Agronomilor prin care s-a admis lipsa calităţii procesuale a 5’

şi a în ceea cc priveşte primul capăt de cerere şi s-a respins primul capăt
de cerere având ca obiect rezoluţiunea contractului faţă de şi Dc
asemenea, solicită admiterea apelului, schjmbarea sentinţei prin care s-a respins primul capăt de
cerere. admiterea capătului de cerere şi a se dispune rezoluţiunea contractului, admiterea capetelor
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de cerere 3,4, 5 şi 6 astfel cum au f’ost formulate, având în vedere că instanţa de fond a
reţinut în mod greşit faptul că flu se impune admiterea în cauză a cererii de rezoluţiune a
contractului deoarece imobilul a fost predat de către antecesorii apelantului-reclamant, fapt care nu
a fost dovedit cu probe, că înscrisul a fost predat Ia data convenită de părţi, urmând ca această
predare să lie făcută exclusiv în baza plăţii tranşei a doua, a diferenţei de încă 1.000.000 lei faţă de
preţul plătit iniţial Ia momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare. Totodată, arată că nu a
fost administrată nici o probă cu privire Ia plata diferenţei de 3.000.000 lei care ar 6 fost necesar sA
tie efectuata în termen de 3 ani de zile de Ia data predării imobilului. Mai solicită reclamantul a se
avea în vedere faptul cä condiţia rezolutorie este subînţeleasă conform art. 1020, 1021 din Codul
civil, situaţie în care apreciază cä cererea reclamantului este îndreptăţită sub aspectul alegerii de
către reclamant a cM pe care urmează sa o aleagă, respectiv punerea în executare a clauzei
referitoare Ia posibilitatea de executare silită a cumpărătorilor pentru recuperarea preţului şi varianta
în care înţelege să solicite rezoluţiunea contractului . In plus, arată că, după semnarea contractului
de vânzare-cumpărare acesta nu a fost înscris pentru opozabilitate în registrul de transmisiuni şi
inscripţiuni neftind administrată vreo probă în acest sens. Precizează că celelalte aspecte urmează
să Ic detalieze pe larg în concluziile scrise. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Reprezentantul apelantei-pârâte solicită respingerea apelului formulat de
reclamantul , apreciind că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre legala şi
legală, a adininistrat suficiente probe pentru a conduce la faptul că imobilul a fost vândut cu plata
preţului în rate în anul 1927, plată/preţ ce s-a Mcut în anul 1930. Predarea imobilului s-a dovedit şi
predat prin actele depuse Ia dosar, respectiv răspunsul de Ia Arhivele Naţionale comunicat după
rămânerea în pronunţare a cauzei şi s-a demonstrat că cel puţin în perioada 1930-1944 imobilul era
sediul Societăţii Agronomilor iar înscrisurile depuse de probează existenţa prin dările de
seamă, ordinea de zi şi adunarile generate ale societăţii prin care se arată care erau veniturile,
cheltuielile şi toată activitatea societăţii era reliefată în acele înscrisuri. On, din acele înscrisuri
dacă exista vreo datorie către vreo persoană ĺizică ar Ii fost reliefată în acele dad de seamă . De
asemenea. arată că s-a depus Ia dosar şi Ordonanţa din 1944 în care se arată că imobilul era
proprietatea societăţii Agronomilor şi a fost ipotecat pentru o datonie către o societate bancară,
considerând că toate probele administrate Ia instanţa de fond şi depuse Ia dosar conduc către ideea
unui contract de vânzare-cumpărare valid.

In ceea ce priveşte existenta pactului comisoniu de gradul 4 a arătat în întâmpinare că în
Codul civil de Ia 1864 pactele comisorii exprese trebuiau interpretate restrictiv şi cu severitate şi
din acest motiv trebuia evidenţiată intenţia părţilor de a stipula un astfel de pact comisoniu. On, în
contractul de vânzare-cumpărare încheiat în 1927 nu era prevăzut un astfel de pact comisoriu, ci ca
un drept de creanţă, aşa încât daca plata diferenţei de 3.000.000 Iei nu ar fi fost făcută până în anul
1930, vânzătorii aveau un drept de creanţă şi aveau posibilitatea să scoată imobilul Ia vânzare şi se
aplica o dobândă de 10% , aşa încât nu se vorbea de o repunere a pärţilor în situaţia anterioară şi
de o rezoluţiune, însă acestea nu au însernnătate deoarece imobilul a fost predat Societăţii
Agronomilor.

In consecinţă, solicită respingerea apelului ca nefondat pentru motivele expuse pe larg în
cuprinsul întâmpinării pe aspectele privitoare Ia ilegalitate şi caducitate.

Cu privire Ia apelul formulat de solicită admiterea apelului, schimbarea in
parte a sentinţei civile doar în ceea ce priveşte soluţia instanţei de fond referitoare Ia excepţia lipsei
calităţii procesual active a reclamantului şi a lipsei capacităţii de folosinţä a
intimatei Societatea Agronomilor. Precizează că autorul reclamantului din prezenta cauză era
moştenitor testamentar de pe urrna Iui , fund moştenitor testamentar irnobilul a
ieşit din patrimoniul acestuia in 1927, drept pentru care nu avea cum să-i mai Iase moştenire
testamentară aşa cum prevede testamentul cu pnivire şa bunurile ce se găsesc în patnimoniul ei Ia
data decesului, aşa încât nu se află într-o contestaţie pe Legea nr. 10 2001 in procedura specială



3
prevăzută de legea specială pentru a se avea în vedere acest fapt. În susţinerea excepţiei lipsei
calităţü procesuale active arată că vânzătorii imobilului au fost şi

, fiut acesteia.
In ceea ce priveşte excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a Societăţii Agronomilor a arătat

în cadrul apelulul că, din sentinţa civilă de înűinţare a societăţii din 1990 reiese faptut că este o
societate nou înfiinţată, f~ră patrimoniu, nu este continuatoarea în drepturi şi obtigaţii a fostei
Societăţi a Inginerilor Agronomi din România. In consecinţă solicită admiterea apelului.

Avocatul apelantutui-reclamant solicită respingerea apelului formulat de pârâta ,

având în vedere că soluţia pronunţată de instanţa de fond cu privire Ia respingerea excepţiilor este
temeinică şi legală, cA a fost administrată proba cu certificatul de calitate de moştenitor at
reclamantului şi faptul că vânzătorul a fost predecedat, respectiv a decedat
în anul 1928 Ia scurt t: du vânzarea imobilului, astfel cum rezultă din înscrisurilor depuse Ia
dosar, iar mama sa, _________________ a lăsat bunul prin testament şi a moştenit legal fiul
predecedat inainte de data întocmirii testamentului.

In replică, reprezentantul apelantei-pârâte arată că nu există Ia dosar dovezi în acest sens,
respectiv un certiticat de moştenitor sau un certificat de calitate de moştenitor care să ateste că

Ia moştenit pe fiul său .

Avocatul intimatei-pârâte Societatea Agronomilor solicită respingerea apeluritor ca
nefondate şi menjinerea sentinţei civile apelata ca legală şi temeinică.

Cu privire Ia motivut de apel formulat de reclamantul referitor Ia
netemeinicia şi nelegalitatea soluţiei privind capătul de cerere care se referă Ia rezoluţiunea
contractului. apreciază că se impune respingerea apărărilor de fapt şi de drept invocate care se
referă Ia greşita determinare a legii aplicabile fondului. De asemenea, arată că, în cadrul acţiunilor
referitoare Ia vatabilitatea şi executarea unui contract instanţa trebuie să aplice dispoziţiile legii
civile în vigoare Ia data încheierii contractului. Astfet, apelantul-reclamant pune în discuţie
valabilitatea unui contract încheiat Ia data de 27.07.1927 şi instanţa va face aplicarea dispoziţiilor
vechiului Cod civil. Solicită respingerea criticilor formulate de apelantut reclamant care fac
trimitere Ia art. 1020-1021 din Codul civil care reglementează condiţiile de operare ale rezoluţiunii
judiciare a contractului de vânzare.

Apreciază că instanţa de fond a determinat în mod corect legea aplicabilă fondului, astfel că,
potrivit art.102 din cartea a V-a Legii nr.71 2011 contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare
Ia data Ia care a fost încheiat în ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi
încetarea sa. Totodată, arată că data încheierii contractutui este 27.07.1927 iar în prezentul litigiu
s-a pus în discuţie rezoluţiunea, incident care duce Ia încetarea efectelor contractului supus
dispoziţiilor Codutui civil din 1864. Mai arată că, apetantul-reclamant pretinde rezoluţiunea pentru
neexecutarea obligaţiei esenţiate specifice vânzării de plată a preţului, însă apreciază că, în cazul
dedus judecăţii trebuie analizată condiţia descrisă Ia litera a care se referă Ia rezoluţiunea
contractului în cazul unei executări parţiate a unei obtigaţii esenţiale din contract. Astfet, preţut
vânzării a fost de 10.300.000 Iei, urmând a se achita în tranşe respectiv 6.300.000 lei Ia data
semnării. 1.000.000 lei Ia data de 24.10.1927 iar restul 3.000.000 Iei în 3 ani de ta data predări
imobilului. Faţă de aceste aspecte consideră că debitorul a plătit cel puţin 7.300.000 lei până Ia
data intocmirii procesului verbal, ca urmare instanţa nu poate pronunţa rezoluţiunea contractului
deoarece debitorul a executat mai mult de 2 3 din obligaţia de plată. Solicită respingerea
argurnentelor apelantului reclamant privind neexecutarea obligaţiei de predare a imobilutui,
apreclind că nu pot Ii reţinute de instanţă aceste argumente pentru a constata rezoluţiunea
contractului, având în vedere că transferul dreptului de proprietate către vânzător a avut bc ta data
incheierii prin formarea consimţământului, vânzätor-cumpärător format din intenţia de a vinde şi de
a cumpăra iar transferut dreptutui de proprietate a avut bc Ia data încheierii contractului. Contractut
de vânzare-cumpărare este consensuat iar pentru valabilitatea sa şi producerea efectebor juridice
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este suficient dow acordul de voinţă at părţitor, predarea fund obligaţie esenţială doar in cazul
contractelor reale. Totodată, solicită respingerea criticilor privind modul de soluţionare a capetetor 2
şi 3 ate cererii de chemare in judecată ca neîntemeiate, capătul 2 de cerere care se referă Ia
tegalitatea sau caducitatea actelor de rechiziţie şi capătul 3 de cerere privind nevalabilitatea pretuării
de către stat a imobilului care face obiectut cauzei. Apreciază că, intimatul-reclamant pentru a pune
în discuţie valabilitatea actelor prin preluarea imobitutui de către stat trebuie sA uzeze de procedura
speciată prevăzută de Legea nr. 10 2001.

Cu privire Ia apelul formutat de pârâta , solicită a ii respins şi menţinerea
sentinţei civile apelate referitoarela respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuate active a
reclamantului şi a tipsei capacităţii procesuale de fotosinţă a pârâtei
Societatea Agronomilor, având în vedere că, reclamantului a formulat o
acţiune care conţine în cuprinsut său mai multe capete de cerere care se referă Ia un imobil din
prezentul titigiu, apreciind că instanţa trebuie să anatizeze care dintre capetele de cerere are caracter
principal şi accesoriu pentru a soluţiona în mod corect excepţia lipsei calităţii procesuale active. In
opinia sa capătul de cerere principal a cărui soluţie influenţează soluţia din celelatte capete de
cerere este solicitarea de rezoluţiune a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub
nr. , astfel încât, instanţa trebuie să stabilească corect în contractul de vânzare
cumpărare dacă este succesorut în drepturi a vânzătorului. Precizează că, in
acest contract figurează ca vânzător şi care au înstrăinat
către Societatea Agronomilor imobilul din Iitigiu. De asemenea, arată că, pentru a anatiza excepţia
tipsei capacităţi procesuale de folosinţă a pârâtei Societatea Agronomilor trebuie avut in vedere
acetaşi raţionamentjuridic şi instanţa va verifica daca intimata-pârâtă are capacitatea procesuală de
folosinţă raportat Ia capătul de cerere principal. Depune Ia dosar concluzii sense şi solicită a se
pronunţa pe cuanturnul onorariului de curator.

Curtea reţine dosarul în pronunţare asupra apeturilor.

CURTEA

În vederea deliberării şi pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise. va
amâna pronunţare

DISPUNE

Amână pronunţarea Ia data de 10.03.2021.
Pronunţată in şedinţa publică azi, 24.02.2020.

PRE$EDINTE JUDECĂTOR

GREFIER
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Curtea constituită din:

PREŞEDINTE -

JUDECĂTOR -

GREFIER -

Pc rol pro~~” a ~iI~
apelanta-pârâtă
împotriva sentinţei civile nr. 2735 din 2.12.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III a
Civilă în dosarul nr. 17962/3/2018, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Societatea Agronomilor şi

, cauza având ca object rezoluţiune contract.
Dezbaterile în cauză au avut bc în şedinţa publică din data de 24.02.2021 şi au fost

consemnate în încheierea de şedinţă de la acea data, care face parte integrantă din prezenta decizie.
Având nbole de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună

concluzii scrise, Curtea a amânat pronunţarea Ia data de 10.03.2021, când a decis următoarele :

CURTEA

Asupra apeĺurilor civile de faţă, constată urmatoarele:
Prin cererea înregistrată Ia data de 25.05.2018 pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a 111-a

sub nr. 17962 3/2018, reclamantul I I a chemat în judecată pe
SOCIETATEA AGRONOMILOR

I solicitând instanţei:
- să constate şi să dispună rezoluţiunea contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub

nr. de Tribunalul Ilfov - Secţia Notariat, având ca object imobilului format din
teren şi construc{ii situat în Bucureşti, str. , pentru neplata diferenţei din
preţui de vânzare;

- să disy~ună anularea ca ilegale, sau să constataţi caducitatea, actelor de rechiziţie din anul
1948 cu privik Ia irnobilul care s-a aflat Ia data rechiziţiei în proprietatea şi posesia autorului său

. compus din teren şi construcţii situat în Bucureşti, str.
_______ rechiziţie dispusă prin procesului verbal de rechiziţie nr. februarie 1948, în baza
Legii nr. 139 1940, alterior în baza Legii nr. 439 1945;

- să conśtate nevalabilitatea preluării de catre Statul român a imobilului compus din teren şi
construcţii situat în Bucureşti, ;

- să oblige pârâţii de rând 2 şi 3 să lase reclamantului în deplină proprietate şi paşnică
folosinţă imobilul compus din teren şi construcţii situat în Bucureşti,

- să dispună înfiinţarea unei cărţi fuhciare şi înscrierea în aceasta a dreptului de proprietate
asupra imobilului situat în Bucureşti,

- să oblige pârâţii Ia plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul proces, constând în
taxe de tirnbni, onorariu de avocat şi alte cheltuieli care se vor ivi pe parcursul judecării prezentei
cauze; : !

În motivhréa cererii reclamantul a arătat următoarele:

lurilor formulate de lantul-rec lamant ~i de

Civilă,
paraţti
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Acţiunea pentru rezoluţiunea unui contract de vânzare-cumpărare a unui bun imobil poate fi
introdusă oricând, fund o acţiune reală şi prin urmare, imprescriptibilă.

Conform teorici şi practicii judiciare în materia contractelor de vânzare cumpărare, în cap’ de
neexecutare, totală sau parţială a obligaţiei de plată a preţului de către cumpărător, vânzătorul poate
cere lie executarea silită a obligaţiei de plată, fie rezoluţiunea contractului.

In privinţa naturii juridice a acţiunii în rezoluţiunea contractului, potrivit art. 1368 din Vechiul
Cod civil, aceasta este o acţiune reală. Este adevărat că o parte a doctrinei în domeniu a susţinut cA
această acţiune ar avea caracter personal, fund inclusiv păreri CA această acţiune ar Ii mixtă - adică
reală în principal, în ceea ce priveşte revendicarea bunului, şi personală, în privinţa despăgubiriloľ
solicitate.

Consideră că prevederile art. 1368 din vechiul Cod civil sunt imperative atunci când sţatueaza
că ,,acţiunea vânzătorului pentru rezoluţiunea vânzării este reală”, ceea ce înseamnă că urmăreşte, în
ultima instanţă, nu persoana cumpărătorului, ci chiar bunul vândut, find urmărită redobândirea
acestui bun în patrirnoniul vânzătorului.

Prin urmare, în contextul în care această acţiune trebuie considerată de instanţă ca find
imprescriptibilă (“acţiune reală”), nu Sc va putea primi excepţia prescripţiei dreptului subsemnatului
Ia acţiunea în rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare autentifucat sub nr.
de Tribunalul Ilfov - Secţia Notariat.

In ce priveştc contractul de vânzare cumpărare, potrivit dispoziţiilor art. 102 cartea a V-a din
Legea 71 2011 acesta este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea
ce priveşte încheierea interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa.

Astfel, interpretarea, efectele, executarea şi rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare
autentificat sub nr, de Tribunalul llfov - Secţia Notariat, având ca obiect
imobilului compus din teren şi construcţii situat în Bucureşti, str. CA. Rosetti, nr. 35, sector 2, sunt
supuse dispoziţiilor Codului civil din 1864.

In ce priveşte capătul de cerere privind obligarea pârâţilor de rând 2 şi 3 să lase reclamantului
în deplină proprietate şi paşnică folosinţă imobilul în cauză, consideră că sunt apl.icabile dispoziţiile
noului Cod civil.

In ce priveşte capetele de cerere prin care solicită să se constate nevalabilitatea preLiării de
către Statul român a imobilului compus din teren şi construcţii situat în Bucure$,i,

şi să se dispună anularea ca ilegale sau să fie constatată caducitatea actelor de
rechiziţie din anul 1948, consideră că sun aplicabile dispoziţiile Legii nr. 213/1998, cele ale Legii
nr. 10 2001 şi dispoziţiile Codului civil.

Nicio dispoziţie a Legii nr. 10 2001 nu interzice contestarea de către once persoană interesată
şi verificarea de către instanţă a valabilităţii constituirii titlului statului asupra unui imobil
naţionalizat ci, dimpotrivă, art. 6 aIm. (3) din Legea nr. 213 1998 prevede expres că instanţele
judecătoreşti sunt competente sA stabilească valabilitatea titlului. (A se vedea în acest sens şi
Decizia civilă nr. 726 din 11 septembrie 2008 a Curţii de Apei Timişoara, anexată)

Este de necontestat faptul că prin Decizia RIL nr. 33 09.06.2008, malta Curte de Casaţie şi
Justiţie a Statuat cu caracter obligatoriu cä, în situaţia acţiunilor în revendicare a imobilelor preluate
în mod abuziv în perioađa de referinţă a Legii nr. 10 2001 întemeiate pe dreptul comun se va aplica
legea specială.

Insă aceeaşi decizie mai stabileşte cA, în cazul în care sunt sesizate neconcordanţe între Legea
nr. 10/2001 şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Convenţia are prioritate, prioritate ce
poate ii dată în cadrul unei acţiuni în revendicare de drept comun în măsura în care, astfel, nu s-ar
aduce atingere unul drept de proprietate on securităţii juridice,

Astfel, se apreciază în practica judiciară că prima chestiune ce trebuie avută în vedere atunci
când se analizează admisibilitatea acţiunii întemeiate pe dreptul comun, este ca reclamantul să nu ii
eludat prevederile legii speciale de reparaţie, or reclamantul a parcurs procedura respectivă însă ~ără
a se pronunţa asupra cererii de restituire în natură o hotărâre efectivă asupra fondului cererii.

Prin dispoziţiile Legii nr. 1 2009 s-a prevăzut obligativitatea recurgerii Ia procedurilc
reglementate de Legea nr. 10 2001 pentru restituirea bunurilor.
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Cu toate acestea, Înalta Curte a sesizat şi faptul că în procedura de aplicare a Legii nr.
10/2001. în absenţa unor prevederi de natură a asigura aplicarea efectivă şi concretă a măsurilor
reparatorii, poate apărea conflictul cu dispoziţiile art. 1 atm, (1) din Primul Protocol adiţional Ia
Convenţie, ceea ce impune, conform art. 20 aIm. (2) din Constituţia României, prioritatea normei
din Convenţie. Prin urmare, rezultă cA o astfel de acţiune de constatare a nevalabilităţii titlului de
proprietate at statului şi de revendicare a imobilului este pe deplin admisibila, iar instanţele de
judecată sunt datoare să verifice în ce măsură admiterea acesteia ar aduce atingere unui drept de
proprietate sau securităţii juridice.

In cc priveşte calitatea sa procesuală activă se impun următoarele precizări:
Referitor Ia calitatea procesuală activă şi Ia interesul în ceca ce priveşte cererea principală de

rezoluţiune a contractului de vânzare-cumpărare, solicită instanţei să constate că reclamantul
este unicul moştenitorul al autorilor săi.

Reclamantul este flul şi unicul moştenitor al tatälui său , născut în
Craiova, Ia data de 25.01.1919 şi deCedat în Bucureşti Ia data de 11.01.1994, Conform certificatului
de deces nr. I J, aşa cum o atestă certificatul de moştenitor nr.

a avut calitatea de legatar universal al mătuşji s~
conform testamentului atestat Ia data de de către

Prin urmare, aşa cum o atestă certificatul de calitate de legatar nr. reclamantul
este unicul moştenitor al tatălui său care, Ia rândul său a fost unicul
moştenitor (legatar universal) al mătuşii sale I proprietar prin edificare, alături de
soţul său , , asupra imobilului din str.

In ce privéşte calitatea procesuală activă Cu privire Ia capetele de cerere prin care solicită
instai~ţei: sA donstaţate nevalabilitatea preluării de către Statul român a imobilului, sA dispună
anularea ca ilegale d actelor de rechiziţie din anul 1948 cu privire Ia imobilul care s-a aflat Ia data
rechiziţiei în proprietatea şi posesia autorului său , să oblige pârâţii de rând 2
şi 3 să lase reclamantului în deplină proprietate şi paşnică folosinţă imobilul în litigiu şi înscriere în
cartea funciará a dréptului său de proprietate, solicită instanţei să constate că aceasta există şi se
justifică, cel puţin în măsura şi ca o consecinţă a admiterii ccrerii principale de rezoluţiune a
contractului de vânzare - cumpărare, ceea ce va duce Ia reîntoarcerea bunului în patrimoniul
autorilor săi.

Mai muLt, avâ»d în vedere faptul că imobilul în cauză a fost rechiziţionat de Ia proprietarul
(tatăl său), şi flu de Ia Societatea Agronomilor, consiđeră că este cu atât mai

îndreptăţită şi legală cererea sa de anulare a actelor de rechiziţie, justificând astfel pe deplin
calitatea procesuală ąctivă.

In ce priýeşte čalitate procesuală pasivă, se impun următoarele precizări:
Pârâta Societatea Agronomilor care şi-a avut sediul menţionat în contractul de vânzare

cumpărare a cärui rezoluţiune 0 cere în sw. şi care, în procesul
verbal nr. • de înscriere în carte~ funciară a dreptului de proprietate este menţionată cu
vediu/ în I I. are calitate procesuală pasivă în cauză, având în vedere calitatea sa
de cumpărătoţ at irnobilului pentru care însă nu a efectuat plata integrală a preţului conform
clauzelor contŕactuale.

Dc asenienea, aşa cum rezultă (deduce) din clauzele contractuale referitoare Ia transmiterea
corespondente~ între părţi. Societatea Agronomilor urma să îşi mute sediul Ia adresa imobilului
cumpărat, după intrarea în stăpânirea de fapt a acestuia, însă după cunoş!in(ele sale aces! lucru flu
s-a iníámplat. deşi este menţionat în procesul verbal de carte funciară.

Pârâtul , , are calitate procesuală pasivă în cauză
având în vedcte faptul că în prezent acesta se consideră (în mod abuziv) proprietarul legal şi este
deţinătorul de fapt aI imobilului (în realitate fund un posesor neproprietar), în baza actelor ilegale de
expropriere, imobil pe care I-a predat în administrare către care îI exploatează prin
închiriere.

Pârâta , are calitate procesuală pasivă în cauză întrucât, în calitate de regie
de interes public întrucât administrează bunul deţinut ilegal de Statul român, prin închiriere către

I.



4

Ambasada Republicii Vietnam, raţiunea necesitatea prezenţei acesteia în proces Rind dată de
opozabilitatea hotărârii ce urmează a se pronunţa şi faţă de administratorut bunului imobil, respectiv
posesorul neproprietar.

(1839-1916), aşa cum o arată cărţile de istorie, a fost un mate jroptietar de
terenuń agricole, fondator şi Preşedinte at Societăţii Agrare din România Ia sfârşitut’ secolului XIX
şi începutul secolului XX, precurn şi fondator şi Preşedinte a! instituţiei de credit denumită Creditul
Funciar Urban, care Ia data înfiinţării sate şi-a avut sediul chiar în .

a construit casa din str. în baza autorizaţięi de construire
nr. I eliberată de Primăria Bucureşti, pe un teren cumpărat în anut 1898 de Ia numita
~~•••••_•_J. conform actului de vindere (vânzare) nr. autentificat de Tribunalul
llfov Secţia notariat cu procesul verbal de autentificare nr.

In urina decesului acestuia, întreaga avere a fost moştenită de soţia acestuiâ I
(născută ) şi de Rut br

Despre contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub ~. I
Prin contractul de vânzare-cu: rare autentificat sub n către

Tribunalul Ilfov - Secţia Notariat, văduvă şi I ambii
domiciliaţi în calitate proprietari indivizi. au vândut
Societăţii Agronomibor, cu sediul în I, imobilul situat în strada •

, compus din teren şi construcţii, conform clauzelor din contract.
Astfet, se menţionează în contractul de vânzare cumpărare că:
“Noi, am vândut de veci.

rezerva nici un drep! de nici tin fel, imobilul proprietatea noastră din B
I în limita, întinderile ‚s~i vecinătă(ile arăla!e în adele de proprielate cc se aJlă la

şi formează dosarul cu [~ învednándu-se la Sud, în Jüţč. cu
în dreapta.cu .1 r in fund. cu

proprietatea ~. la Vest, in s!ânga, cu proprietatea _ In vônzare se
cuprinde plantcqia, împrejmuire şi instaiaţiunile de încălzit, apă, Canal Şi lumină, inclusiv lămpile
mici care se vor preda in starea in care sc~ găsesc azi.

Aces! imobil ulposedăm noi vânză!orii in limitele prevăzute mai sits şi in(elegem să-l vindern
pe posesiune actuală.

Toate adele doveditoare, a dreptului nostru de proprietate şi fołosin(ă as upra imobilului cc
face obiectul prezentei vänzări sunt in păstrarea Creditului Funciar Urban din Bucuregi şi trec?
odată cu proprietatea în posesiunea cumpără!oarei cu dreptul de a ie ridica awnci cônd Credirul I
Ic va pune Ia dispozijie.”

Cu privire Ia preţul de vânzare a imobilului, Ia pct. 2 din contract au fost stipulate următoarele
clauze:.,Preţul cu care a vândut acest imobil este de lei 10.300.000 (zece milioane trei sute mu)
numerar peste datoria astăzi existentă Ia Creditul Funciar Urban din Bucureşti, în sumă de
450.521,83 în scrisuri Funciare urbane care trece supra cumpărätoarei Societatea Agronomitor
împreună cu dreptul vânzătorilor asupra capitalului social ce-l au Ia această instituţie ca consecinţă a
împrumutului.

Preţul vânzării se va achita în felul următor:
a)Acum, ia semnarea şi autentificarea prezentului act vânzătorii au primit suma de lei

6,300.000 pentru care prezentul act ţine bc şi de chitanţă autentică de primirea sumei.
b) Lei 1.000,000 ni se va achita Ia 24 octombrie I “2.7 f~ră niciun procent.
c)Restul de 3,000.000 (trei milioane) cu care se achită integral preţul vânzării i se va plăti de

cumpărătoare peste trei ani socotiţi din ziua când noi vânzătorii a predat imobilul Societăţii
Agronomilor.

La această rată de 3.000.000 (treimilioane) va curge o dobândă de 100o anual, platibila din 6
în 6 luni, cu anticipaţie, dobânda începând să curgă şi să se plătească din momentul predării
imobilului in posesiunea Societăţii cumpărătoare (28 octombrie 1927).

U
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Cumpărătoarea Societate are facultatea de a plăti restul de preţ de 3.000.000 (trei milioane) şi
înainte de termenul that înainte de termenul fixat în rate ce flu vor putea Ii mai mici de 500,000
(cincisute mu) Iei, pentru care vânzătorii se obligă a-i boflifica dobânda.

Plata preţului, afară de rata plătibilă Ia autentificare se va face prin consemnarea sumelor Ia
datele fixate prin aci Ia Banca Româflească pe numele vâflzătorilor, cumpărătoarea flifid obligată a
le aduce vânzătorilor Ia cufloştinţă în mod efectiv depunerea sumei.”

La pct. 3 din contract este stipulat fapt că:
„Pentru garantarea restulul de preţ, noi vânzătorii ne rezervăm privilegiul prevăzut de art.

1737 şi 1740 civ.”
La pct. 4 din contract se menţionează faptul ca:
“4 Neplata preţului la termenele prevăzute în prezentul act atât a capitalului cât şi a

procentului atrage ca consecinţă exigibilitatea întregei creanţe, vânzătorii având dreptul ca, fără
somaţie sau punere în întârziere să investească prezentul act cu formulă executorie şi să scoată Ia
vânzare imobilul vândut în eventualitatea că sumele datorate ca preţ nu se vor plăti Ia scadenţă,
cumpărătoarea va i’i obligată a plăti un procent de 25° a anual Ia suma datorată, care va curge de fa
data scadenţei neachitate până ia intrarea efectivă a vânzătorilor in posesiunea sumelor datorate.

In caz de executare se va achita, drept spese de urmărire şi onorar de avocat, suma de 50000
(cincizeci mu).”

La pct. 5 este prevăzut că:
“5, Noi vânzătorii ne obligăm a preda cumpărătoarei imobilul liber de a putea fi folosit Ia 28

octombrie 192~7. Nepredarea imobilului Ia data de mai sus va atrage ca consecinţă o despăgubire pe
care părţiie de comun acord o evaluează Ia 20000 lei pe fiecare zi de întârziere după data de 28
octombrie 1927.”

Deşi antecesoarea noastră a predat imobilul pârâtei cumpărătoare Societatea
Agronomilor, Óonfotm claüżelor coritractuale, la data de 24 óctombrie 1927, pârâta nu şi-a respectat
obligaţia de plată a difërenţei de preţ Ia care s-a angajat, în principal datorită instabilităţii politice
începute odatá cu moat-tea i~egeIui Ferdinand ia data de 21 julie 1927 (Cu şase zile înainte de
momentul semnării contractului de vânzare) şi instabilităţii economice generate de marea criză
economică mondială din anui 1929-1933, care a afectat în mod deosebit de gray România.

Do~’ada pńnöipală a faptului că diferenţa de preţ stabilită în contract nu a fost plătită de
Societatea Agronon’iiloŕ o reprezintă procesul verbal nr. întocmit de Comisiunea
pentŕu înfiinţarea cäijilór funciare Bucureşti în care ~e menţionează că “asupra imobilului nu mai
grevéază nicio sarcină după Špusele declarantului. In äct vânzătorii îşi rezervă privilegiul conform
art. 1737,1 740 pentru restul de preţ de 3.000.000 care flu este radiat”

• ConforM menţiunii din procesul verbal, declarantul se numea ,

dorniciliat hi , care s-a prezentat in faţa comisiei în calitate de
funcţionai~ Ia IVI. (probabil Ministerul) Domeniilor şi a cerut înscrierea în cartea funciară a
imobilului ţ~e numele Societăţii Agronomilor.

Ori~ cu toate că funcţiőnarul respectiv a declarat că supra imobilului nu mai grevează nicio
sarcină, comisia nu a ţinut cont de această declaraţie jar în cartea funciară a imobilului în cauză a
fost înscris privilegiul înfavoařeá vânzătorilor.

Astfel, dacă pârâtä Societatea Agronomilor at- fi achitat preţul în termenul de trei ani socotit
din data de 28 octombrie 1927, respectiv Ia data de 28 octombrie 1930 sau chiar şi după acest
termen, rěsţ~ecti~ după îhcetár~a efectelor crizei economicë mondiale din 1929-1933, in anul 1940
ar Ii trebuit s~ flu mai fie ménţionat în cat-tea funciară şi în procesul verbal sus-amintit
privilegiul pentrü pI&ta preţului.

Prin urmare, in cartea funciară provizórie întocmită în data de , ora 18.00 a fost
inscris pńvilegiül vânzătorilôr pentru plata diferenţei de preţ de 3.000.000 lei şi acesta nu a fost
radiát niciodată, întŕucât/dovadă á faptului că preţul nu a fost plătit integral, acesta constituind de
altfel, temei legal pentru rezoluţiunea contractului de vânzare cumpărare.

Imobilul în cauză face obiectul unei acţiuni de revendicare mntemeiată pe dreptul comun, ce
formează obiectul dösarului nr. aulat în apel pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.
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Prin Sentinţa civilă nr. Tribunalul Bucureşti a respins ca neînterneiată
cererea sa de revendicare.

Printre alte considerente avute în vedere de tribunal, se reţine că:”Contrar susţinerii
reclamantului, neplata preţului nu conduce Ia desfiinţarea Mră altă formalitate a actulul de vânzare
fund necesară o manifestare de voinţă din partea vânzătorilor privilegiaţi, in sensul rezoluţiunii
contractului, conform art 1365 din Codul civil de Ia 1864, în termenul de prescripţie, astfel cum
corect a susţinut pârâta. Or, reclamantul flu a susţinut şi nici nu a dovedit existerţţa yreunui înscris,
on a unei hotărâri judecătoreşti prin care Contractul de vânzare-cumpărare sä Ii fost rezolvit. cii
consecinţa reintrării imobilului în patrimoniul autorilor reclamantului’

Cu alte cuvinte, instanţa de fond a considerat (şi 1-a îndrumat indirect în acest sens) că trebuia.
sau că putem formula o cerere de chemare în judecată prin care sA solicite constatarea rezoluţiunii
contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. , pentru nepląta diferenţei
de preţ, bazându-se pe caracterul real şi imprescriptibil al acesteia, urmând ca după reintrarea
imobilului în patrimoniul sA devină admisibilă cererea de revendicare imobiliară întemeiată pe
dispoziţiile codului civil, motiv pentru care iniţiază prezentul demers.

La nioartea regelui Ferdinand în 21.07.1927 regele Mihai a moştenit tronul României dat ‚ara
a fost condusă în numele acestuia de un Consiliu de regenţă condus de Principele Nicolae. In
contextul politic creat de moartea regełui şi cea a ĺui lonel Brătianu, cât şi de lipsa de fermitate a
regenţei conduse de pnincipele Nicolae, Carol s-a întors în 1930 în România, detronându-şi propriul
fiu. Domnia lui a fost marcată Ia inceput de efectele marii crize economice şi finąnciare. Regele
Carol a fragilizat sistemul de partide, numind adesea Ia guvernare facţiuni minonitare ale partidelor
istorice şi cochetând cu idea unor guverne de concentraţie naţională. Către srnrşit’4l anilor ‘30,
situaţia politică internă s-a deteniorat sub influenţa situaţiei internaţionale şi a ac~iun,iIor regelui, in
1938 fund instaurată dictatura regală prin înlăturarea constituţiei din 1923 şi desfiinţarea partidelor
politice, înlocuite cu un partid unic, Frontul Renaşterii Naţionale, patronat de rege.

Cu toate că vânzarea către Societatea Agronomilor nu a fost una perfectă, în adevăratul sens
(juridic) al cuvântului, după al Doilea Război Mondial, moartea îp arsul 1943 şi
instaurarea regimului comunist în anul 1946, nu s-a mai pus problema vreuiwl demers legal nici
pentru recuperarea diferenţei de preţ prin executarea silită a contractului de vânzare cumpărare şi
nici pentru rezoluţiunea lui pentru neplata preţului, cu atât mai mult cu cât imobilul în cauză a fost
rechiziţionat în anul 1948 de Ia tatăl său .

Nici Societatea Agronomilor şi nici Statul român nu au fost şi nu s-au comportat ca nişte
proprietari adevăraţi, o dovadă suplimentară fund aceea că:

- imobilul nu fugurează in evidenţe cu istoric de rol fiscal (deci nu are rol fiscal !!!) aşa cum
rezultă din adresa eliberata de DITL Sector 2, ceea ce înseamnă că nu s-a plătit şi flu se plăteşte
impozit pe teren şi construcţii şi

- imobilul nu este înregistrat nici in prezent într-o carte funciara nouă, conform prevedenilor
legale în vigoare,

Practic, vorbim despre un “imobil fantomă”, care nu este înregistrat nici Ia DITL Sector 2 şi
nici Ia OCPI şi care, după rechiziţionarea abuzivă de către statul comunist, a fost folosit ca sediu sau
casă conspirativă de către diverse instituţii, servicii şi persoane din nomenclatura comunistă, iar
după anul 1989 a fost şi este în continuare închiriat de către pentru sume man de bani
către diverşi benefuciani, in prezent către Ambasada Republicii Vietnam care, din informa’iile pe
care le avem, caută să cumpere un imobil potnivit pentru mutanea sediului, întrucât au cunoştinţă
despre faptul cä ar fu anumite probleme cu acest imobil.

Aşa cum a mai arătat şi mai sus, , cei care a edificat
(cunoscut şi recunoscut monument istonic) soţul şi tatăl lui

a fost un mare propnietar de tenenuni, dan nu numai, şi fondatorul şi preşedintele
Societăţii Agrare din România Ia sfânşitul secolului IX şi începutul secolului XX, precum şi
fondator şi Preşedinte al instituţiei de credit denumita Creditul Funciar nban, care Ia data întiinţănii
sale şi-a avut sediul in din str. .
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0 scurtă istorie a în vol. BUCUREŞTI - Amintirile unui oraş scris de
istoricul Emanoil Hagi-Mosco - Editura Fundaţiei Culturale Române, din care citează:
‘Vecină. o clădire spaţioasă, aproape de strada existentă şi astăzi are un parter înalt cu etaj şi boltă
Ia intrare. A fost clădită înainte de 1900 (prin autorizaţia nr. n.n.) de către arhitectul
Maimarolu pentru bogatul proprietar agricol . Acesta murind în 1916, a lăsat cea
mai mare parte din avere (câteva mu de hectare), în dauna fiilor săi celci de-a doua soţii Văduva a
vândut casa în 1927 Societăţii Agronomice, Creditul Ipotecar Agricol şi-a avut acolo sediu până Ia
mutarea sa în 1937 în localul propriu în marea clădire din strada “.

Din interpretarea logică a textului citat mai sus, rezultă că, dacă instituţia numită Creditul
ipotecar Agricol s-a mutat din în anul 1937 în sediul propriu, atunci anterior
a funcţionat într-un sediu care nu a fost propriu, adică nu era proprietatea sa ccl mai probabil Rind
închiriat de Ia familia .

AstfeL se poate lesne observa că în imobilul în cauză şi-a avut sediul societatea de credit
ipotecar agricol până în anul 1937 şi domiciliul (lucru foarte posibil având în
vedere faptul că proprietatea este forrnată din două corpuri de cladire) până Ia moartea sa în anul
1943 şi nicidecum Societatea Agronomilor care nu a intrat în stăpânirea de drept şi de fapt a
imobilului, neplătind preţul integral al acestuia.

Acestea de mai sus sunt adevăratele considerente pentru care, consideră că imobilul situat în
str. nu a ieşit în mod efectiv din proprietatea antecesorilor
săi şi nici nu a intrat în proprietatea Societăţii Agronomilor, deşi în anul 1940 au fost întocmite un
proces verbal şi o carte funciară provizorie, care însă nu au avut efect translativ de proprietate.

Nu în ultimul rând, legat de transferul dreptului de proprietate de Ia autorii săi Ia Societatea
Agronomilor, dacă ácest fapt juridic ar B avut bc şi în mod real, Ia data conĺiscării abuzive de către
statul comunist imobilul s-ar Ii aflat în proprietatea acestei societăţi, care ar ft fost raţiunea pentru
care, după schimbarea regimului comunist să nu-l B revendicat, în baza dreptului comun sau a
legilor speciale?

In afara de satul Român care este un posesor neproprietar, care a rechiziţionat şi continuă să
folosească în mod total ilegal şi abuziv, nimeni în afară de reclamant nu a
revendicat vreodată vreun drept asupra acestui imobilului construit din munca şi truda antecesorilor
sal.

In drept: art. 102 cartea a V-a din Legea 71 2011, art. 1365 şi arm. din vechiul Cod civil,
art. 95 aIm. I şi art. 117 aIm. I NCPC, Legea nr. 213 1998, Legea nr. 102001 celelalte
dispoziţii legale invocate mai sus.

In probaţiune, solicită proba cu înscrisurile pe care Ic anexează şi proba cu expertiză
topograńcă pentru îńscrierea în cartea funciară a imobilului.

Pârâta a formulat întâmpinare.
In cea ce priveşte primul capăt de cerere,a solicitat:
a) respingerea~ capătului de cerere ca fund introdus împotriva unei persoane tară capacitate

procesuala de folosiňţa (Societatea Agronomilor);
b) respingerea capătului de cerere ca Bind introdus împotriva unor persoane f~ră calitate

procesuala pas~va ( .);
c) respingerea capătului de cerere în principal ca Rind introdus de o persoana fără calitate

proc~suala activa iaŕ în subsidiar ca Bind nefondat pentru următoarele:
In fapt, recIan~antul I a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu pârâţii

Societatea Agronomibor, I sa admită
acţiuriea şi:

1. sa constate şi sa dispună rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.
de către Tribunalul Ilfov;

2.sa disptmnă anularea ca ilegala sau sa constate caducitatea actebor de rechizitie din anul 1948
cu privire Ia imobil;

3.sa constate nevalabilitatea preluării de către Statul Român a imobilului;
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I) sa lase în deplina çkoprîetate şi
imobil compus din construcţie şi

5.sa dispună înfiinţare unei cârti funciare şi înscrierea în aceasta a dreptului de proprietate al
reclamantului;

6.sa oblige pârâţii Ia plata cheltuielilor de judecata ocazionate de proces;
Ca şi chestiuni prealabile, conform prevederilor art. 194 Cod procedura civila reclamantul are

obligaţia ca în cazul paraţilor persoane juridice sa indice elementele de identificare respective:
număr de înmatriculare în registrul comerţului dovada înscrierii în registrul persoanelor juridice de
Ia Judecătoria aferenta sediului, sediul paratului, reprezentantul legal. ,

Sediul indicat de reclamant ca Rind al paratului Societatea Agronomilor este adresa poştala a
imobilului în litişiu - I I imobil aflat în proprietatea statului Român , în
administrarea I ambasade şi nicidecum sediul pârâtei
Societatea Agronomilor!

De asemenea, apreciază ca toate capetele de cerere trebuie preţuite şi timbrate Ia valoare
conform aceluiaşi articol anterior invocat.

Aşadar. solicită sa I sa pună în vedere reclamantului cele de mai sus, în çaz contrar, pentru
aceste motive, înţelege sa invoce nulitatea acţiunii.

Scurt istoric: .

deţine în administrare, conform actualizata,
imobilul situat în I I. cu suprafaţa de teren aferenta de
1.967,90 mp. (construcţie, conform cadastru, formata din CI, C2, C3, în suprafaţa totala de 662
mp.). In prezent acest imobil face obiectul unui contračt de închiriere încheiat cu reprezentanta
diplomatica a unui stat.

Prin notificarea nr. înregistrata Ia Primăria Municipiului Bucureşti, petentul
I a solicitat restituirea în natură a imobilului situat în Bucureşti,

Notificarea înregistrata iniţial Ia PMB a fost transmisa regiei, Rind înregistrata cu

Prin Decizia nr.19 a respins notificarea soljcitantului privind
restituirea în natură a imobilului, având în vedere ca petentul nu a depus actele care sa dovedească
calitatea sa de persoana îndreptăţita.

Prin Senĺinţa civila nr. insíanţa de fond - Tribunalul Bucureş’ii, sec(ia a JV-a
civila - a respins ca nefondata confestaţia formulata in baza prevederilor Legii nr. 10 2001, de
reclamantul

Tribunalul a respins contesta(ia ca nefondata deoarece contestatorul nit a depus in sprĘjinul
preten(iilor sale, nici la unilatea de(inătoare şi nici /a instan(a de judecata, dovezi din care sa
rezulte ca este persoana indreptăţila in înţelesul Legil nr. 10 2001.

Impotriva hotărârii instan’ei de Jbnd, a declarat apel contestatorul
după o perioada de 10 ani, solicitónd repunerea in termenul de exercitare a caY de atac a ape/u/ui.

Prin Decizia civila nr.• pronunţata Ia data de , Curtea de Ape! Bucureşti Secţia
a IV-a civila a respins cererea de repunere în termenul de exercitare a caY de atac a apelului. ca
neintemeiata şi a respins apelul declarat de apelantul Ca tardiv.

La data de 31.03.2015, apelantul-contestator a declarat recurs împotriva Deciziei civile
nr , solicitând admiterea recursului, casarea deciziei de ape! şi admiterea apelului.

JCCJ prin Decizia nr.I I respinge, ca tardiv formulat, recursul dec/ann ‘1”
I împotriva deciziei ni pronun(ata dereclamantul

Curtea c/c Apel Bucureşti - Sec(ia a 1V-a civilă.
Pe calea dreptului comun, reclamantul a promovat în anul 2016 o

acţiune având ca obiect revendicare imobiliara, solicitând obligarea I _____________

deplina proprietate şi liniştita posesie a imobilului situat în sir.

4.sa oblige pârâţü 2 şi 3 (~
paşnica folosinţa imobilul situat în str.
teren;

Rind sediul unei

Ia Iăsarea în
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Dosarul a Yost înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III a civila sub nr.

Prin sentinţa civila nr. ~, Tribunalul Bucureşti a respins ca neîntemeiata
acţiunea formulate de către reclamantul I. împotriva hotărârii din fond,
domnul a promovat apel cc s-a aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia
a IV a civila. La data de 08.06.2018, cauza a Yost suspendata în temeiul prevederilor art. 413 aIm 1
pct. 1, Cod procedura civila, pańa Ia soluţionarea definitiva a prezentului dosar cc are ca obiect,
printre altele, rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare încheiat în 1927.

Analizând cele susţinute şi solicitate de către reclamant în cuprinsul cererii de chemare în
judecata, arată următoarele:

Pc cale de excepţie, înţelege sa invoce lipsa calităţii procesuale active a reclamantului
în promovarea prezentei acţiuni.

Astfel: calitatea procesuală activă presupune existenţa unei identităţi între persoana
reclamantului şi cel care este titularul dreptului afirmat.

Invocă lipsa cálităţii procesual active a reclamantului ţinând seama de 2
aspecte relevantc.

Imobilul a fost vândut în anul 1927 de către coindivizarii Şc
a redactat un testament în anul 1939 şi a decedat în anul 1943.

In testament se specifica faptul ca moştenitorul testamentar (autorul
reclarnantului) va moşteni “toate bunurile mobile şi imobile, aşa cum se va găsi de Ia moartea mea”.

On, iniobilul íeşise din pátnimonial äcesteia încă din anul 1927, deci NU se afla în masa
succesorala şi nu putea fi moştenit.

Mai mult dec~t atât, certificatul de legatar invocat nr. face referire Ia faptul ca
moşteneşte imobilul din , ce formează obiectul

notificării nr; I adresatä P~imăriei Municipiului Bucureşti în condiţiile Legii nr. 10/2001.
Precizează ca dovada dreptulni de proprieate şi a moştenirii în condif tile prevăzuhe de Legea nr.
10 2001 esxe diferiá’a dë cea din dreptul comun jar nouificarea a jbs! solufionata dejinitiv şi
irevocabil, respinsa ca neînteme~ia’á de către insuan(ele judecă!oreşti. Relevant este faptul ca în
temeiul Legii ür. 102001 efectuareá notificănii echivalează cu o acceptare a succesiunii dar acest
fapt poate fi invbcat dear în cazul proceselor întemeiateîn temeiul dispoziţiilor legii speciale flu şi
în cQndiţiile uneĹ re’~endicări imobiliare îiitemeiate pe dréptul comun sau al altor acţiuni reale.

lmdbilul a fost proprietateaa doi coindivizari şi fiul acesteia - _____

jar reclarnantul invoca calitatea sa de succesor doar după I

Reiesé din acte faptul că in ann! 1928 coindivizarni a deceda! şi niciun
document ~“de ~‘are civila sau cer!mcate de moşíenitor,) nu conduce la cone!uzia ca reclamantul de
av!ăzi este şisuccesôr al acestuia

: Pentru tóáte aceśte motive, solicită admiterea excepţiei şi respingerea acţiunii ca fund

formulatä de o pérsdana rară calitate procesuala activa.
In ceea ce prive~e primul ćapăt de cerere privind rezolutiunea contractului de vânzare

curnpărare áutentifićat de Tribunalul Ilfov sub nr. , solicită instanţei:
a) admiterea . exőepţiei li~sei capacităţii procesuale de folosinţa a pârâtei Societatea

Agronomilor şi res~iĎgerea aces(ui capăt de cerere ca fund introdus împotniva unei persoane fără
capaćitatc proceşualä - Societate Agronomilor.

Rezolufiunea unui contract de vônzare cumpărare nu poate fi analizala deed! in rapor! de
toale par(ile seinnalare ale contractnlui de vánzare-cum~părare. Semnatari at con!ractului din anul

au Yost şi flu! san ____ - coindivizari - în calitate de
vúnză!ori .yi Societatea cu sediul in I in cali!ate de cumpără!oare.

Reclamantul ca tatăl san - a /os!
moştenitoru! testamentar a! doamnei - una dintre proprietarii coindivizari at
irnobilului in litigiu, ín fapt neftind şi succesor al celeilalte par(i semnatare ale contractului de
vánzare c?dmpărare - respectiv ale proprietarului

Jt’ •12(fl’iIIW
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Mai mult, flu exista nicio dovada în cauza a existentei ca persoana juridica a Societăţii
Agronomilor - cumpărătoarea semnatara a contractului şi nici dovada existentei vreunei
succesoare in drepturi a acestei societăţi.

Pentru a putea fi parte în proces o persoana trebuie sa aibă capacitate de folösinţa. Capacitatea
procesuala este o chestiune exterioara procesului, un atribut al persoanei fizice sau Juridice,
susceptibila de a Ii verificata de Ia început, jar în lipsa ei acţiunea flu poate primi curs.

Pentru aceste motive, pe cale de excepţie, in temeiul prevederilor art. 56 NCPC, înţelege sa
invoce excepţia lipsei capacităţii de folosinţa şi solicită instanţei sa admită excepţia invocata şi sa
respingă capătul de cerere privind rezoluţiunea contractului autentificat sub nr. ca
fund jntrodus împotriva unei persoane fără capacitate procesuala de folosinţa.

b) admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a paraţilor
şi respingerea capătului de cerere privind

rezoluţiunea contractului ca Rind introdus împotriva unor persoane rară calitate procesuala pasiva.
Calitatea procesuală reprezintă o condiţie de exercitare a acţiunii civil şi este ţiată de

identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii.
Având în vedere conţinutul primului capăt al acţiunii - rezoluţiunea unui contract încheiat in
intre 2 persoane fizice şi o persoana juridica de drept privat, pentru neplata preţului -

proprietarul actual al imobilului şi administratorul imobilului - . nu au
calitate procesuala pasiva.

c) daca se va trece peste excepţiile invocate anterior, solicită respingerea ca nefondata a
acestui capăt de cerere având în vedere următoarele:

Potńvit actului de vânzare cumpărare autentificat de Tribunalul Ilfov Secţ~a notariat sub nr.
, doamna , văduva şi I Ľ fiu~± în

calitate de proprietari indivizi au vândut Societăţii Agronomilor imobilul situat in I
În cupńnsul actului se menţionează modalitatea de plata a preţului, respectiv 6.300.000 lei Ia

momentul semnării şi autentificării actului, 1.000.000 lei se va achita Ia 24.10.1927 jar diferenţa de
preţ de 3.000.000 lei se va plaţi în 3 ani de Ia data predării imobilului (28.IQ.1927), vârizătorii
rezervându-şi privilegiul prevăzut de art. 1737 şi 1740 Cod civil pentru garantarea restului de preţ.

Insa, după cum se poate observa în anul 1940 conform Procesului verbal
proprietarul imobilului din str. este Societatea Agronomilor (Cu sediul în str.~

) menţionându-se ca “asupra imobilului nu mai grevează nici o sarcina după spusele
declarantului’. Din actele menţionate mai sus rezulta dovada clara conform căreia autorii
reclamantului au înstrăinat imobilul către Societatea Agronomilor. Acest aspect este întărit prin
înscrierea în cartea funciara in anul 1940 a Societăţii Agronomilor ca proprietar al imobilului în
litigiu.

Obligaţia de plata a diferenţei de preţ menţionata în actul de vânzare cumpărare era scadenta
Ia 3 ani de Ia data predării imobilului, respectiv 28.10.1927, acest termen împliziindu-se la data de
28.10.1930 iar dreptul de proprietate asupra imobilului a fost intabulat in favoarea Societăţii
Agronomilor in anul 1940.

Apreciază ca menţinerea în Cartea Funciara din 1940 a privilegiului prevăzut de art. 1737 şi
1740 vechiul Cod civil este o eroare materiala datorata, (astfel cum a dezvoltat chiar reclamantul în
cuprinsul acţiunii!) contextului politic şi economic al vremurilor. Restul de preţ a fost plătit în
decurs de cci 3 ani pentru ca este greu de crezut ca - în caz contrar - vânzătorii nu ar Ii dat eficienta
prevederilor art. 4 din contract în sensul efectuării demersurilor în vederea recuperării diferenţei de
preţ.

Contractul este legea părţilor iar, în acest caz, pălile au stabilit ca în cazul neachitării
diferenţei de preţ de 3.000.000 lei, vânzătorii vor avea dreptul Ia investirea actului cu formula
executorie şi Ia scoaterea Ia vânzare a imobilului.

Contractul nu conţine un pact comisoriu de gradul IV in sensul ca in situaţia neachitării
diferenţei de preţ intervine rezoluţiunea contractului cu consecinţa repunerii pârtilor în situaţia
anterioara şi a reîntoarcerii imobiiului în patrimonial vânzătorilor!
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Subliniază faptul ca din contract reiese faptul ca vânzătorii au primit eel puţin suma de
7.300.00 lei şi ca au transferat pe seama cumpărătoarei şi creditul pe care-I aveau la banca Creditul
Funciar Urban.

Totodată, şi posesia imobilului a fost transferata Ia momentul autentificării actului. Din toate
înscrisurile reiese faptul ca Ia momentul rechiziţionării imobilul nu era locuit de către familia

I şi - mai mult - Societatea Agronomilor îşi schimbase sediul din
A admite prezumţiile dezvoltate de către reclamant şi a dispune rezolutiunea contractului din

1927 şi restituirea imobilului reclamantului reprezintă o imbogatire f~ră justa cauza a acestuia dat
fund faptul ca eśte fără putinţa de tăgada ca autorii acestuia au primit eel puţin 8.000.000 lei în
schimbul imobilului.

0 rezoluţiune presupune desfiinţarea contractului şi repunerea părţilor în situaţia anterioara,
respectiv întoarcerea imobilului în patrimoniul Iui dar şi a lui

şi restituirea preţului plătit.
Arată instanţei careclamantul nu face niciun fel de referire Ia acest aspect privind restituirea

actualizata a preţului primit de foştii proprietari.
Nti poate H primita rezoluţiunea contractului în condiţiile în care este dovedit ca eel puţin din

preţul vânzării a fost achitat. Vânzătorii aveau Ia îndemâna eel mult un drept de creanţa pentru suma
de 3.000.000 ce trebuia executat în termenul de prescripţie prevăzut de art. 3 din Decretul 167 1958.

Pentru toate aceste motive, daca se va trece peste excepţiile invocate, solicită respingerea
primului ćapăt de ceřere ca nefondat.

In ceea~ ce priÝeşte capătul 2 de cerere privind anularea ca ilegale sau caducitatea actelor de
rechižiţie’din 1948:

Reclamantul flu arata în cuprinsul acţiunii care sunt motivele de fapt şi de drept pentru care
cere anuląrealcaducitateá actelor de i~echiziţie.

Pôtrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 439 1945: “rechiziţiile de Iocuinţe pentru cartiruirea
de persoane, precum şi rechiziţiile de imobile necesare ministerelor, instituţiilor publice de Stat,
judeţ saucomuna, persóanelor juridice de drept public şi aşezămintelor de utilitate publică, se vor
prelua după reg~ilile pŕevăzute in legea de faţa şi prin derogare Ia dispoziţiunile legii asupra
rechiziţiilbr, publicată ‘în Monitorul Oficial Nr. 48 din 27 Februarie 1940, cu modificările
ulteri’oare.’ .

Pottivit Procesului Verbal nr. , imobihH din era
‘corespunzător nevoilor specifice ale Ministerului Afacerilor Interne şi altor servicii” şi a fost
rechfżiţionat şi pus Ia dispoziţia Sfatului Popular al capitalei RPR şi a Ministerului Afacerilor
Interne. ‘ . .

Rechiziţionarea s-a racut în conformitate cu legislaţia în vigoare la acel moment, cu
contextual j~oliti’co-Čconoit~ic al ‘vremurilor şi - pe cale de consecinţa nu exista nieiun motiv de
anulare caducitate ~ acćstüia.

Pe cale de consecinţa, solicită respirigerea acestui capăt de cerere ca nefondat.
In ceea ce priveşte ëapetele 3 şi 4 ale cererii de chemare în judecata, apreciază ca trebuie

analizate împreuna ş~ înţelege sa invoce:
Inadniisibilitaťea hcţiunii în revendicare de drept comun după intrarea în vigoare a Legii

nr.l02001: , .

Rapoŕtat Ia fa~tu1 ca reclari~antů1 přetinde cä imobilul a fost preluat în mod abuziv de către
stat, :reiese ca imobilul în litigiu face y~arte din categoria imobilelor ce intră sub incidenţa
dispoziţiilor art.2 din Legea nr.10 2001.

Aşadar, calea pentru valorificarea dreptului de proprietate nu poate fi decât procedura specială
prevăzută de acest act norrnativ, cu respectarea termenului de decădere de 1 an prevăzut de art.22
al.l Lćgeanr.I0 20Ů1. ,

Din aceśt moűv, acţiunea ‘de drept comun a devenit inadmisibilă în momentul intrării in
vigoáre a Legii nr.10 2001, dreptul de proprietate putând ft valorificat numai in condiţiile,
termenele Ş~ Cu procédura prevăzute de acest act normative.
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Art.6 alin.2 din Legea nr.2 13 1998 prevede expres cA bunurile preluatç de stat fără titlu
valabil pot Ii revendicate de foştii proprietari sau succesorii acestora, dacă flu fac obiectul unor legi
speciale de reparaţie.

Pc cale de coflsecinţă, după intrarea Îfl vigoare a Legli ia. 10 2001 modalitatea de valorificare
a dreptului de proprietate, respectiv recunoaşterea dreptului de proprietate şi restituirea posesiei
asupra imobilului, flU mai este acţiunea în revendicare de drept cornun, ci procedura specială
prevăzută de acest act normativ pentru restituirea imobilelor preluate cu sau fără titlu valabil de
către statul comunist, procedură în cadrul căreia este necesar să ftc respectate termenele şi condiţiile
special prevăzute.

Legea nr. 10 2001 ca lege nouă, suprimă practic acţiunea dreptului comun împotriva statului
sau unităţilor deţinătoare, în cazul ineficacităţii actelor de preluare Ia care se referă şi, t&ă a elimina
accesul Ia justiţie perfecţionează sistemul reparator, iar prin norme de procedură speciale ii
subordonează controlului judecătoresc.

0 acţiune fondată pe dispoziţiile legii fbi este condiţionată de parcurgerea unei proceduri
administrative obligatorii.

Acţiunea în revendicare întemeiată pe dispoziţiile dreptului comun este inadmisibilă7 atât în
situaţia în care nu s-a declanşat procedura administrativă, prealabilă şi obligatorie prevăzută. de
legea specială, cât şi în situaţia în care această procedură este finalizată prin necontestarea în
instanţă a dispoziţiei administrative de respingere a notificării Ia data sesizării instanţei.

Pentru restituirea de către unitatea deţinătoare a unui imobil ce intră sub incidenţa uriei legi
speciale de reparaţii, persoanele îndreptăţite nu au decât calea prevăzută de această lege, respeetiv
urmarea procedurii administrative şi introducerea acţiunilor injustiţie reglementate de Legea nr.
10 2001. Menţionăm faptul că legea specială reglementează expres Ufi Control al instanţelor
judecătoreşti asupra măsurilor administrative dispuse.

Decizia nr. 33/2008 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie acorda eficienta legii speciale. cu
excepţia cazului în care exista neconcordante intre legea speciala şi Convenţia Europeana a
Drepturilor Omului. Cată vreme a existat o lege speciala, care prevedea condiţiile acordării
masurilor reparatorii pentru imobilele preluate abuziv (restituire în flatura sau echivalent), instanţa
în mod corect a reţinut ca ,,se aplica dispoziţiile legii speciale potrivit principiului specialia
generalibus derogant”.

Practica juridică a apreciat ca admisibile acţiunile în revendicare prin comparare de titluri,
întemeiate pe dreptul comun, formulate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora doar în
contradictoriu cu chiriaşii cumpărători ai imobilelor şi flu cu Statul sau cu unitatea deţinătoare.

Aprecierea ca admisibilă a unei acţiuni având ca finalitate retrocedarea unui imobil
naţionalizat, introdusă după intrarea in vigoarea a Legii nr. 10/2001, dar întemeiată pe dispoziţii ale
dreptului comun, ar ii de natură să creeze o situaţie mai favorabila reclamantului decât celorlalţi
foşti proprietari, care au înţeles să sc supună legii speciale, conducând astfel Ia încălcarea
principiului constituţional al legalităţii in drepturi, ceea cc este, de asemenea inadmisibil.

In cazul de fata, reclamantul a avut Ia îndemâna o legea speciala, de
care a şi inteles sa beneficieze, fund astfel decăzut din dreptul de a revendica imobilele preluate
abuziv în perioada de referinţa a Iegii speciale. Aceasta concluzie se impune în condiţiile intregii
legislaţii europene în materie care pune accent pe necesitatea respectării principiului securităţii şi
stabilităţii raporturilorjuridice în materia proprietăţii.

Prin urmare prevederile Legii nr. 10/2001 sunt de imediata aplicabilitate, astfel ca acestea au
suprimat aplicarea legii vechi, respectiv cea care reglementează dreptul comun.

Apreciază ca acţiunea este inadmisibila având în vedere ca practica instanţelor este de
neprimire a acţiunilor în revendicare de drept comun in situaţia în care nu s-a uzat de procedura de
restituire prin Legea nr. 10/2001, cu atât mai mult, în contextul in care s-a realizat un astfel de
demers administrativ cu caracter special, unul judiciar de drept comun nu poate fT întemeiat.

Faptul ca notifucarea a fost soluţionata nefavorabil (ulterior fund respinsa definitiv şi
irevocabil şi contestaţia formulata), nu poate conferi caracter justificat unei acţiuni în revendicare
imobiliara cu privire Ia acelaşi bun şi având aceeaşi cauza.
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Astfel cum am arătat şi anterior, Decizia emisa de regie privind soluţionarea
notificării înterneiate pe dispoziţiile legii speciale a fost contestata în instanţa şi respinsa de
instanţele judecătoreşti. Reclamantul recunoaşte ca a parcurs procedura speciala prevăzuta de Legea
nr. 10 2001 dar încearcă sa inducă în eroare instanţa de judecat cârid afirma ca flu s-a pronunţat 0
hotărare efectiva pe fondut cauzei!

Instanţa de fond s-a pronunţat pe fondul cauzei când a respins ca neîntemeiata acţiunea şi doar
instanţa de apel a respins apelul declarat (apel declarat 10 ani mal târziu!) reţinând excepţia
tardivitaţii acestuia. De asemenea, mtr-o practica constanta, reclamantul a declarat şi recursut tardiv
- decizia nr. a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie!

Dovedind o rea credinţa evidenta Îfl încercarea de a ifiduce În eroare instanţa de judecata,
reclamantul afirma ca imobilul în litigiu este un ,,imobil fantoma” care nu este înregistrat nici Ia
OCPI nici la DITL Sector 2.

Imobilul este înscris Îfl evidentele fiscale ale DITL Sector 2, având 0 valoare de impunere
actualizata de 1.848.054 lei jar plăteşte impozit pentru
acest imobil.

Având în vedere existenta hotărârilor judecătoreşti pronunţate în cauza - sentinţa civila nr.
pronunţata de Tribunalul Bucureşti secţia a IV a civila în dosarul nr. ,

rămasa defrnitiva şi irevocabila prin respingerea atât a apelului cat şi a recursului şi sentinţa civila
I pronunţata de Tribunalul Bucureşti secţia a III a civila in dosarul nr.

I apreciază ca în cauza exista putere de lucru judecat în ceea cc priveşte dovada
proprietăťii asupra ifnobilului revendicat dar şi a calităţii reclamantului de persoana îndreptăţita Ia
restittńre.

In acest sens, malta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia ni a statuat ca
puterea lucrului jucfecat este o prezumţie legală, iuris et de iure, în virtutea căreia ceca ce s-a
rezolvat jurisdicţional într-un prim litigiu va fi opus, fără posibilitatea dovezii contrare, într-un
proces ulterior, caré are Iegătură cu chestiunea de drept sau cu raportul juridic deja soluţionat.
Această prezumţie constituie, alături de excepţia lucrului judecat, instrumentul juridic menit să
servească instituţiei .lucrului judecat, operând atunci când in al doilea proces se pune o problemă
soluţionată printr-o hotărâre anterioară. Ea nu presupune o identitate de acţiuni, ci doar de chestiuni
juridice litigioase.

In concluzie, fata de cele învederate mai sus, solicită să lie respinse capetele 3 şi 4 din cererea
introducti~va a reclamantului în principal ca Rind inadmisibile şi în subsidiar ca neîntemeiate.

In ceea ce priveşte capătul 5 al cererii de chemare în judecata, privind înfiinţarea unei cărţi
funciare şi înscrierea in aceasta a dreptului de proprietate at reclamantului;

Procedura de înscriere în cartea funciară reglementată de art. 47 - art. 55 din Legea nr. 7 1996
este o prçcedură necontencioasă, întrucât registratorul de carte funciară nu este abilitat de lege să
dea a rezelvare juridică unor situaţii litigioase.

Re~lementând. o astfel de procedură necontencioasă, Legea nr. 7 1996 are un caracter special
faţă çle dispoziţiile kenćrale in materie - art. 331 - art. 339 Cod procedură civilă şi se întregeşte
totodată cu acestea.

a întocmit documentaţia cadastrala pentru imobilul în Iitigiu însa înscrierea în
Cartea Funciara a• fost respinsa doar pentru motivul ca exista o suprapunere cu imobilul
învecnat.

Pe cale de consecinţa având în vedere prevederite legale anterior arătate, solicită respingerea
ca inadmisibil a capătului de cerere nr. S privind înűinţarea unei cărţi funciare şi înscrierea dreptului
de propriëtate at reciamantului.

In drept, dispoziţiite art.205 şi următoarele Cod procedura civila.
In probaţiune, solťcită proba cu înscrisuńle ataşate - hotărâri judecătoreşti, procesul verbal de

carte funciara - şi once attă probă care se dovedeşte, din dezbateri, a 6 necesara, utilă şi pertinenta
dezlegarii cauzei.
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Prin sentinţa civilă nr , Tribunalul Bucureşti - Secţhi a 111-a Civilă a

respins excepfia lipsei calităpi procesuale active a reclamantului şi excepţicr~ lips ci capaciíă(ii
procesuale deJblosinfă a párôtei Societatea Agronomilor în ceea ce priveşte priniul capăt de cerere
având ca object rezolu(iune contract de vánzare - cumpărare, invocate de cătrę pârâta
prin întâmpinare, ca neîntemeiate, a admis excepţia lipsei calită(ii procesuale pasive a páráşilor

in ceea ce prh’e$e primul capăt de
cerere avänd ca obiect rezoluj’iune contract de vánzare - cumpărare, invocate dâ către pârôta~

prin intámpînare, a respins primul capăt de cerere având ca object rezoluţiune contract de
vânzare - cumpărare formulat de către reclamantul în contradictoriu cii
pârâta Societatea ‚4gronomilor, cci neîntemeiat, a respins primul capăt de cerere având ca obięct
rezoluţiune contract de vânzare - curnpărare formulat de către reclamant în contradictoriu cu pârâţii

. ca fund introdus împotriva ui~or
persoane lipsite de calitate procesuală pasivă, a respins excepţża inadmisibilită;ii capetelor 3 şi 5
ale cererii de chemare în judecată, invocată de către pârâta prin întâmpinare, ca
neîntemeiată, a respins capetele 2, 3, 5 şi 6 ale cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiate, a
dis/uns capătul 4 a! cererii de chemare in judecată avônd ca object obligarea pôráţilor

să-i lase reclamantului in deplină
prqprietate şi posesie imobilul compus din teren şi construc(ii situat în Bucureşt.i,

I şiformarea unui nou dosar, avánd termen de judecată la data de I
amant - pârôţi - StatL .

_____________ obieci: acţiune in revendicare, urmônd a Ji citate părţile pentru terinenul
respectiv, în vederea discutărij excepţiei de liżispendenfă cu dosarul nr. qflaí pe rolul
Cur(ii de Apel Bucureşti.

Analizârid actele şi lucrările cauzei, prin prisma probatoriului adrnjnistrat, tribunalul a reţinut
următoarele:

Prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , autorii
reclamantului, şi ___________

Agronomilor imobilul situat în strada cr
construcţii şi teren.

Preţul acestei vânzări a fost de 10.300.000 Iei, urmând a se achita în tranşe, astfel: 6.300.000
lei Ia data semnărjj actului; 1.000.000 Ia data de 24.10.1927, jar diferenţa de 3.000.000 de lei în 3
ani de Ia data predării imobilului, pentru garantarea restului de preţ vânzătorii rezervându-şi
privilegiul vânzătorului prevăzut de art. 1737, 1740 din Codul civil de Ia 1864.

Potrivit clauzelor contractuale, neplata preţului la termenele prevăzute in contract, atât a
capitalului, cât şi a procentului, atrage ca şi consecinţă exigibilitatea întregii creanţe, vânzălorii
având dreptul ca, rară somaţie sau punere in intârziere, să învestească contractul cu formulă
executorie şi să scoată în vânzare imobilul vândut.

S-a prevăzut că, în eventualitatea în care sumele datorate ca preţ nu se vot plăti Ia scadenţă,
cumpărătoarea va fi obligată să plătească an procent de 25% anual Ia suma datorată, care va curge
de Ia data scadenţei neachitate până Ia intrarea efectivă a vânzătorilor in posesiunea sumelor
datorate.

Analizând cii prioritate excep(ia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului in ceea cc
priveşfe primul capăt de cerere având ca obiect rezolufiunea conlractului de vânzare - cumpărare.
invoca’ă de către pârôta prin întômpinare, tribunalu! a respins-o ca neîntemeiată, avänd
in vedere următoarele:

Calitatea procesuală activă presupune existenţa unei identităţi intre persoana reclamantului şi
cel care este titularul dreptului afirmat. Reclamantul, fund cel care porneşte acţiur~ea, trebuie să
justifuce atât caljtatea sa procesuală activă, cât şi calitatea procesuală pasivă a persoanei chemate in
judecată, prin indicarea obiectului cererii şi a motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază
pretenţia sa.

Tribunalul a reţinut că reclamantul este unicul moştenjtor al tatălui său
, astfel cam reiese din certifucatul de moştenitor nr.

., au vâiidut pârâtei Societatea
I, compus din
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, acesta din urmă având calitatea de legatar universal al numitei L conform
testarnentului atestat Ia data de L de către (f. 53-54 Vol. I) şi
certificatului de calitate de legatar nr. If. 48-49 Vol. I).

Având în vedere calitatea reclamantului de moştenitor de pe urma numitei
care a figurat în calitate de vânzător, alături de , în Contractul de vänzare
cumpărare autentificat sub nr. , tribunalul a apreciat că reclamantul are calitate
procesuală activă pentru a solicita prin prezenta acţiune rezoluţiunca contractului de vânzare
curnpărare încheiat de autorii săi.

In ceea ce prżveşte excep(La lipsei capacităpi procesuale de folosin(ă a pôrôtei Societatea
Agronoinilor in ceea ce priveşte primul capăt de cerere avand ca object rezolu(iunea contractului
de vânzare - cumpărare, invocată de căíre páráta prin întâmpinare, tribunalul a respins
o ca neíntemeiată, avônd in vedere următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 56 C.proc.civ.:., (I) Poateji parte injudecată once persoană care
are .folosinla drepturilor civile.

(2) Cu Wale acestea, pal sta in judecată asocia(iile, societăţile sau alte entilăýi fără
personalitate juridică, dacă sunt constituile potrivit legU.

(3) Lipsa capacităpi procesuale de folasinţă poate]? invocată in once stare a procesului.
A ctele de procedură indeplinite de cel care nu are capacitate de folosin(ă sunt lavite de nulitate
abvolută.”

Tribunalul a constatat că pârâta Societatea Agronomilor are capacitate procesuală de
folosinţa, din înscrisurile existente Ia dosar (f. 225, 230) reieşind faptul că aceasta funcţionează în
prezent sub denumiita Societatea Inginerilor Agronomi din România.

In continuare, în ceea ce priveşte excep(La lipsei calżtă(ii procesuale pasive a pâróţilor
şi in ceea ce pniveşte prżmul capăt de cerere

avônd ca object rezolugiunea contractului de vânzare - cumpărare, invocate de către párôta~
pnin íntámpińare, tnibunalisi a admis-o, având în vedere că aceşti pârâţi nu au fost părţi in

Contraclul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .

Astfel, într-o acţiune în rezoluţiunea unui contract de vânzare cumpărare au calitate
procesuală activă, respectiv pasivă, doar părţile acelui contract. In condiţiile in care numiţii

şi au avut calitatea de vânzători, iar pârâta Societatea
Agronomilor a avut calitatea de cumpărător, doar aceasta din urmă are calitate procesuală pasivă în
acţiunea in rezoluţiunea contractului de vânzare cumpărare.

Pentru aceste motive, tribunalul a respins primul capăt de cerere având ca obiect rezoluţiune
contract de vâriźare - cumpărare formulat de către reclamant în contradictoriu cu pârâţii

. şi , ca fund introdus împotriva unor persoane
lipsite de calitate procesuală pasivă.

In ceea ce pniveşte primul capăt de cerere avcind ca object rezolufiune contract de vânzare -

cuinparare formulat de către i-cclamant ín contradictoriu cu pórâta Socjetatea Agronomilor,
trjbunalul i-a respins ca neintemejat, avônd in vedere următoareie:

Potrivit dispoziţiilor Codului Civil din 1864, aplicabil în cauză faţă de data încheierii
contractului de vânzare cumpărare:

Art. 1361 Pnincipala obligatie a cumpărătorului este de a piăti pre(ul Ia ziua şi Ia locuI
determinat prin contract.

Art. 1362. - Daca nu s-a. determinat nimic in pnivinţa aceasta pnin contract, cumpărătorui
este dator a plăti Ia locul şi la timpul in care seface predarea Iucrului.

Art. 1365. - Daca cumpărătorul nu plăteşte preful, vónzătorul poate cere nezolufiunea
vônzării.

Art. 1368. - Ac(unea vánzătorului pentru rezoluţiunea vónzării este reala. Cu toate
acestea vânzătorul nu se va putea prevalida *,) de dreptul sau, in contra autorită(ii publice, nici ín
contra ad/udecatoniior in vânzări silite, decôt conformándu-se, pentru aceçt djn urma caz, regzdilor
presbrise în procedura.
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Tribunalul a reţinut fäptul că nďmita a predat imobilul pârâtei cumpărätoare
Societatea Agronomilor, conform clauzelor contractuale, ladata de 28 octombrie 1927, jar motivul
pentru care reclamantul solicită rezoluţiunea contractuliai de vânzare cumpărare îl reprezintă
neplata diferenţei de preţ stabilite prin contract de către pârâtă. .

Reclamantul a arătat că hi catteä funciară provizorie întocmită în data de a fost
înscris privilegiul vânzătorilor pentru plata. diferenţei de preţ de 3.000.090 Iei ~i acesta nv a fost
radiat niciodată, dovada a faptului că pr~ţul flu a fost plătit integral, acestaconstituind, de aitfel,
temei legal pentru rezoluţiunea contractului de vânzare curnpărare. .

Tribunalul a cons/ala! că potrivit Procesului verbal din proprietarul imobilului
din str. este Societatea Agrononiilor, rnenţionându-se ca ,,Asůpra imobilului nu
mai grevează nici o sarcina după spusele declarantului. Ia act că ‘ônzăiorii îşi ~ezervă privilegiul
conform art. 1 3 1 40 pentru restul de preţ de 3. ooa 000 let” :

Astfel cum a aratat şi pârâta prin întâmpinare, obligaţia de plata a diferenţei de preţ
menţionata în actul de vânzare cumpărare era scadenta la 3 ani de Ia data predării imobilului,
respectiv 28.10.1927, acest termen împlinindu-se Ia data de 28.10.1930, jar dreptul de proprietate
asupra imobilului a fost jntabulat în favoarea Soc ietăţii Agronomilor în anuJ 1940. :

(ihiar şi in măsura in care această diferenţă de pref nu ar Ą /os! ach~tată, lribunalul a
apreciat că nu poate interveni rezolu(iunea con!ractului de vánzare cumpăiare încheiať in/re
păr;i, avônd în vedere că aces/ca au stabilit că in cazul neachilăriż dzferen(ei depreţ c/c 3.000.000
lei, vônzătorii vor avea c/rep/uI Ia inveslirea ac/u/ui cu formula. executorie şi Ia scoaterea 1”
vónzare a imobilului, posib i/i/ale c/c care vônzătorii nu s-au prevalat.

Contractul de vânzare cumpărare nu conţine un pact comisoriu de gradul IV în sensul ca în
situaţia neachitării diferenţei de preţ intervine rezoluţiunea contractului ci.ţ consecinţa repunerii
părţilor în situäţia ahterioara şi a reîntoarcerii imobilului în patrimonial vânzătorilor. ,. ;

Având în vedere că preful aceslei vânzări a /os! c/c 10.300.000 lei şi şe invocă nepla’a
d4ferenfei de pref de 3. ooo. 000 lei, (ribunalul a cons/ala! că vônzătorii au primit. cel.pu(in sumc’ de
7.300,00lei in schimbul imobilului şi că au transferaipe seama cumpărăloarei şi creditulpe care-I
aveau Ia banca Creditul Funciar Urban, neexecularea invocată neJiind de nalură a conduce Ia
rezolupunëa conlractului c/c vânzare cumpărare. . . .

Pentru aceste motive, tribunalul a respins primul capăt de cerere având ca,obiéct rezoluţiune
contract de vânzare - cumpărare formulat de către reclamantul in
contradictoriu cu pârâta Societatea Agronomilor, ca neîntemeiat.

In ceea cc priveşíe capătul 2 al cererii de chemare in judecată privind anularea cci ilegale
sau caducitatea actelor c/c rechizi;ie din 1948 cu privire /a imobilul in Iitigiu, tribunalul 1-a respins
ca nein!emeia/, având in vedere următoarele: . .

Prin Procesul Verbal nr. ], imobilul din str. , aflat în
proprietatea domnului I ~, a fost rechiziţionat şi pus Ia dispoziţia Sfatului Popular al
capitalei RPR şi a Ministerului Afacerilor Interne, având în vedere că acest irnobil, nelocuit, era
.. corespunzător nevoilor spec(/ice ale Ministerului Afacerilor Interne şi al/or servicii”.

Deşi reclamantul a solicitat anularea/caducitatea actelor de rechiziţie, acesta nu a arătat în
cuprinsul acţiunii care sunt motivele de fapt şi de drept pentru care cere acest lucru, neindicónd
niciun motiv concret. :

Potrivit prevederilor art. I din Legea nr. 439 1945; “Rechiziţiile de locuinfe pen/ru carliruirea
c/c persoane, precum şi rechiziţiile c/c imobile necesare minis/erelor, instituţiikir pub/ice de Sla’.
judef sau comuna, persoanelor juridice c/c c/rep! public şi aşezăminżelor de u/i/i/ate puhlicä, se vor
prelua după regis/i/c prevăzute in legea de fa;a şi prin derogare la dispozifiunile legii asupra
rechiziţiilor, publicală in Monitorul 0/icial Nr. 48 din 27 Februarie 1940, cu modj/icările
ulterioare.” .

Tribunalul a constatat că rechiziţionarea imobilului hi litigiu s-a racut în conformitate cu
Iegislaţia în vigoare Ia acel moment, neexistând motive de anulare caducitate a adelor de rechiziţie.
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In ceea ce priveş!e excep(ia inadmisibilflăf ii capetelor 3 şi 5 ale cererii de chemare in
judecată, invoccflă de către pórôta prin îníômpinare. tribunalul a respins-o ca
neîntemeia!ă, avônd in vedere următoarele:

Prin capetete 3 şi 5 ale cererii de chemare în judecată reclamantul a solicitat să sc constate
nevalabilitatca preluării de către Statul român a imobilului compus din teren şi construcţii situat în

şi să se dispună înfiinţarea unei cărţi funciare şi
înscrierca în aceastaa drcptului deproprictate at reclamantului asupra imobilului în litigiu.

Tribunalul a aprecia! că aceste capete de cerere nu sun! inadmisibile, reclamantul având
posibilitatea de a formula aceste cereri pe cale judiciară, dar sun! neîn!emeiate, pentru motivele
care urmëază:

In ceea cc priveşte cererea reclamas’tului de constatare a nevalabilităţii preluării de către
Statül rozi’iân a imobilului compus din teren şi construcţii situat în

iribunalul a constatat, aşa cum s-a arăta! şi mai sus, că nu s-a invocat niciun moth’
concret pen!ru care preluarea imobilului arJi fost nelegală.

Dc al’fël, acest aspect ar putea Ii anatizat în mod corespunzător în cadrul acţiunii în
revendic&e formulate de cătŕe reclamaňt, care face obiectul dosarului nr. aflat pe rolul
Curţiide Apel Bucurcşti, în măsura în care se va ajunge Ia compararea titlurilor părţilor.

In ćeea ce priveşte acest dosar aflat pe rolul Crnjii de Apel Bucureşti, tribunalul a reţinut că
prin cerer~a de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a HI-a
Civilă, Ia data de 11.03.2016, sub nr. , reclamantul a solicitat, în
contradictoriu &i pârâta S~ Sc dispünă obli la restituirea în deplină proprietate
şi posesie a imobilului sittiat în , compus din construcţii
şi teren.

In şedińţa pűblică din data de 12.09.2016, instanţa a dispus citarea intervenientului forţat
tituląr al dreptului

• Pun sentinţac ___________

CivilA, în dosarul nr.
____________ pronunţată de Tribunalül Bucureşti, Sccţia a 111-a
, ‘s-a rěs1~ins ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantul
îh contradictoriu cu pârâtul ,

I şi titularului dreptulúi
având ca obiect revendicare imůbiliară.

Dbs&rul nr. I se’ aJlă ~é rolul Cur;ii de Apel Bucureşti, ‘Secţia a JV-a Civilă,
judecala czpelului find ‘.~uspendaíă pônă’ Ia solufionarea deJini!ivă a dosarului nr.
a/la! .pe rolul Tribun’alului ‘Bucur~şti, Secţiaa 111-a Civilă. ‘

Având în vedere că prin ćapă!ul ‘~ a! prezen!ei cereri de chemare în ,judecată s-a solicitat
obligarea párô;ilor’ să’i lase in “ ~‘ sesie imobilul compus din teren şi
construc(ii situat in ____________ ________________ faţă de identitatea de părţi, obiect şi
cauză între acesta şi došarul nr aTlat pe rolul ‘Curţii de Aţel Bücureşti, Secţia a IV-a
Civilă, tribjinalul a disjuns capătul 4 a! ce~erü de chemare în judecată şi a dispus formarea unui
nou dosak kzvánd lermen de jude’cată Ia data de 20.01.2020 I păr(i: ráclamant -

~órô(i - I şi object: acfiune in
revehdicare, uhnónd a $ citate părtile peńtru termenul respectiv, in vederea discu!ării excepjiei de
litisj5endenfă cu dosarul nr. a/la! pe rolul Cur(ii de Ape! Bucureş’ti.

Inceca cc priveşte capă’uŽ 5 a! cererii de chemare înjudecata. privind în/iin(area unei cărţi
funciare şi inscrierea in ateasta ‘a dreptului de proprietate a! reclamantului, tribunalul i-a respins
ca neîn!emeia!, având în ‘~edere că [s-a respins cererea reclamantului având ca obiect rezoluţiunca
contŕactului de ~‘ânzare~ — cumpă~aré, jar, acţiuneâ acestuia în revendicare nu a fost soluţionată în
mod definitiv, fund respinśă ca nćînteń~eiată în primă instanţă.

, F~ţă de:soluţia přonunţată~în~cauză, iribunalul, în temeiul dispoziţiilor art. 453 C.proc.civ., a
respins şi capătul 6 ale ‘cęrerii de c~hemare in judećată avánd ca obiect che~’tuieli de judecată, ca
neínteme1at~ rcëlamantui F nd ceI~ catea căzut în prctenţii.
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Împotriva sentinţei primei instanţe au formulat apel reclamantul [ şi
pârâta

Apelantul rectamant a solicitat admiterea apelului său şi anularea/schimbarea în parte a
hotărârii apelate, pentru motivele ce succed:

Solicită instanţei de apel să dispună schimbarea în parte a hotărârii de primă instanţă, ca
urmare a rejudecării cererii de chemare în judecata [art. 480 aIm. (2) NCPCJ, respectiv:

I. Menţinerea dispoziţiilor urrnătoare:
Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului ~i excepţia lipsei

capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei Societatea Agronomilor în ceea ce priveşte primul ca ăt
de cerere având ca object rezoluţiune contract de vânzare - cumpărare, invocate de către pârâta

prin întâmpinare, ca neîntemeiate.
Admite excepţia Iipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor

şi în ceea ce priveşte primul capăt de cerere având ca obiect
rezoluţiunea contractului de vânzare - cumpărare, invocate de către pârâta prin
întâmpinare.

Respinge primul capăt de cerere având ca object rezoluţiune contract d,e vânzare - cuznpărare
formulat de către reclamant în contradictoriu cu pârâţii

, ca fund introdus împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.
11. Modifucarea următoarelor dispoziţii:
“Respinge primul capăt de cerere având ca object rezoluţiunea contracţului de vânzare -

cumpărare formulat de către reclamant în contradictoriu cu pârâta Societatea Agrononülor. ca
neîntemeiať’ şi după rejudecare să admiteţ primul capăt de cerere având ca obiect rezoluţiunea
contractului de vânzare - cumpărare formulat de către reclamant în contradictoriu cu pârâta
Societatea Agronomilor

“Respinge capetele 2, 3, 5 şi 6 ale cererji de chemare în judecată, ca neîntemeiate” şi după
rejudecare să fie admise capetele 2, 3, 5 şi 6 ale cererii de chemare în judecată, astfel cum au fost
formulate.

“Disjunge capătul 4 al cererii de chemare în judecată avänd ca object pbligarea pârâţilor
şi să-i lase reolamantului în ;deptină

proprietate şi posesie imobilul compus din teren şi construcţii situat în
şi dispune formarea unui nou dosar (...)“ şi după rejudecare apelantul reclamant

solicită anularea aceastei dispoziţii şi admiterea capătului 4 de cerere astfel cum a fost formulat.
Prin cererea de chemare în judecată apelantul - reclamant a solicitat:
Ia capătul 1: să constataţi şi să dispuneţi rezoluţiunea contractului de vânzare - cumpărare

autentificat sub nr. de Tribunalul Ilfov - Secţia Notariat, având cä object
imobilului format din teren şi construcţii situat în ,

pentru neplata integralăia diferenţei din preţul de vânzare;
Ia capătul 2: să se dispună anularea ca ilegale, sau să se constate caducitatea, actelor de

rechiziţie din anul 1948 cu privire Ia imobilul care s-a aflat Ia dată rechiziţie în proprietatea şi
posesia autorului său I, compus din teren şi construcţii situat în

• rechiziţie dispusă prin procesul verbal de rechiziţie nr. _____

____•,în baza Legii nr. 139 1940, ulterior în baza Legii nr. 439/1945;
Ia capatul 3: sa se constate nevalabilitatea preluării de către Statului român a imobilului

compus din teren şi construcţii situat în ;
Ia capătul 4: să lie obligaţi pârâţii de rând 2 şi 3 să lase apelantului reclamant în deplină

proprietate şi paşnică folosinţă imobilul compus din teren şi construcţii situat în

Ia capătul 5: să se dispuna înfiinţarea unei căuji funciare şi înscrierea în această a dreptului
de proprietate al subsemnatului asupra imobiluluj situat în

Ia capătul 6: cu cheltuieli dejudecată constând în onorariu de avocat şi taxe de timbru;
Motivele apelului:
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. Referitor Ia dispoziţiile care ar trebui menţinute de instanţa de ape! apelantul reclamant
arată: : ,

1 .1 dispoziţia nr. 1 din hotărârea de fond:
‘Respinge excepţia lipsei ca!ităţii procesuale active a reclamantului şl excepţia lipsei

capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei Societatea Agronomilor în ceea ce priveşte primul ca ăt
de cerere având ca object rezoluţiune contract de vânzare - cumpărare, invocate de către pârâta

priń întâmpinäre, ca neîntemeiate.”
In~ce priveşte prima dispoziţie a Instanţei de fond prin care respinge excepţia lipsei calităţii

procésuale active a reclamantului (apelantul - reclamant şi excepţia lipsei
capacităţii procćsuale de folosinţă a pârâtei Societatea Agronomilor în ceea ce priveşte primul ca ăt
de cerere avand ca obiect rezoluţiune contract de vânzare - cumpărare, invocate de către pârâta

prii~ întâmpinare, ca neîntemeiate, considera că soluţia este temeinică şi legală, astfel că se
impune cä această dispoziţie să fie menţinută de Instanţa de ape!.

1 .2 dispoziţia nr. 2 din hotărârea de fond:
“Admite . ca!ităţii procesuale pasive a pârâţilor

______________________________ în ceea ce priveşte primul capăt de cerere având ca obiect
rezoluţiunea contractului de vânzare . cumpărare, invocate de către pârâta prin
întâmpinare.”

In ce prive~te cea de-a doua dispoziţie prin care Instanţa admite excepţia lipsei calităţii
procesualě pasive a pârâţilor şi în ceea
ce prive~te prirhu! capăt dě cerere având ca object rezoluţiunea contractului de vânzare - cumpărare,
invocate de către pârâta prin întâmpinare, apelantul - reclamant consideră că şi aceasta
este temeinică ~i legälă, pentru considerentele pe care tribunalul !e-a dezvoltat în hotărâre, astfel că
se impuné ca această dispoziţie să fie menţinută de Instanţa de ape!.

1 .3 dis~5oziţiä nr. 4 din hotărârea de fond:
..Reśpinge priműl capăt de cerere având ca obiect rezo!uţiune contract de vânzare -

cumpărarë formu!at de către rec!arnant în contradictoriu cu pârâţii
, ca fund introdus împotriva unor persoane !ipsite de calitate

procësuală pasivă.”
In ce priveşt’e cea de-a phtra dispoziţie prin care instanţa respinge primul capăt de cerere

ävân~i ca~ obiect rezoluţiune contract de vânzare - cumpărare formu!at de către rec!amant în
contradictoriu cu pârâţii şi , ca fund
introdus ~nipotriva unor persoaůe lipsite dë călitate pröcesuală pasivă, ape!antu! - reclamant
considerăcă ëste teuňeinică şi !ega!ăşi se impune a ii menţinută şi în apel.

1.f dispożiţia nr.. 5 din hotărârea de fond:
“Respingé excepţiá inadmisibi!ităţii capete!or 3 şi 5 a!e cererii de chemare în judecată,

invocată de către pârâta prin întâmpinare, ca neîn’temeiată”
In ce priveşte cea de-a patra dispoziţie prin care Insta~ţa respinge excepţia inadmisibilităţii

capetelor 3 şi 5 ale cererii de chemare în judecată, invocată de către pârâta prin
întâmpinare. ca neîntemeiată, apelantul - rec!amant consideră că este temeinică şi lega!ă şi se
urmează a fi menţinütă şi în apel.

2. Referitor Ia diśpoziţiile care consideră că ar trebui să fie modificate de instanţa de apel:
2.! dispoziţia nr. 3 din hotărârea de fond:
,.Ąespinge primal capăt de cerere având ca obiect rezo!uţiunea contractului de vânzare -

cumpărare formu!at de către rec!amant în contradictoriu cu pârâta Societatea Agronomilor, ca
neîntemeiat.”

î]1:ce prive~te dispoziţia nr. 3 din hotărârea ape!ată prin care instanţa de fond respinge primul
capăt de cerere, având ca obiect rezoluţiunea contractului de vânzare - cumpărare, formulat de
subsemnatul în contradictoriu cu pârâta Societatea Agronomilor ca neîntemeiat, apelantul -

rec!amant consideră cA este netemeinică şi nelegală întrucât Instanţa de fond a tacut aplicarea
greşită a Iegii, precum şi pentru argumentele şi probele invocate de ape!antul - reclamant în faţa
instanţei äe fond şi se impune a ii modificată de Instanţa de ape!, la tel ca şi considerentele primei
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instanţe, în sensul adrniterii capătului I din cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost
formulat.

2.1.1. In motivarea sentinţei apelate, instanţa de fond reţine, f&ă nici o justificare, faptul că
“numita a predat imobilul pârâtei cumpărătoare Societatea Agronomilor, conform
clauzelor contractuale Ia data de 28.10.1927, (...)“ .

In realitate, la pct. 5 din contractul de vânzare cumpărare, se menţionează faptul că
vânzătorii se obligă a preda cumpărătoarei imobilul liber de a putea Ii folosit Ia data de 28
octombrie 1927, iar nepredarea imobilului Ia data de mai sus va atrage ca consecinţă o despăgubire
pe care părţile de comun acord o evaluează Ia 20000 iei pe fiecare zi de întârzie~e după data de 28
octombrie 1927.

Prin urmare, imobilul nu a fost predat Ia data semnării actului de vânzare cumpărare,
respectiv Ia data de 27 julie 1927 şi nici flu există şi nu a fost administrată nicio dovadă scrisă că
imobilul ar ft fost predat vreodată cumpărătoarei, nici la data de 28 octombrie 1927 şi mci Ia alta
data.

Mai mult decât atât, respectarea obligaţiei asumate de vânzători, de preçlare Ia data de 28
octombrie (în viitor) a imobilului, trebuie să fie corelată cu clauza prevăzută Ia art. 2 lit. b) çonform
căreia suma de 1.000.000 lei urnia să Re achitată Ia data de 24 octombrie 1927, aştfel că, înţrucat Ia
dosar flu există şi nu a fost administrată nicio dovadă scrisă că a fost achitată suma de 1 .000.000 lei
flu există nici vreun alt act de predare primire, nu se poate reţine că imobilul a fost predat!!!

Aşadar, este lesne a se prezuma faptul că, întrucât nu a fost plătită partea de preţ de
1.000.000 Iei Ia data de 24 octombrie 1927, vânzătorii nu au predat imobilul Ia data de 28 octombrie
1927. Desigur că, această variantălposibilitate a fost avută în vedere de părţi, devreme ce, pentru
nepredarea imobilului Ia data de 28 octombńe .1927 acestea au stabilit în sarçina vânzătorilor o
penalizare de 20000 de lei pe zi de întârziere, socotitălplătibilă dupa data de 28 octombrie 1927.

Instanţa de fond a avut în vedere faptul că motivul pentru care noi am solicitat rezoluţiunea
contractului de vânzare cumpărare I-a constituit neplata diferenţei de preţ stabilite prin contract insă
nu a reţinut că pârâta Societatea Agronomilor nu a Iăcut dovada că ar Ii achitat nici tranşa de preţ de
1.000.000 lei care trebuia plătită până Ia data de 24 octombrie 1927 şi nici diferenţa de preţ de
3.000.000 Iei care trebuia plătită în termen de 3 ani socotiţi din ziua in care vânzăţorii ar fi trebuit să
predea imobilul cumpărătoarei pârâte.

Prin urmare:
diferenţa de preţ de 1.000.000 lei trebuia să lie plătită la data de 24 octombrie 1927 (Ia

aproximativ 3 luni de Ia data încheierii şi semnării contractului)
- flu a fost administrată nicio probă cu privire Ia plata diferenţei de preţ de 1 .000.000 Iei;
restul de 3.000.000 lei cu care trebuia achitat integral preţui vânzării, trebuia să Re plătită în

termen de 3 ani, socotiti din ziua când “noi vânzătorii am predat imobilul Societăţii Agronomilor’
- nu a fost administrată nicio probă cu privire Ia predarea - primirea imobilului de Ia

vânzători către cumpărătoare;
- flu a fost administrata nicio probă cu privire Ia plata diferen;ei de preţ de 3.000.000 lei;
Faţă de cele de mai sus, apelantul - reclamant solicită să se aibă in vedere faptul că

vânzătorii şi-au respectat obligaţia de a vinde (de veci) şi de a transfera dreptul de proprietate asupra
cumpărătoarei, însă aceştia nu puteau ft obligaţi Ia predarea posesiei (imobilului) Ia data de 28
octombrie 1927, devreme ce (anterior) cumpărătoarea nu şi-a respectat obligaţia de plată a tranşei
de preţ de 1.000.000 lei scadente Ia data de 24 octombrie 1927.

2.1.2. De asemenea, în considerentele sentinţei apelate, tribunalul constata că potrivit
procesului verbal proprietarul imobilului din este Societatea
Agronomilor. Acest considerent al instanţei de fond este nelegal şi nefondat, pentru argumentele ce
succed.

Aşa cum a arătat apelantul - reclamant şi prin răspunsul Ia întâmpinarea depusă de •
]1adosa1~~!1 de fond, cartea funciară întocmită în anul în baza procesului verbal nr.

a fost o carte funciară provizorie îfltocmită în baza legislaţiei aplicabile Ia acea
vreme şi care avea doar efecte declarative de drepturi şi nu avea efecte constitutive.
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Astfet, in anul 1933 a intrat în vigoare Legea nr. 93 1933 pentru organizarea cadastrului
funciar ~i introducerea cărţilor fbnciare în Vechiut Regat şi Basarabia jar în anul 1938 a intrat in
vigoare Decretul - lege nr. 113 1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare Ia cărţile funciare,
care, in ideca de realizare a cadastnilui naţional, a reglementat un sistem unitar şi unic de carte
funciară pentru îhtréaga ţară.

1n~ baza Legii nr. 93/1933, în perioada 1934-1939 s-au efectuat Iucrări cadastrale în judeţul
llfov, inclusiv in Bucureşti, pentru ca ulterior, aceste lucrări să lie sistate din motive objective.
Astfel, in aňul 1937 au început lucrările de întocmire a cărtilor funciare provizorii, însă acestea flu
au fost tränsfonnate niciodată în cărţi funciare propriu-zise, conform dispozitiilor art. 172 şi urm.
Din decretul lege hr. 115 1938.

Această situaţie a fost neschimbată până după al doilea război mondial, când cărţile funciare
provizorii privind Municipiul Bucureşti au fost transformate în cărţi de publicitate funciară prin
Legea nr.’ 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii în cărţi de publicitate funciară,
creându-śe astfel un nou sistem de publicitate imobiliară, care se plasează, prin natura şi efectete
sate, între sisten~ul čărţilor funciare şi cet al registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni, în acest
uttim sistem notările fund tacute doar in scop de opozabilitate faţă de terţi (art. 4 din Legea nr.
242 1947).

Prin urmare, susţinerile pârâtei , acceptate în mod nelegat şi netemeinic de către
instanţa de fond, în sensul că procesul verbal de înscriere provizorie a dreptutui de proprietate al
Societăţii Agronomilor in cartea funciară provizorie dovedeşte dreptul de proprietate al acesteia
asupra irnobitului în litigiu, sunt öronate şi esenţial nelegale dat fUnd faptul că prevederite art. 32 şi
33 din Děcretul - lege nr. 115/1938 erau inaplicabile în speţă.

Extrasul de carte funciară provizorie, prin sine însuşi, nu (poate) face dovada dreptului de
proprie~ate al cetui inscris ca titu1~r at dreptului, el putând avea ccl mutt vatoarea unei simple
prezümţii~ privind existenţa dreptului respectiv care, în caz de contestaţie, cum este situaţi în speţă,
trebuie dovedit cu îutscrisul constatator at actului sau faptului juridic translativ de proprietate.

2.1.3. Instanţa de ‘fond a reţinut în considerentele hotărârii că apelantul - reclamant ar Ii
solici at tezoluţiunea contractulůi de vânzare cumpărare pentru neplata diferenţei de preţ de
3.000.00Ô lei înśă, în real kate acesta a solićitat rezoluţiunea contractului “pentru neplata diferenţei
din preţul de vânzarë’ pe care o considera a 5 de 4.000.000 lei, compusă din:

- diferehţa de 1.000.000 lei scadentăla data dę 24 octombrie 1927 şi
, diferenţa dé 3.000.000 lei scadentă în 3(trei) ani de Ia data predării-primirii imobilului.

Prin unnáre, afirmatia Iństanţei de fůhd din motivarea hotărârii prin care “constată” că
“vânzătorii au primit cei puţin sůma de 7.300.000 tei în schimbul imobilutui şi că au transferat pe
seama cumj,ărătoarei şi creditul pe care-i aveau ia banca’ Creditul Funciar Urbaą neexecutarea
invocată ńefiin’d de natura a condůce la rezoluţiunea contractului de vânzare cumpărare, este pe de o
parte inexactă iar pe de altä pane ~ipsită de togică şi de argumente tegate.

, Mai múlt, Instańţade fońd, nu s-a j,ŕeocupat detoc să administreze în mod corect şi legal
probëte ş~ să constate că pârâta nu aachitatpreţul integral, întrucât ia dosarul cauzei nu exista nicio
dovadă care săprobeze efectuareä plăţilor de 1.000.000 leĘ respectiv 3.000.000 Iei, Ia termenete şi
în conditiile stabiliťe de părti, îhsă foloseşte 0 exj,resie total inadecvată pentru motivarea unei
hótă~ári juďecătdreşti, rëspectiv: “Chiär şi in măsura în care această diferenţă de preţ nu ar Ii fost
achitat”. : ‘ :

• Astfel, în considerëntele hotăr&ii së reţine că: “Chiar şi în măsura în care această diferenţă
de pre; flu är Ii fost: achitat tribunalul apŕeciază că nu poate interveni rezoluţiunea contractului de
vânzare cümpărare închëiät între părţi, având în vedere că acestea au stabilit că în cazul neachitării
diferenţci de preţ de 3000.000 tei, vânzătorii vor avea dreptul ta investirea actului cu formula
exćciitori’ şi Ia scoaťereä Ia vânzäre a imobilului, posibilitate de care vânzătorii nu s-au prevalat.”

A’~easta apretiere a instanţei de fond este în mod evident netemeinică şi nelegală pentru mai
multe arg~.umente pe care apelantul - reclamant Ic prezintă în cete ce urmează.

S~ pare că pe baza raţiunilor (total ilogice) de mai sus, Instanţa de fond a tras singura
concluzie parţial corectă referitoare ta acest capăt de cerere şi anume aceea că: ‘Contractut de
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vânzare-cumpărare flu conţine un pact comisoriu de gradul IV, în sensul ca în situaţia neachitării
diferenţei de preţ, intervine rezoluţiunea contractului Cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia
anterioară şi a reîntoarcerii imobilului in patrimofliul vânzătorilor.” Constatarea corectă ar ii trebuit
să Re aceea că: contractul flU conţine niciun pact comisoriu.

In baza dispoziţiilor vechiului Cod civil, rezoluţiunea judiciară reprezenta regula, însă
aceasta prezenta anumite dezavantaje incompatibile Cu 0 economic de piaţă bazată pe liberul
schimb Ş~ PC celeritatea desfăşurării relaţiilor economice (mai ales în perioada interbelică), astfel că,
necesitatea de a formula o acţiune în justiţie pentru a obţine desńinţarea contractului, posibilitatea
judecătorului de a aprecia asupra neexecutării, durata îndelungată a procesului şi existenţa a unor
costuri însemnate, culminând cu amânarea clarificării raporturilor juridice dintre părţi, au
determinat folosirea pe scară largă a pactelor comisorii. .

Principalul beneficiu al pactelor comisorii, atât sub imperiul Codului civil din 1864, cât ~i al
actualului Cod civil este acela de a diminua sau chiar de a înlătura rolul instanţei judecătoreştL in
aplicarea sancţiunii rezoluţiunii, debitorul nemaiputând beneficia de acordarea unui termen de graţie
pentru executare. Totuşi, accesul Ia justiţie al părţii interesate nu putea fi îngrădit întru totul, dar
rolul instanţei se rezumă Ia verificarea condiţiilor prevăzute Îfl clauzele convenţionale.

Prin ui-mare, in absenţa unui pact comisoriu expres, rezoluţiunea contractului de vânzare
cumpărare este trebuie să Re una ] udiciară şi are bc in condiţiile stabilite de art. 1020 -1021 Cod
civil conform cărora ,,condiţia rezolutorie este subînţeleasă totdeauna in contractele sinalagrnaiiçe,
în cazul în care una din părţi flu îndeplineşte angajamentul său”. ;

Cu alte cuvinte, potrivit art. 1021 Cod civil rezoluţiunea şi rezilierea flu operează de drępt,
partea îndreptăţită trebuie să SC adresează instanţei judecătoreşti cu o acţiune în rezoluţiune. in mod
excepţional, rezoluţiunea, poate fi şi convenţională, când părţile stipulează în contract un pact
comisoriu expres.

Condiţiile cerute penfl admisibilitatea rezoluţiunii judiciare sunt:
- una difl părţi să nu-şi Ii executat obligaţiile Ce îi revin;
- neexecutarea să ii fost imputabilă părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia;
- debitorul obligaţiei neexecutate să Ii fost pus în întârziere în condiţiile prevăzute de lege.
Apelantul - reclamant solicit/i instan(ei de ape! să constate că wale le pentru admiterea

cererü de reziliere a con‚rac’ului stint îndeplinite cumulativ în spefa.
Astfel, pârâta flu şi-a îndeplinit integral obligaţia prevăzute de art. 1429 Cod civil ~i stipulată

în contract Ia punctul 2 - Preţul, iar neexecutarea acestei obligaţii este imputabilă exclusiv pârâtei.
Pârâta debitoare a fost pusă în întârziere prin cererea de chemare în judecată prin care

apelantul - reclamant solicită executarea obligaţiei PC calea acţiunii înjustiţie.
Dc asemenea, apelantul - reclamant solicită să se aibă în vedere faptul că, în materie

contractuală, culpa debiwrului in ecea ce priveşte neindeplinirea obligaţiei asumate esle pre-urnată
(art. 1082 Cod civil).

Faţă de cele de mai sus, apelantul - reclamant solicită instanţe de apel să aibă in: vedere
faptul că, întrucât părţile contractului de vânzare cumpărare nu au dorit să insereze în cuprinsul
acestuia un pact comisoriu, in baza căruia desfiinţarea contractului să aibă bc fără intervenţia
instanţei de judecată, in caz de neplată a preţului, în temeiul dispoziţiilor art. 1365 Cod civłl 1864,
vânzătorul este îndreptăţit să obţină Re executarea sitita a obligaţiei de plata, Re rezoluţiunea
vânzării, precum şi, în ambele situaţii, daune-interese, dacă este cazul.

Conform doctrinei juridice, dreptul fa acţiunea în rezoluţiunea contractului, este prevăzut de
art. 1365 Cod Civil 1864 conform căruia, “dacă cumpărătorul nu plăteşte preţul, vânzătorul poate
cere rezoluţiunea vânzării’, el putând solicita rezoluţiunea in cazul în care cumpărătorul nu a plătit
deloc preţul sau numai o parte din preţ, dreptul de opţiune aparţinând numai vânzătorubui.

Prin urmare, textul de lege oferit de art. 1.365 Cod civil trebuie interpretat in sensul cA
vânzătorul are facultatea de a alege intre cele două căi de urmat şi nicidecum că în cazul în care şi-a
rezervat prin clauzele contractului dreptub de a putea investi contractul cu formulă executorie şi de a
scoate Ia vânzare imobilul ar Ii obligat să urmeze exclusiv această cale.
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Astfel. în raport de cele menţionate mai sus, principalul considerent pe care tribunalul şi-a
întemeiat dispoziţia de respingere a cererii de rezoluţiunea contractului pentru neplata parţiala a
preţului ~i anume acela că ‘flu poate interveni rezoluţiunea contractului de vânzare cumpărare,
încheiat intre părţi, având în vedere că acestea au stabilit că în cazul neachitării diferenţei de preţ de
3.000.000 lei, vânzătorii vor avea dreptul Ia investirea actului cu formula executorie şi Ia scoaterea
Ia vânzare a imobilului, posibilitate de care vânzătorii flu s-au prevalat” este unul neîntemeiat şi
nelegal, devreme ce alegerea noastră este de a solicita rezoluţiunea contractului de vânzare
cumpărare cu scopul de a reintra în proprietatea şi posesia imobilului.

2.1.4. Instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra solicitării apelantului reclamant de a se
constata faptul că deşi transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului în cauză de Ia autorii
săi către cumpărătoare s-a realizat Ia data semnării contractului, conform dispoziţiilor art. 1295 Cod
civil 1864, vânzarea nu a devenit opozabilă terţilor, având în vedere faptul că actul de vänzare
cumpärare flu a fost înscris şi nici transcris în registrul de inscripţiuni şi transcripţiuni imobiliare
ţinut de Tribunalul Ilfov.

Acest fapt este confirmat de adresa de răspuns Ia solicitarea apelantului reclamant,
transmisă instanţei de Arhivele Nationale ale României în care se menţionează faptul că flu există
menţiuni înscrise sau transcrise în respectivul registni, pe numele Societăţii Agronomilor din
România cu privire Ia imobilul din .

2.2. dispoziţia nr. 6 din hotărârea de fond:,,Respinge capetele 2,3,5 şi 6 ale cererii de
chemare în judecăţii, ca neîntemeiate.”

Rëferitor la dispoziţia nr. 6, prin care Instaxiţa de fond a respinge capetele de cerere nr. 2,3,5
şi 6 ale cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiate, apelantul - reclamant consideră că este
netemeínícă şi nelegală şi pentru argumentele şi probele invocate de acesta în faţa Instanţei de fond
şi se impâne a fi modif’icată de Instanţa de apel, în sensul admiterii capetelor de cerere 2,3,5 şi 6,
din cererda de chemare în judecată, astfel cum au fost formulate.

2.2.1. In ce priveşte capătul 2 al cererii de chemare în judecată instanţa de fond a considerat
în mod netemtinic faptul că apelantul - reclamant nu ar fi arătat în cuprinsul acţiunui care sunt
motivele tie fapt şi de drept pentru care a cerut anularealcaducitatea actelor de rechiziţie.

Dt asemenea, în mod netemeinic şi nelegal, tribunalul a constatat că rechiziţionarea
imobilulu.i în litigiu s-a racut în conformitate cu legislaţia în vigoare Ia acel moment, neexistând
motive de anulare caducitate a actelor de rechiziţie, pentru motivele dezvoltate în cele ce urmează,
împreunä Cu motivek privind nevalabilitatea preluării în proprietate a imobilului de către Statul
român.

2.2.2. Referitor Ia capetele 3 şi 5 din cererea de chemare în judecată, prima Instanţa a
constatat că nu sunt inadmisibile şi astfel a respins excepţia inadmisibilităţii invocată de către pârâta

prin întâmpiiiare, ca neîntemeiată.
Fe fbndul cauzei, tribunalul a respins capetele de cerere 3 şi 5 ca neîntemeiate, susţinând că

apelantul - reclamant flu ar ii invocat niciun motiv concret pentru care preluarea imobilului de către
Statul român ar fi fost nelegală, jar acest aspect ar putea fi analizat în mod corespunzător (în opinia
irtstanţei) în cadrul cererii de revendicare formulate de apelantul - reclamant şi care formează
obiectul dosaruiui nr. aflat pe rolul” i de A I Bucureşti (în stare de suspendare).

Pr~n procesul verbal de rechiziţie nr. Comisia de rechiziţii şi cartiruiri a
dispus rechiziţionarea imobilului situat în , ,

aflat în pĂo~3rietatea domnului _____ Ia dispoziţia Sfatului Popular al capitalei RPR
şi a Miništerului Afacerilor interne, în temeiul dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 439/1945.

In primul rând, apelantul - reclamant consideră că imobilul în litigiu a fost rechiziţionat în
anul 1948 de Ia autorul său J, care Ia acel moment devenise proprietar de drept
în urma n~io~tenirii mătu~ii sale I I, şi nu de Ia pârâta Societatea Agronomilor, pentru
următoarele motive:

In temeiul dispoziţiilor art. 1295 Cod civil 1864 drepturile care rezultă prin vinderea
perfectă Yntre părţi, nu pot a se opune, mai înainte de transcripţiunea actului, unei a treia persoane
(tertilor);
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Conform răspunsului transmis La dosar, Ia solicitarea Instanţei de judecată, de către Arhivele
Naţionale - Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale, flu existä documentele invocate sölicitate
de apelantul - reclamaia , respectiv menţiuni Îfl registrele de inscripţiuni şi transcriptiuni imobiliare
din perioada 1927-1943 cu privire Ia vânzarea/transferul dreptului de proprietate. asupra imobilului
în cauză, ceea ce înseamnă că actul de vânzare cumpărare nu a fost transcris 2n registru şi nici nu a
fost înscris privilegiul pentru plata diferenţei de preţ, conform dispoziţiilor legale aplicabiţ Ia acel
moment;

Înscrierea în cartea funciară provizorie din anul 1940, nu a avut efect constitutiv de drepturi,
In at doilea rând, daca am admite constatarea Instanţei de fond conform căreia, după anul

1940, respectiv după data intocmirii cărţii Jżrnciare provizorii, proprietarul imobilului era
Sociekuea Agronomilor, alunci En mod logic actul de rechiziţie ar fi ilegal, întrucá!
preluarea/rechizifia nu s-a Jăcut de Ia Societatea Agronomilor, ci de la autorul

In “1 treilea rónd, rechizifia a fost ilegală íntrucât flu au fost respectate dispoziţide art. 12
din legea fir. 439 1945 conform cărora:” Pentru cartiruirea ministerelor, instituţiunilor publice de
Stat, judeţ sau comună, persoanelor juridice de drept public, aşezămintelor de utilitate publică şi
autorităţilor aliate se vor putea rechiziţiona imobile în întregime evacuându-se deţinătorii br, on de
câte on această măsură este indispensabilă bunei funcţionări a serviciilor respective. .

Proprietarii, locatarii şi cei care folosesc cu once titlu aceste imobile vor trebui să le
părăsească în termen de 15 zile de La emiterea ordinului de cartiruiro, comisiunile prevăzute Ia art. 3
fund obligate a le atribui cu titlul de cartiruire, locuinţe corespunzătoare nevoilor br, sabilite
conform art. 6.

Astfel, nzi mi fost menfionate motivele concrete peniru care luarea măsurii a .fos!
indispensabilă, nu a fost emis ordinul de cartiruire şi nu a fost respectată obligaţia do a’ acorda
proprietarului deposedat o bocuinţă corespunzătoare nevoilor sale. Menţiunile cu pńvire Ia toate
aceste condiţii şi consecinţe ale rechiziţionării ar ii trebuit să lie făcute în cuprinsul actului de
rechiziţie, respectiv în procesul verbal fir. .

Prin urmare rechiziţia a fost nu numai ilegală ci şi total abuzivă, în stilub ş5 spiritul aqţiunilor
autorităţilor comuniste din acea penioadă.

Conform Deciziei instanţei supreme nr. 1371 din 2006; “Titlul de preluare a imobilujui nu îI
reprezintă legea, ci actul de aplicare a legii, prin care imobilul a fost individualizat şi preluat de
stat”.

Prin urmare, temeiul juridic al preluării imobilului de către stat este Procesul v&bal de
rechiziţie nr. , Comisia de rechiziţii şi cartiruiri.

Conform teoriei şi practicii judiciare, un titlu de proprietate valabil at statului, presupune
luarea in considerare a prevederilor art. 6 aIm. (1) din Legea nr. 213 1998, care conditionează
validitatea titlului statului de respectarea, La data preluării, a constituţiei, legilor in vigoare şi
respectiv a tratatelor Ia care România era parte. On, chiar actele normative la acea dată, care
reglementau condiţiile rechiziţiei şi cartiruirii de persoane, stipulau că “imobilele flu se pot
rechiziţiona decât în folosinţă” - art. 6 teza finală - Legea nr. 139/1940.

Prin urmare, se impune a se consta faptul că Statul Român nu are şi nu a avut niciodată un
titlu de proprietate nici valabil nici nevalabil, întrucât stăpâneşte imobilul în cauză în mod abuziv, in
baza unui act de folosinţă din anul 1948 care, fără putinţă de tăgadă, este şi ilegal şi caduc.

Aşadar, mobilul rechiziţionat nu (poate) face parte din domeniul statului (nici eel public şi
nici cel privat) deoarece acesta nu a fost dobândit pnintr-un titlu valabil, cu respectarea cadrului
legal existent Ia momentul preluănii, astfel fund total irelevantă înscnierea terenului şi a
construcţiilor ca reprezentând bunuri de domeniu public în hotărâri de guvern (de dare în
administrare către pärâta ) sau alte evidenţe, în condiţiile în care imobilul în cauza nu a
intrat niciodată în proprietatea statului.

2.2.3. Referilor 1’, capatul de cerere nr. 4 prin care apelantul - reclamant a solicitat
pôróţilor să-i lase En deplină proprietate şi pose5ie imobilul ajiat En litigiu, Instanţa de fbnd a
dispus disjungerea acestuia şi formarea unui nou dosar, cu termen de judeca’ă Ia daia de
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20.01.2020. înregis’rađ ulterior sub nr. în, care, prin íncheierea din 20.01.2020 s-a
admis exćeplia de žitispendenęă ihvoca’ă de instanfă din oficiu şi s-a dispus mnaintarea dosarului la
dosarul pentrujudecarea împreună a cauzelor.

Apelantul - reclamant consideră ůă această solu(ie de disjungere esle neemeinică ~i
nelegală iar capătul 4 at cererii de chemare în judecată ar trebui judecat în prezenta cauză şi admis
ca o consecinţă firească a admiterli principalului capăt de cerere privind rezoluţiunea contractului
de vânzare cumpărare şi a constatării ca nelegale caduce a actelor de rechiziţie.

B. In cele de urmează, reiterăm susţinerile făcute în faţa instanţei de fond:
. Aspecte prealäbile:

1 .1. Rěfetitor Ia excepţiile invocare de pârâta prin întâmpinare, a căror
soluţionare a fost unită cu fondul, se impune a Ii respingeţi în totalitate, pentru argumentele
prezentate în cele ce urmează, alături de şi în susţinerea acţiunii pe fond.

1 .2. Tennenul de exercitare a acţiunii:
Acţiünea pentru rezoluţiunea unui contract de vânzare-cumpărare a unui bun imobil poate ii

introdusäoŕicând, fund o acţiune reală şi prin urmare, imprescriptibila.
Conform teoŕiei şi practicii judiciare în materia contractelor de vânzare cumpărare, în caz de

neexecutäre. totälă sau parţială a obligaţiei de plata a preţului de către cumpărător, vânzătorul poate
cere tie executarea silită a obligaţiei de plata, lie rezoluţiunea contractului.

In privinţa naturii juridice a acţiunii în rezoluţiunea contračtului, potrivit art. 1368 din
Vechiul Çod civil, această este o acţiune reală. Este adevărat cA o parte a doctrinei în domeniu a
susţinut că această ácţiüne ar avea caracter personal, fund inclusiv păreri că această acţiune ar Ii
mixtă - aĘliçă reală In pŕincipal, în ceea ce priveşte revendicarea bunului, şi personală, în privinţa
despăgubkilor sólicitaté. . .

CQnsideră apelantůl - rei~1amant că prevederile art. 1368 din vechiul Cod civil sunt
imperative atunci čând Štatuează cA “acţiunea vânzătorului pentru rezoluţiunea vânzării este reală”,
ceea ce înseamnă că urmăreşte, în ultima instanţa, nu persoană cumpărătorului, ci chiar bunul
vâńdut find urmarită redobândirea äcestui bun în patrimoniul vânzătorului.

Prin’ urmare, în :contextul în care această acţiune trebuie considerată de instanţa ca fund
imprescriptibila (“acţiune reală”), nu se va putea primi excepţia prescripţiei dreptului subsemnatului
Ia acţiúne~ îh reźoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare autentiticát sub nr.
de Tribunalul Ilfov - Secţia Notariat, care de altfel nici flu a fost invocată de párâţi în cauză.

1.3. Legea aplicábilă: :
1 .3.1. In ce priveşte contractul de vânzare cumpărare, potrivit dispoziţiilor art. 102 cartea a

V-a din Legea 71 2Q11 acesta este supus dispoziţiilor legii în vigoare ia data când a fost încheiat în
tot ceea ce priVeşte închéierea interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa.

AstťeL interpretarea, efectele, executarea şi rezoluţiůnea contractului de vânzare-cumpărare
autentificat sub nr. de Tribunalul Ilfov - Secţia Notariat, având că obiect imobilul
corhpus din terei~ şi.construcţii situatîn , sunt supuse
dispoziţiiloŕ Codulul civil din 1864.

1.3.2. în cepriVe$e cap~tul de cerere privind obligarea paraţilor de rând 2 şi 3 să lase
apelantului reclamant îfl deplińă proprietate şi paşnică folosinţă imobilul în cauza, consideră că
sunt aplicäbile dispoziţiile noului !Cod civil.

I i.3. În ce priveşte capetele de cerere prin care solicitám sa se constate nevalabilitatea
preluării de;către St~tuI:român a imobilului compus din teren şi constrücţii situat în

şi să se dispună anulaŕea că ilegale sau să lie constatată caducitatea
actelor d~ rechiżiţie~ din anul 1948, considerăm ca sun aplicabile dispoziţiile Legii nr. 213 1998,
celë ale Legii nr. 10/2001 ~i dispoziţiile Cbdului civil. :

1 ~3.4. Äj,elantul - rëclarnant solicită instanţe de apel să constate că nicio dispoziţie a Legii
nr. 10 2001 nuinterżicecontestarea de căfre once persoană interesată şi verificarea de către instanţa
a välabilitaţii constiiuirii titlului statului asupra unui imobil naţionalizat ci, dimpotrivă, art. 6 alin,
(3) din Legća nr. 213 1998 prevede expres că instanţele judecătoreşti sunt competenţe să stabilească
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valabilitatea titlului. (A se vedea în acest sens şi Decizia civilă nr. 726 din 11 septembrie 2008 a
Curţii de Apel Timişoara, depusă Ia dosar)

1.3.5. Este de necontestat faptul că prin Decizia RIL nr. 33 09.06.2008, malta Curte de
Casaţie şi Justiţie a statuat Cu caracter obligatoriu că, în situaţia acţiunilor în reveiidicare a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada de referinţă a Legii nt. 10/2001 întemeiate PC dreptul
comun Sc va aplica legea specială.

1.3.6. Insă aceeaşi decizie mai stabileşte că, în cazul în care sunt sesizate necom~ordanţe
intre Legea fir. 10 2001 şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Convenţia are prioritate,
prioritate Ce poate fi dată în cadrul unei acţiuni în revendicare de drept comun în măsu~a Sn care,
astfel, flu s-ar aduce atingere unui drept de proprietate on securităţii juridice.

1.3.7. Astfel, se apreciază în practică judiciară că prima chestiune ce trebuie avută în
vedere atunci când SC analizează admisibilitatea acţiunii întemeiate pe dreptul comun, este ca
reclamantul să flu ii eludat prevederile Iegii speciale de reparaţie, on subsemnatul am parcurs
procedura respectivă însă i&ă a se pronunţă asupra cererii de restituire ~n nawră o hotărâre efectivă
asupra fondului cerenii.

Acest lucru a fost posibil datorită faptul că Ia momentul formulării cererii de revendicare în
baza Legii nr. 10/2001 apelantul - reclamant flu avea mciun document care să ateste calitatea de fost
proprietar asupra imobilul în conditiile în care ştia doar verbal de Ia tatăl său că această cas&a fost a
familiei sale.

1.3.8. Prin dispoziţiiľe Legii nr. 1 2009 s-a prevăzut obligativitatea recurgerii Ia procedurile
reglementate de Legea nr. 10/2001 pentru restituirea bunurilor preluate abuziv de stat.

1.3.9. Cu toate acestea, malta Curte a sesizat şi faptul ca în procedura de aplicare a Legii
fir. 10 2001, în absente unor prevederi de natură a asigura aplicarea efectivă şi concretă a mlăsurilor
reparatorii, poate apărea conflictul cu dispoziţiile art. I aIm. (1) din Primut Protocol adiţionai Ia
Convenţie, ceea ce impune, conform art. 20 aIm. (2) din Constituţia României, prioritatea normei
din Convenţie.

Prin urmare, rezultă că o astfel de acţiune de constatarea nevalabilităţii tittului de pr’rietate
al statului şi de revendicare a imobilului este PC deplin admisibilă, iar instanţele de judecată sunt
datoare să verifice în ce măsură admiterea acesteia ar aduce atingere unui drept de prcjprietate
(legal) sau securităţii juridice.

1.4. Calitatea procesuală activa a apelantului reclamant:
In ce priveşte calitatea procesuală activă a apelantului reclamarit Se impun următoarele

precizări:

1.4.2. Apelantul - reclamant este fiul şi unicul moştenitor at tatălui său
, născut I1şi decedat

conform certificatului de deces nr. . aşa cum o atestă certificatul de moştenitor nr.

1.4.3. Tatăl apelantului reclamant, , a avut calitatea de legatar
universal a! mătuşii sale I !, conform_testamentului atestat Ia dată de de
către I a fost moştenitoarea legală a fiului sau
predecedat,

1.4.4. Prin urmare, aşa cum o atestă certificatul de calitate de legatar nr. ,

apelantul - reclamant este unicul moştenitor a! tatălui său
a fost unicul moştenitor (legatar universal) al mătuşii sale
edificare, alături de soţul sau , asupra imobilului din str.

1.4.5. În ce pniveşte calitatea procesuală activă cu privire Ia capetele de cerere prin care
apelantul - reclamant solicita instanţei să constatate nevalabilitatea preluării de către Statul român a

1.4.1. Referitor Ia calitatea procesuala activă şi
principala de rezoluţiune a contractului de vânzare-cu
Tribunalului să constate că apelantul - reclamant
autorilor săi.

Ia interesul în ceea ce priveşte cererea
elantul - reclamant solicită

este unicul moştenitorul al

care, Ia rândul său,
I proprietar prin
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imobilului, să dispună anularea că ilegale a actelor de rechiziţie din anul 1948 cu privire Ia imobilul
care s-a aflat Ia dată rechiziţiei în proprietatea ~i posesia autorului său , să
oblige pârâţii de rând 2 şi 3 să lase subsemnatului în deplină proprietate şi paşnică folosinţă
imobilul în litigiu şi înscriere în cartea funciară a dreptului nostru de proprietate, apelantul -

reclamant solicită Instanţe să constate că această există şi se justifică, cel puţin în măsura şi că o
consecinţă a admiterii cererii principale de rezoluţiune a contractului de vânzare - cumpărare, ceea
ce va duce Ia reîntoarcerea bunului în patrimoniul autorilor săi.

1 .4.6. Mai mult, având în vedere faptul că imobilul în cauza a fost rechiziţionat de Ia
proprietarul (tatăl apelantului reclamant), şi nu de Ia Societatea
Agronomilor, apelantul - reclamant consideră că este cu atât mai îndreptăţită şi legala cererea sa de
anulare a actelor de rechiziţie, justificând astfel pe deplin calitatea procesuală activă.

1.5. Calitatea procesuală pasivă:
In ce priveşte calitate procesuală pasivă, se impun următoarele precizări:
1 .5.1. Pârâta Societatea Agronomilor Societatea Inginerilor Agronomi din România, care

şi-a avut sediul menţionat în contractul de vânzare cumpărare a cărui rezoluţiune o cerem în str.
şi care, în procesul verbal nr. de înscńere în cartea

funciară a dreptului de proprietate este menţionată cu sediul în I, are calitate
procesuală pasivă in cauza, având în vedere calitatea să de cumpărător al imobilului pentru care însă
nu a efectuat plata integrala a preţului conform clauzelor contractuale.

Societatea inginerilor Agronomi din România, (reînfiinţată după anul 1990, este în realitate
continuatoarea de drept a Societăţii Agronomilor înňinţată Ia iniţiativa profesorului Gheorghe
lonescu Siseşti, prin Inaltul Decret Regal nr. 609 din martie 1915, şi înscrisă în Registrul de
persoane juridice al Tribunalului llfov Cu nr. , aşa cu se menţionează în actele de
constituire reinfiinţare, aspect care nu a fost contestat în cauză.

CU alte cuvinte, nu poate fi primită excepţia invocată de privind lipsa capacităţii
de folosinţă a pârâtei Societatea Agronomilor, devreme ce aceasta îţi continuă existenţa prin
Societateâ Inginerilor Agronomi din România care a fost constituităi(re)înfiinţată după 1990 tocmai
cu scopul de a continua existenţa şi activitatea vechii asociaţii desfiinţate abuziv de regimul
comunist.

După cum rezultă (deduce apelantul - reclamant) din clauzele contractuale referitoare Ia
transmiterea corespondenţei între părţi, Societatea Agronomilor urma să îţi mute sediul la adresa
imobilului cumpărat, după intrarea în stăpânirea de fapt a acestuia, însă după cunoştinţele noastre
acest lucru nu s-a întâmplat, tocmai datorită faptului că vânzarea nu a fost perfectăiperfectată până
Ia urmă.

14.2. Pârâtşl Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, are calitate procesuală
pasiva în cauza avâi~d in vedere faptul că în prezent acesta se consideră (în mod abuziv) proprietarul
legal şi e’ste deţinătorul de fapt ai imobilului (in realitate find un posesor neproprietar), în baza
actelor ilegale de expropriere, imobil pe care 1-a predat în administrare către care îl
exploatează prin închiriere.

1.5.3. Pârâta are calitate procesuală pasivă în cauza întrucât, în calitate
de regie 4e interes public administrează bunul deţinut ilegal de Statul român, prin închiriere către
Ambasada Rej,ublicii Vietnam, raţiuneainecesitatea prezenţei acesteia în proces find dată de
opozabilitatea hotărârii ce urmează a se pronunţă şi faţă de administratorul bunului imobil, respectiv
posesorul neproprietar.

2. Scurta descriere a situaţiei de fapt:
2.1. Situaţia imobilului:
2.1.1. (1839-1916), aşa cum o arată cărţile de istorie, a fost un mare

proprietar de terenuri agricole, fóndator şi Preşedinte al Societăţii Agrare din România Ia sfârşitul
secolului XIX şi începutul secolului XX, precum şi fondator şi Preşedinte al instituţiei de credit
denumită Creditul Funciar Urban, care Ia dată înfiinţării sale şi-a avut sediul chiar în

din str. .
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2.1.2. a construit casa din în baza autori~atiei de
construire nr. eliberată de Primăria Bucureşti, pe un teren cumpărat în anul 1898 de Ia
numita ~ 9 conform actului de vindere (vânzare) nr. ~autentificat de
Tribunalul Ilfov Secţia notariat cu procesul verbal de autentificare nr. I

2.1.3. In urma decesului acestuia, întreagă avere a fost moştenită de
_____ (născută I I) şi de fiul br [________~•

I. Ulterior, după decesului fiului său în anul 1928, I
dobândit prin moştenire legală şi cota de proprietate a fiului său decedat.

2.2. Despre contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr.
2.2.1. Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ~e către

Tribunalul Ilfov - Secţia Notariat, văduva şi ___________ ambii
domiciliati în calitate de proprietari indivizi, au. vândut
Societăţii Agronomilor, cu sediul in imobilul situat în str~dă ~

, compus din teren şi construcţii, conform clauzelor din cot~tract.
2.2.2. Astfel, se menţionează in contractul de vânzare cumpărare că:
“Noi, şi am vândut de veci, fără ane mai

rezervă nici un drept de nici un fel, imobilul proprietatea noastră din
, în limita, intinderile şi vecinătăţile arătate în actele de proprietate ce se află Ia Creditul

Funciar Urban din Bucureşti şi formează dosarul cu[] învecinându-se Ia Sud, in faţă, cu str.
I, Ia Est, in dreapta, cu I la Nord, in fund. cu

Ia Vest, în stânga, cu I.

In vânzare se cuprinde plantaţia, împrejmuirea şi instalaţiunile de încălzit, apă, canal şi
lumină, inclusiv lampile mid care se vor preda în starea în care se găsesc azi.

Acest imobil îl posedăm noi vanzătorii în limitele prevăzute mai sus şi înţelęgęm să-l
vindem pe posesiune actuală.

Toate actele doveditoare a dreptului nostru de proprietate şi fobosinţă asupra imobiluiui ce
face obiectul prezenţei vânzări sunt în păstrarea Creditului Funciar Urban din Bucureşti şi trec,
odată cu proprietatea în posesiunea cumpărătoarei cu dreptul de a le ridica atunci când Creditul i se
va pune Ia dispoziţie.”

2.2.3. Cu privire Ia preţul de vânzare a imobilului, Ia pct. 2 din Contract au fost stipulate
următoarele clauze:

“2. Preţul cu care am vândut acest imobil este de lei 10.300.000 (zecemilioane treisute mu)
numerar peste datoria astăzi existentă Ia Creditul Funciar Urban din Bucureşti, in suma de
450.52 1,83 în scrisuri Funciare urbane care trece supra cumpărătoarei Societatea Agronomilor
împreună cu dreptul vânzătorilor asupra capitalului social Ce-I au Ia această instituţie ca consecinţă a
împrumutului.

Preţul vânzării se va achita în felul următor:
a) Acum, Ia semnarea şi autentificarea prezentului act noi vânzătorii am primit sunia de Iei

6.300.000 pentru care prezentul act ţine bc şi de chitanţă autentică de primirea sumei.
b) Lei 1.000.000 ni se va achita la 24 octombrie 1927 fără niciun procent.
c) Restul de 3.000.000 (trei milioane) cu care se achită integral preţul vânzarei ni se va plăti

de cumpărătoare peste trei ani socotiţi din ziua când noi vânzătorii am predat imobilul Societăţii
Agronomibor.

La această rată de 3.000.000 (treimilioane) va curge o dobândă de 10% anual, plătibilă din 6
în 6 luni, cu anticipaţie, dobânda începând să curgă şi să se plătească din momentul predării
imobilului în posesiunea Societăţii cumpărătoare (28 octombrie 1927).

Cumpărătoarea Societate are facultatea de a plăti restul de preţ de 3.000.000 (trei milioane)
şi inainte de termenul fixat în rate ce nu vor putea Ii mai mici de 500.000 (cincisute mu) Iei, pentru
care noi vânzătorii ne obligăm a-i bonifică dobânda.

Plata preţului, afară de rata plătibibă Ia autentificare, se va face prin consemnarea sumebor Ia
datele fixate prin act Ia Banca Românească pe numele vânzătorilor, cumpărătoarea fund obligată a
be aduce vânzătoribor Ia cunoştinţă in mod efectiv depunerea sumei.”

soţia acestuia I

in

I



29

2.2.4.La pet. 3 din contract este stipulat faptul că:
“3. Pentru garantarea restului de preţ, noi vâ~zătorii ne rezervana privilegiul prevăzut de art.

1737 ~i 1740 c.c.”
2.2.5. Ia pet. 4 din contract se menţionează faptul că:
4. Neplata preţului Ia termenele prevăzute în prezentul act atât a capitalului cât şi a

procentului atrage ca consecinţă exigibilitatea intregei creanţe, vânzätorii având dreptul ca, ĺără
somaţie sau punere în întârziere sA investească cu formula executorie şi să scoată Ia vânzare
imobilul vândut.

In eventualitatea că sumele datorate ca preţ flu se vor plăti Ia scadenţă, cumpărătoarea va fi
obligată a plati un procent de 25° o anual Ia suma datorată, care va curge de Ia data scadenţei
neachitate până Ia intrarea efectivă a vânzătorilor în posesiunea sumelor datorate.

In caz de executare se va achita, drept spese de urmărire şi onorar de avocat, suma de 50000
(cincizeci mu).”

2.2.6. La pct. 5 este prevăzut că:
“5. Noi vânzătorii ne obligam a preda cumpărătoarei imobilul liber de a putea ii folosit Ia 28

octombrie 1927. Nepredarea imobilului Ia data de mai sus va atrage ca consecinţă o despăgubire pe
care păr~i1e de comun acord o evaluează Ia 20000 lei pe flecare zi de întârziere după data de 28
octombrie 1927”.

3. Admisibilitatea acţiunii:
3.1. Deşi antecesoarea apelantului reclamant a predat imobilul pârâtei

cumpărătoare Societatea Agronomilor, conform clauzelor contractuale, ia data de 24 octombrie
1927, pârâta flu şi-a respectat obligaţia de plata a diferenţei de preţ Ia care s-a angajat, în principal
datorita instabilitaţii politice începute odată cu moartea regelui Ferdinand Ia data de 21 iulie 1927
(cu şase zile înainte de momentul semnării contractului de vânzare) şi instabilităţii economice
generate de marea criză economică mondială din anii 1929-1933, care a afectat în mod deosebit de
gray Ronlânia.

3.2. Dovádă principala a faptului că diferenţa de preţ stabilită în contract nu a fost plătită de
Societatea Agronomilor o reprezintă procesul verbal nr. întocmit de Comisiunea
penn-u înfiinţarea cărţilor funciare Bucureşti în care se menţionează că “asupra imobilului nu mai
grevează nii~io sarciná după spusele declarahtului, în act vânzătorii îşi rezerva privilegiul conform
ärt. 1737,1 740 pentru restul de preţ de 3.000.000 care nu este radiat.”

Conforń~ menţiüňii din ýrocesul verbal, apelantul - reclamant înţelege că declarantul se
numea domiciliat în , care s-a prezentat în
faţă comisiei în Ćaliťate de. funcţionar Ia M. (probabil Ministerul) Domeniilor şi a cerut înscrierea în
cartea fuńciară,a imobilului pe.nuEmele Societăţii Agronomilor.

On, cu toate că ľuncţionarulrespectiv a declarat că supra imobilului nu mai grevează nicio
sarcina, cornisia nu a ţinut cent de äceastă declaraţie iar în cartea funciară a imobilului în cauza a
fosi înscris privilegiul în favoarea vânzătorilor.

Astfel. daca ~âŕâta Societatea Agronomilor ar fi achitat preţul în termenul de trei ani socotit
din data de 28octoń~brie 1927, (presupusa data a predării imobilului, nedovedită în niciun fel !!!)
respectiv Ia data de 28. octombrie 1930 sau chiar şi după acest termen, respectiv după încetarea
efectelor .crizei economice mondiale din 1929-1933, îń anul 1940 ar ti trebuit să nu mai tie
mënţionát în c rca funciară şi în prdcesul verbal sus-amińtit privilegiul pentru plata preţului.

Prin uit~are, în čartea funčiară provizorie întocmită în dată de 18 julie 1940, ora 18.00 a fost
înscris privilegiul vânzătorilor pentŕu plata diferenţei de preţ de 3.000.000 Iei şi acesta nu a fost
rádiat niciodată, întrucât preţul nu a fost platit integral, acesta constituind, de altfel, temei legal
pentru reżoluţiüńea contractului de vânzare cumpărarě. .

La sölici&rea Instanţei dejudecată Arhivele Naţionale - Serviciul Arhive Naţionale Istorice
Centrale au coi~unicat ô copie a contŕactului de vânzare c.impărare ce formează obiectul prezentei
câuzé. iar Ia solicijarea expresă, au comunicat faptul că nu există documentele solicitate de
apelantut - reclamant, respectiv menţiuni în registrele de inscripţiuni şi transcripţiuni imobiliare din
peńoada 1927-1943 cu privire Ia transferul dreptului de proprietate asupra imobilului în cauză, ceea
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cc înseamnă că vânzarea cumpărarea flu a fost una valabilălperfectă din punct de vedere a legii
aplicabile în epoca respectivă.

3.3. Apelantul - reclamant învederează instanţei faptul că imobilul În cauza face obiectul
unei acţiuni de revendicare întemeiată pe dreptul comun, cc formează ębiectul dosarului fir.

aflat în apel pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, în prezenţ suspendată până Ia
soluţionarea definitivă a prezentei cauze. In prima instanţa, prin Sentinţa civilă nr. ,

Tribunalul Bucureşti a respins ca neîntemeiată cererea apelantului reclamant de revendicare.
Printre alte considerente avute în vedere de tribunal, se reţine că:
“Contrar susţinerii reclamantului, neplata preţului flu conduce Ia desfiinţarea f&a alta

formalitate a actului de vânzare find necesară o manifestare de voinţă din partea vânzatorilor
privilegiaţi, în sensul rezoluţiunii contractului, conform art. 1365 din Codul civil de fa 1864, în
termenul de prescripţie, astfel cum corect a susţinut pârâta. Or, reclamantut flu ą susţinut ş~ nici flu
a dovedit existenţa vrcunui înscris, on a unei hotărâri judecătoreşti, prin care Contractul de vânzare
cumpărare să ii fost rezolvit, cu consecinţă reintrării imobilului în patrimoniul autorilor
reclamantului.”

Cu alte cuvinte, instanta de fond a considerat (şi 1-a îndrumat pe apelantul - reclamant
indirect în acest sens) că trebuia, sau că poate formula o cerere de chemare în judecată pria care să
solicite constatarea rezoluţiunii contractului de vânzare cumpărare autentiticat sub nr.

pentru neplata diferenţei de preţ, bazându-se pe caracterul real şi imprescriptibil
al acesteia, urmând că după reintrarea imobilului în patrimoniul său să devină admisibilă cererea de
revendicare imobiliară mntemeiată pe dispoziţiile Codului civil, motiv pentru care a iniţiat prezentul
demers.

3.4. Contextul politic şi economic:
3.4.1’ La moartea regelui Ferdinand în 21.07.1927 regele Mihai a moştenit tronul României

dar ţară a fost condusă în numele acestuia de un Consiliu de regenţă condus de Principele Nicolae.
în contextul politic creat de moartea regelui şi cea a tui lonel Brătianu, cât şi de lipsa de feqnitate a
regenţei conduse de principele Nicolae, Carol s-a întors în 1930 în România, detronându-şi propriul
flu. Domnia lui a fost marcată Ia început de efectele marii crize economice şi financiare. Regele
Carol a fragilizat sistemul de partide, numind adesea Ia guvernare facţiuni minoritare ale partidelor
istorice şi cochetând cu idea unor guverne de concentraţie naţională. Către sfârşitul anilor.30,
situaţia politică internă s-a deteriorat sub influenţă situaţiei internaţionale şi a acţiunilor reĘelui, în
1938 fund instaurată dictatură regală prin înlăturarea constituţiei din 1923 şi desfiinţarea partidelor
politice, înlocuite cu un partid unic, Frontul Renaşterii Naţionale, patronat de rege.

3.4.2. Cu toate că vânzarea către Societatea Agronomilor nu a fost una nici legală şi nici
perfecta, hi adevăratul sens (juridic) al cuvântului, după al Doilea Război Mondial, respectiv după
moartea mătuşii mdc în anul 1943 şi instaurarea regimului comunist hi anul
1946, nu s-a mai pus problema vreunui demers legal nici pentru recuperarea diferenţei de preţ prin
executarea silită a contractului de vânzare cumpărare şi nici pentru rezoluţiunea Iui peniru neplata
preţului, cu atât mai mutt cu cât imobilul în cauza a fost rechiziţionat în anul 1948 de Ia tatăl rneu

3.4. Nici Societatea Agronomilor şi nici Satul român nu aufosi şi nu s-au comporial că ni.yíe
propriekiri adevăra(i, o dovada suplimentară find aceea eă:

- imobilul nu figurează în evidente cu istoric de rol fiscal (deci nu are rol fiscal aşa cum
rezultă din adresa eliberată de DITL Sector 2, ceca cc înseamnă că nu s-a plătit şi nu se plăteşte
impozit pe teren şi construcţii şi

- imobilul flu este înregistrat nici în prezent într-o carte funciară nouă, conform prevederilor
legale în vigoare, (indiferent de faptul că ar exista anumite probleme de suprapunere a terenului
nostru cu terenurile învecinate, conform celor afirmate de ).

3.4.4. Practic, vorbim despre un ,,imobil fantomă”, care nu este înregistrat nici Ia DITL
Sector 2 şi nici Ia OCPI şi care, după rechiziţionarca abuzivă de către statul comunist, a fost folosit
ca scdiu sau casă conspirativă de către diverse instituţii, scrvicii şi pcrsoanc din nomenclatura



31

comunistă, jar după arnil 1989 a fost şi este în continuare închiriat de către pentru sume
man de bani către diverşi beneficiari, în prezent către Ambasada Republicii Vietnam.

3.5.Contextul istoric: ______ _____

3.5.1. Aşa cum s-a mai arătat şi mai sus, I ccl care a edificat
(cunoscut şi recunóscut monument istoric) soţul _______ ~ şi tatăl lui

a fost un mare proprictar de terenuri, dar flu numai, şi fondatorul şi
preşedintele Societăţii Agrare din România Ia sfârşitul secolului IX şi începutul secolului XX,
precum şi fondator şi Pneşedinte al instituţiei de credit denumită Creditul Funciar Urban, care Ia
data întiinţării sale şi-a avut sediul în ____ j din str. .

3.5.2. 0 scurtă istorie privitoare la I o găsim în volumul “BUCUREŞTI -

Aňiintirile unui oraş” scris de istoricul Emanoil Hagi-Mosco - Editura Fundaţiei Culturale
Române, Ia pagina ~ din care apelantul - reclamant citează:’Vecină, o clădire spaţioasă, aproape
de stradă, existenţa şi astăzi, are un parter înalt cu etaj şi boltă Ia intrare. A fost clădită înainte de
1900 (pnin autorizaţia nr. n.n.) de către arhitectul Maimarolu pentru bogatul proprietar
agnicol . Acćsta murind în 1916, a lăsat cea mai mare parte din avere (câteva mu de
hectare), în dauna ftilor săi, celei de-a două soţii. Vaduva a vândut casă în 1927 Societăţii
Agronomice. Creditul Ipotecar Agricol şi-a a avut acolo sediu până Ia mutarea să în 1937 în localul
propniu in marea clădire din colţ cu .“

3.5.3. Din interpretarea logică a textului citat mai sus, rezultă că, dacă instituţia numită
Creditul ipotecar Agnicol s-a mutat din în anul 1937 în sediul propriu, atunci
anterior a funcţionat îňtr-un sediu care nu a fost propriu, adică nu era proprietatea sa, cc! mai
pi-obabil Rind închiriat de Ia familia .

3.5.4. A~tfel sě poate lesne observa că în imobilul în cauză şi-a avut sediul societatea de
credit ipo~ecar’aŔrico1 până în anul 1937 şi domiciliul (lucru foarte posibil având
în vedere faptul că proprietateä este formátă din două corpuri de clădire) până Ia moartea să în anul
1943 şi nicidecum Societatea Agronomilor care nu a intrat în stăpânirea de drept şi de fapt a
imobilukći, neplätind preţul integral al acestuia.

3.Š.5. Acestea de mai sus sunt principalele şi adet’ăratele raţiuni pentru care, apelantul -

reclamant~ çonsideră caimobilul situat în str. (fosta ) nu a ieşit în
mod efectiv din přoprietatea aütecesorilor mei şi nici nu a intrat în proprietatea Societăţii
Agronomilór, desi în anul 1940 au fośt întocmite un proces verbal şi o carte hinciară provizorie,
care însa nu au’avut efect translativ de’proprietate. .

3.5.6. Nü în ultimul rând, kgat de transferul dreptului de proprietate de Ia autorli
apelantuWi reclarriant: Ia Societatea Agronomilor, dacă acest fapt juridic ar ű avut bc şi în mod
real, Ia d’ata cońfisc~ării abuzive de către statul comunist, imobilul s-ar ii aflat în proprietatea şi
posesia acestei’söci~tăţi~ care ar fi fost ‘raţiunea pentru care, ‘după schimbarea regimului comunist să
nu-l fi reveńdicat, în baza dreptului comuń sau a legilor speciale !!???

. Inafarăcie S&tul.român, care este un posesor neproprietar, care a rechiziţionat şi continuă să
foloseascä în niod total ilegal şi abuzW, nimeni nu a revendicat vreodată, vreun
drept asu~ra acęstui ~mobi1u1ůi, conśtruit dinmuncă şi trudă antecesorilor apelantului reclamant.

Faţădetoate cele de mai śus, ajelantul - rcclamańt solicită instanţei de apel să analizeze cu
atenţie situaţia ~xpusă şi probele pe care şi-a întemeiat ccrcŢca şi sä sc dispună admiterca prczentei
cereri de apel śťfel čum a fost formuläta. ,

, In drepĘ art. 466’- 482 Cod ~roc.civ.. ‘

, Apelantń — pârâtă, prin apélul său, considcră scntinţa apclată în parte nelegală şi
nctemeinică şi ! solicită admiteneá apetului, schimbârea în pafle a hotărârii judecătoreşti anterior
amintite, mn sensul adn~itcrii excépţiei liţisci calităţii pnocesualc active a rcclamantului, respcctiv,
admitcnii ećccţ~ţiei lípsei capacităţii defolosinţa a pârâtei Sócietatea Agronomilor, excepţii invocate
de cătne ., având în vedere următoarele motive:

Cŕitică soIuţi~ pronunţata dc instar~ţa de fond’doarsub aspectul respingcnii ca neîntemciate a
excepţiei ‘lipsei calităţii procesual active a reclamantului şi a excepţiei lipsei
capacitaţi~ de folosiiiţa a pârâtei Societatea Agronomilon.
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I. În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului.
Tribunalul Bucureşti a respins ca neîntemeiata excepţia lipsei calităţii procesual active a

reclamantului reţinând Ca: ,,Având în vedere calitatea reclamantului de moştenitor de pe urma
numitei care a figurat în calitate de vânzător, alături de , în
Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , tribunalul apreciază că
reclamantul are calitate procesuală activă pentru a solicita prin prezenta acţiune rezoluţiunea
contractului de vânzare cumpărare încheiat de autorii săi.”.

Apelanta — pârâtă apreciază ca, în mod greşit instanţa de fond a respins aceasta excepţie.
Astfel, - în susţinerea execptiei - a aratat ca:
Imobilul a fost vândut în anul 1927 de către coindivizarii şi

(flu!), a redactat un testament în anul 1939 şi a decedat în anul 1943.
Autorul reclamantului - tatăl sau, - a fost moştenitor testamentar al

doamnei !
In testamentul depus Ia dosarul cauzei se specifica faptul ca moştenitorul testarnentar

( autorul reclamantului) va moşteni “toate bunurile mobile ~i imol?ile. aşa
cum se va găsi ele Ia moartea mea”.

On, imobilul ieşise din patrimonial acesteia încă din anul 1927, deci nu se afla în masa
succesorala şi nu putea fi moştenit! _______

Mai mult decât atât, certificatul de legatar invocat (nr. I face referire Ia faptul ca
______ I moşteneşte imobilul din str. I ce formează obiectul

notificării nr. I adresata Pnimăriei Municipiului Bucureşti în condiţiile Legii nr. 10 2001.
Apelanta pârâtă precizează ca dovada dreptului de proprietate şi a moşteninii în condi;iile
prevăzute de Legea nr. 10 2001 este diferita de cea din dreptul comun iar notiticareą a ĺ’ost
soluţionată definitiv şi irevocabil, respinsa ca neîntemeiata de către instanţelejudecătoreşti.

Relevant este faptul ca în temeiul Legii nr. 10 2001 efectuarea notificării echivalea~ă cu o
acceptare a succesiunii dar acest fapt poate ii invocat doar în cazul proceselor întemeiate în terneiul
dispoziţiilor legii speciale nu şi în condiţiile unei revendicăni imobiliare întemeiate pe dreptul
comun sau al altor acţiuni reale.

Mai mult, imobilul a fost proprietatea a doi coindivizari - şi fiul acesteia -

- jar reclamantul invoca calitatea sa de succesor cloar

Reiese din acte faptul ca coindivizarul a decedat în anul 1928 şi niciun
document (de stare civila sau certificate de moştenitor) nu conduce Ia concluzia ca reclamantul de
astăzi este şi succesor al acestuia. De altminteni, şi reclamantul prin cererea de chemare în judecata
arata ca tatal său a fost doar moştenitorul testamentar al doamnei , nu şi al lui

Aşadar, instanţa de fond a analizat în mod greşit doar calitatea de moştenitor a! reclamantului
şi autorului său după urma lui , făcând abstracţie de testament şi calitatea dc
moştenitor testamentar al tatălui reclamantului şi neapreciind în niciun fel asupra lipsei calităţii de
moştenitor de pe unna coindivizarului raportat Ia dispoziţiile dreptului
comun în ceea ce priveşte moştenirea.

Pentru toate aceste motive, apelanta pârâtă apreciază ca fund întemeiata excepţia lipsel
calităţii procesual active a reclamantului şi consideră ca se impune respingerea acţiunii şi ca fund
formulata de o persoana fără calitate procesuala activa.

11. In ceea ce priveşte excepţia lipsei capacitaţii de folosinţa a pârâtei Societatea Agronomilor
Societatea Inginerilor Agronomi din Romania

Instanţa de fond a respins excepţia lipsei capacitaţii de folosinţa a pârâtei Societatea
Agronomilor apreciind ca, raportat Ia prevedenile art. 56, aIm. 1,2, şi 3 excepţia este neîntemciata şi
reţinând că:”Tnibunalul constata ca pârâta Societatea Agronomilor are capacitate procesuala de
folosinţa, din înscrisurile existente Ia dosar (f. 225, 230) reieşind faptul ca aceasta funcţioneaza în
prezent sub denumirea Societatea Inginerilor Agronomi din Romania.”
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Consideră apelanta - pârâtă ca, ?n mod greşit, instanţa de fond a respins aceasta excepţie
apreciind eronat asupra probelor depuse Ia dosarul cauzei pe acest aspect!

Dirnpotrivă, din niciun act de Ia dosar flu reiese ca Societatea Inginerilor Agronomi din
Romania (o persoana juridica constituita în 1990!) este continuatoarea în drepturi şi obligaţii a
Societăţii Agronomilor - cumpărătoarea imobilului în litigiul

Având în vedere lipsa de procedura cu pârâta Societatea Agronomilor (al cărei sediu a fost
indicat chiar irnobilul în litigiu ocupat actualmente prin închiriere de către o misiune diplomatica),
instanţa de fond a solicitat relaţii de Ia Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi de Ia Ministerul
Agricullurii.

La teń~enul din data de 17.12.2018, Judecătoria Sectorului I Bucureşti a comunicat un set de
înscrisuri - ëxtras din registrul persoanelor juridice din care reieşea existenta unei persoane juridice
intitulata “Societatea Inginerilor Agronomi din Romania” şi care avea indicat sediul în

. De asernenea, Ministerul Agriculturii a comunicat faptul ca ei nu deţin date despre
~‘Societatea Agronomilor” ci despre “Societatea Inginerilor Agronomi” din Romania, indicând, de
asemenea, sediul acestora ca fund în .

Modificându-se citätivul, Societatea Inginerilot Agronomi din Romania a fost citata la sediul
din dar citaţia s-a întors cu menţiunea “destinatar mutat de Ia domiciliu”.

La termenul din 18.02.2020, instanţa de judecata a dispus citarea acesteia prin mica
publicitate dar şi pe portalul instanţei şi Ia u~a instanţei dejudecata.

s-a opus acestei masuri arătând ca nu poate ii dispusa cäta vreme nu avem
dovezi casociëtatea exista şi nu a fost desfiihţată.

Din cüprînsul relaţiilor transmise de Judecătoria Sectorului I Bucureşti pentru termenul din
data de 15.04. 2019 äu reieşit următoarele:

Priń sbntinţa nĹ - sentinţa prin care se acorda personalitate juridica Societăţii
Inginerilor Agřonomi din Romania - se constata ca societatea s-a constituit Ia 15.01.1990 drept
pentru cak s-a dlspůs înscrieŕea ca peŕsoana juridica a Soëietăţii Inginerilor Agronomi din Romania
cu sediul declarat în

Registrul special, Partea A - Asociaţii (lila 242 dosar TB) Ia pag. 2, punctul 6 intitulat
«pätrimoňiu» nu cuprinde nicio menţiune.... Reiese clar ca societatea nou înfiinţata nu avea
patrimonin Ia data înfuinţări în 1990!

. Confârm Ďicheierii Judecă~oriei Sector I din data de 11.03.2013 societatea şi-a schimbat
sediulînl I

. a apreciat şi învederat instanţei de judecata ca procedura de citare cu pârâta
Soćietatea Agronomilor Societaťea Inginerilor Agronomi din Romania nu este legala. Apelănta
pârâtă a aratat ca din: relaţiile venite de Ia. Judecătoria Sector 1 - persoana juridica numita
«Societatęa 1ngineri~or Agronomi din Romania» flu este aceeaşi persoana juridica cu cea intitulata
îń trecut Societatea Agronomilor, ca reiése clar ca ‘societátea din prezent nu este continuatoarea
vechiisode~ăţi; . .

In doved.irea susţinerilor sále, W termenul din data de 20.06.2019, a depus Ia
dosarul ća’izei sentinţa civila nr. prin care a fost înfiinţata o societate
asemănătoaře cascoj cú Societatea A~roriomiIor.

Astfeť, ţ~tn sentiina ëivil& nr. a fost adi~nisa acţiunea petentei «

În cuprinsul hotărârii judecătoreşti instanţa arata: « constata ca societatea petenta a funcţionat
legal şi permanent de Ia momentul înfiinţării prin Decretul Regal nr. 1899 din 1892 şi pana în
prezent»

Or, ‘ în speţa de faţă, nu exista nicio dovada în sensul ca actuala Societatea Inginerilor
Agronom~ Mn Romania este aceea~i persoana juridica on continuatoarea în drepturi şi obligaţii a
Societăţii A~ronomilor Romaiii - cumpărătoarea imobilului.

Mai mult, nu exista nicio dovada a existentei ca persoana juridica a Societăţii Inginerilor
Agronomi din Komania. liltimul sediul declarat de aceasta a fost cel din dar nu



34

mai funcţiona în ace! sediu, flu exista nicio dovada a activităţii desfăşurata de aceasta persoana
juridica de aceea apelanta — pârâtă are dubii cu privire Ia existenta ei.

Pentru toate aceste motive, apeIai~ta pârâtă apreciază ca fund întemeiata excepţia lipsei
capacitaţii de folosinţa a pârâtei Societatea Agronomilor / Societatea Inginerilor Agronomi din
Romania şi consideră ca se impune respingerea capătului 1 al cererii de chemare în judecata şi ca
fund formulat împotriva unei persoane f&ă capacitate de folosinţa.

Pentru toate aceste motive, apelanta - pârâtă solicita admiterea prezentului ape!, schimbarea în
parte a sentinţei civile nr. , în sensul admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale
active a reclamantu!ui, respectiv, admiterii excepţiei !ipsei capacitaţii de folosinţa a pârâtei
Societatea Agronomilor Societatea Inginerilor Agronomi din Romania.

In drept, apelul a fost întemeiat pe dispoziţiile art.466, 468, 470, 476, 477, 478, 480 şi 481 din
Nou! Cod de procedură civi!ă.

Apelantu! reclamant a depus întâmpinare faţă de ape!u! pârâtei solicitând respingerea acestuia
ca nefundat şi analizând în conţinutul întâmpinării conţinutul înscrisurilor ataşate de aceasta Ia
dosarul de apel.

Apelanta pârâtă a depus întâmpinare faţă de apelul reclamantului so!icitând de .asemenea
respingerea acestuia ca nefondat.

In ape! au fost depuse înscrisuri de către apelanta pärâtă.
Analizând actele şi Iucrările cauzei conform art. 460 şi urm. C.proc.civ., Curtea constată

că apelurite sunt nefondate urmând a fi respinse pentru următoarele considerente care în parte le şi
suplinesc pe cele a!e sentinţei primei instanţe.

Mai întâi Curtea urmează să facă toate precizările prealabile ce privesc cadrul procesuąl.
Apelu! este cale devolutivă de atac în care pot fi invocate once motive de netemeinicie sau

nelegalitate a hotărârii atacate, instanţa de ape! realizând o nouă judecată a fondului în fapt şi in
drept în raport cu devoluţiunea rezultată din criticile ape!ului.

In cererile de ape! pe care Ie-au formulat în speţă, ambii apelanţi critică soluţiile instanţei de
ape!.

Cu privire !a apelul apelantului rec!amant, în cererea de apel acesta solicita anularea jn parte
sau schimbarea în parte a sentinţei apelate şi astfel admiterea de instanţa de apel în parte a cęrerii de
chernare în judecată.

Criticile acestuia urmăresc aşadar înlăturarea parţia!ă a soluţiei sentinţei, solicitându-se a se
pronunţa o so!uţie pau-ţial opusă ce!ei a primei instanţe, favorabilă acestuia, cu păstrarea soluţiei pe
unele excepţii pe capetele de cerere invederate de apelantu! rec!amant şi a considerentelor acelor
soluţii ale primei instanţe.

Pe capetele de cerere pe care so!icită a se pronunţa de instanţa de ape! soluţii opuse celor
pronunţate de sentinţa primei instanţe, acesta dezvoltă critici prin care susţine că din cauza
considerente!or greşite ale sentinţei primei instanţe pe ace!e capete de cerere so!uţii!e primei
instanţe pe acele capete de cerere trebuie înlăturate prin anulare sau schimbare şi în!ocuite cu unele
opuse.

Apelanta pârâtă critică sentinţa pentru soluţiile excepţiei Iipsei calităţii procesuale active a
reclamantu!ui şi excepţiei Iipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei în contradictoriu cu
care sentinţa primei instanţe a soluţionat pe fond capăt~iI de cerere având ca obiect rezoluţiunea
contractului de vânzare cumpărare so!icitată de reclamant(primul şi principalul capăt aI cererii de
chemare în judecată).

Curtea va proceda in considerente!e prezentei decizii mai întâi Ia mo’ivarea carac’erului
nefondat a! criticilor de ape! ale apelantei pdrâíe deoarece aceasta susţine că ar R fost nelegal
dezlegate excepţii procesuale vizând cadrul procesual paijial de către sentinţa primei instanţe,
pentru claritatea considerenielor Curf ii asupra re(inerii carac’erului nefondat a’ô’ a! apelului
apelaniului reclamaníul cdl şi al apelului apelantei pârdte Jîind necesară arălarea priori/arc? a
inolivelor respingerii excep;iilor procesuale care, conform criticilor nefondate ale apelarnei pôră/e.
arJäce de prisos în vreo măsură analizafonduluL
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Nu sum fondate excepţiile PC baza cărora apelanta pârâtă îşi formulează criticile de apel prin
care urmăreşte schimbarea în parte a sentinţei pentru respingerea pe baza uneia din cele două
excepţii formulate ca motive de apel a principalului capăt a! cererii de chemare în
judecată(rezoluţiunea), care nu s-a soluţionat în contradictoriu cu această apelantă pârâtă(pentru că
sentinţa a dispus prin soluţia neatacată că apelanta pârâtă flu are calitate procesuală pasivă pe
capatul de cerere principal), Ci CU 0 altă pârâtă a. cauzei, respectiv Cu partea cumpărătoare din
contractul de vânzare cumpărare a cărui rezoluţiune se cere în capătul principal a! cererii de
chemare în judecată, excepţii care să facă de prisos analiza fondului.

Cu privire Ia excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamahtului în cererea de chemare
în judecata, apělanta pârâtă 0 pretinde ca motiv de ape! cu trei argumente: I .că la data când tatăl
reclamantului a devenit moştenitor testamentar a! vânzătoarei coindivizare , adică
Ia data decesului ei din 1943, imobilul pentru care se solicită rezoluţiunea contractului de vânzare
cumparare nu se mai regăsea în patrimoniul autoarei coindivizare deoarece ieşise din acesta încă de
Ia data încheierii contractului de vânzare cumpărare din 1927; 2.că certificatul de legatar invocat de
reclamant, nr. , stabileşte că tatăl reclamantului, o moşteneşte pe
autoarea vâhzătoare coindivizară nurnai în condiţiile Legii nr. 10 2001 in care s-a formulat
notificarea imobilului, care notificare a fost însă soluţionată irevocabil judecătoreşte în proces
anterior prin respingere ca neîntemeiată; 3.că vânzătorii au fost

iar reclamantul invocă fondat calitatea de moştenitor doar faţă de I
a decedat în 1928 şi reclamantul nu are certificat de pe urma lui,

1 moştenind-o doar pe pe calea moştenirii
deoarece
tatăl său; I
testarnentare. .

Niciunul din cele trei nu conduce Ia schimbarea sentinţei apelate cu privire la soluţia pe
excepţia lipśei calităţii procesualë active.

. Exće~ţiaiijsef calităţii procesuale active este tratată Ia art. 36 teza unu C.proc.civ.
Astfel, legiuiťorul a prevăzut în dispoziţiile art. 36 teza unu C.proc.civ. următoarele:

,,Calitateá procesuală reżultă din identitatea dintrepărţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel
aim acesta este dedusjudecăţii”

lar în dis~oziţiile art. 36 teza a doua C.proc.civ. Iegiuitorul a prevăzut următoarele: ,,Existenţa
sau inexištenţadrepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond”.

Din reglementarea legală, stabiliíă excepţiei de art 36 teza unu C.proc. civ., rezultă că se
verifică iii cauză calitalea pracesuală activă pe cale de excepţie atunci cónd eel care introduce
ac(iunea&eclamantúl) este partea caré ajirmă că este subiect al raportului juridic de drept material
dedus liíigiului~’cônd exis’ă identitate mire reclamant şi eel care aJirmă acesta că este subiectul
îndrepxăü’ Ia introdůceréa ei äl raporthłui juridic substanfial).

In cazul în caŕe rěclamantul nu afirmă a ti pane în raportul juridic de drept material litigios şi
cu tciate acestéa acţionează prin cererea de chemare în judecată pentru intervenţia instanţei in
favoárea lui în rapoŕtul juridic litigios menţionat de acesta, reclamantul, în funcţie de efectele
reglemenţate de legt ale respectivului raport litigios de drept material, poate să flu aibă calitate
procesuală activă. !

In śpe(c~ de faţă, :reelamanţul a introdus capătul principal. rezolujiunea. atîrmônd că este
succósorul In drępturi al vónzătorižor din coniractul de vânzare cumpărare a cărui rezolu(iune a
cere, seńš hi čare a pretinde că vánżătorul a decedat în 1928 şi a fosi
moş’eni’ lekal tie niama sa iar aceasta din urmă a decedat in 1943 şi a fast
moş,’eni,ąă tie tatăl reclamantului cm certiflea! de legatar emis sub nr. de pe urma acesíuia
din urmă. decedat in 1994, având calitate tie moştenitor legal reclamantul.

Cum potrivit art. 36 teza a doua C.proc.civ.,,Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a
obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond”, se reţine că dovada celor afirmate de reclamant
formând k’onddl capătu!ui de cerere având ca obiect rezo!uţiunea face din punct de vedere legal
obiectul verificării pe fondul acestui capat de cerere pe baza probelor administrate în acest sens al
dezlegării fôndului acestui capăt de cerere, sens în care a fost legal respinsă excepţia lipsei calităţii
procesuale active de prima instanţă, neputôndu se re(ine că nu s-a a/irma! tie reclamani că este
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iżuulanul dreptului cc corespunde obligatiei neîndeplinite a păr(ii cumpărătoare. din con”rac’ul tie
vânzare cumpărare, pennu că aces (a tocmai aces! drept i-a aJirmai ci trebuind se avea în vedere
în deziegarea fondului acestui capăt principal de cerere că rezoluţiunea judiciară, pe care o pretinde
reclamantul, este o sai’lcţiune juridică reglementată de art. 1020-1021 C.civ. vechi(în vigoare Ia data
contractului de vânzare cumpărare dih 1927 deduś judećăţii ~i aplicabile conform art.6 C.civ.nou)
care trebuie să îndeplinească anumite condiţii pentru a putea Ii dispusă, utia dintre acestea Rind
tocmai ca partea care o cere să Re partea raportului juridic litigios sau succesorul ei în drepturi care
şi-a executat propria obligaţie reglernentată de acel raport juridic litigios, rezojuţiunea vizând în
speţă un contract sinalagmatic (cu obligaţii pentru ambele lui părţi, ca parte ‘~ânzătoare şi ręspectiv
cumpärătoare) de vânzare cumpătare, neputându-se solicita rezolüţiunea de o pane care . nu şi-a
executat propria obligaţie. ,

Reclamantul a a/irma: că vânzătorul a decedat ín 1928 şi a fost
moş!enit legal de mama sa , ceea cc apelanta pârâtă contestăîn apelu! său.

Totodată reclamantul a a/irma! că vônzătoarea a decedat in J943 şi a/bsi
moştenită de ta(ăl reclamanuuhui şi, asífël, prin retransmżtere, tie la aces/a, de către redamani, sens
in care s-a emis în anul 2013 în beneficiul reclamantului certiticat de legatar nr. , certificat
care i-ar justifica acestuia acţiunea in rezoluţiune în urma decesului tatălui săů din 1994, pe care, 1-a
moştenit cu certificat de moştenitor ca moştenitor legal, ceea ce apelanta pârâtă contesta în apelul
său. .

Aşadar, analiza aces/or aspecle este o problemă de fond al capă’ului de cerere avônd cc:
obiecl rezolufuunea conlractului de vánzare cumpărare, care s-a respins ca neîrnemeial tie ken:inţa
primei żns(an(e, solufie care va fi păstrală cii schimbarea, prin considerentele de mai jos ale
prezentei decizü, in mod par(ial a considerentelor senhin(ei primei ins(an(e, aşa cum se vc’ arăla
maijos pe apelul nefondat a! reclamanlului.

Dacă este sau nu fondat ceea ce invocă reclamantul cu privire Ia necesitatea rezoluţiunii in
ban invocatelor calităţi de moştenitor este o problemă de fond al capătului de cerere având ca
obiect rezoluţiunea contractului de vânzare cumpărare, mai ales că dispoziţiile art. 1020-1021 C.civ.
vechi nu interzic oricăreia din părţile contractului cu părţi multiple în aceeaşi calitate, de
vânzătoare, să acţioneze pentru rezoluţiune, după cum este problemă de fond al capătului de cerere
având ca obiect rezoluţiunea contractului de vânzare cumpărare întinderea îndreptaţirii
reclamantului de a acţiona în numele părţilor vânzătoare, pe care le pretinde autori în drepţuri ai săi,
în raport cu certificatul de legatar depus în dovedire nr. 47 2013.

lar argumentul apelantei pârâte că la decesul coindivizarei vânzătoare testatoare. din 1943.
când tatăl reclamantului ar Ii putut-o moşteni ca moştenitor testamentar, nu se mai afla imobilul in
patrimoniul ei, este o problemă care nu are legătură cu cererea de rezoluţiune, cel care acţionează in
rezoluţiune(reclamantul) nepretinzând că tatăl său ar Ii proprietarul bunului, ci urmărind intoarcerea
bunului în patrimoniul vânzătoarei prin rezoluţiune(desfiinţare a contractului de vânzare
cumpărare).

Cea tie-a doua crii’ică tie apei a apeiantei pôráte prelinde nefondat că flu ar avea capacitate
procesuaiă de folosin’ă partea in contradictoriu cu care sentinfa a solufionat prin respingere ca
neîntemeiată rezolufiunea.

Apelanta pârâtă se indoieşte in mod nefbndat de existenja actuală a acestei părţi a procesului
şi de reînfiinţarea în 1990 a părţii cumpărătoare din contractul de vânzare cumpărare a cărui
rezoluţiune se cere, prin raporlare atát la înscrisuriie administrate in dosanul pnimei instan(e cal ş i
Ia înscrisurile administrale de aceasta suplimernar in apel, şi susţine în mod nefondat că flu ar ii
trebuit prima instanţă să respingă excepţia Iipsei capacităţii cu considerentul că ,,pârâta Societatea
Agronomilor are capacitate procesuală de folosinţă, din inscrisurile existente Ia dosar (f 225, 230).
reieşind faptul că aceasta funcţionează în prezent sub denumirea Societatea Inginerilor Agronomi
din România”.

Împrejurarea că in Regislrui Special ţinut de Judecătoria Sectorului 1 depus în copie Ia lila
242, indicată de apelantă şi renumerotată de Tribunal ca 41 vol.11, nu s-a înscris cc patrimoniu avea
Ia înfiinţarea in ban reglementării aplicabile din 1990 Societatea Inginerilor Agronorni din
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România, pârâtă a capătului de cerere în rezoluţiune, este indiferentă, deoarece hotărârea
judecătorească prin care s-a stabilit înfiinţarea în baza Iegislaţiei aplicabile în 1990 a Societăţii
Inginerilor Agronomi din România, înscrisă in registry, flu afostpônă îflprezeflt desJiinţată.

lar, in urma mocąJicărilor de care s-a luat ulterior act prin hotărâre judecătorească
nedesfiinţată. pârôta ~‘Societatea Inginerilor Agronomi din România(Societatea Agronomilor) şi-a
stabilit exact sediul pe care i-a folosit la adunăriie sale generale în perioada de funcţionare a ci
dintre anii 1940-1944 atestată de înscrisuriie depuse de ‘ vôrâtă in apel constánd in
convocatoarele respectivelor adunări generale, din ___________________________ (filele 69, 73, 80

~fJ’rqwÎm

dowr apel) .

Sentinţa invocată de apelanta pârâtă referitoare Ia «______________

» în cuprinsul căreia s-a arătat suplimentar
că respectiva terţă societate a şi f’uncţionat legal şi permanent de Ia momentul înfiinţării prin
Decretul Regal nr. 1899 din 1892 şi pana în 1990, nu are nicio legătură cu capacitatea procesuală a
pârâtei faţă de care s-a soluţionat de prima instanţă capătul principal de acţiune având ca object
rezoluţiunea contractului de vânzare cumpărare, contract încheiat .în 1927 de cumpărătoarea
Societatea Agronomilor care ulterior cumpărării, în 1929 şi respectiv 1937, si-a schimbat
denurnirea în Societatea Inginerilor Agronomi din România conform statutelor modificatoare din
anii respectivi depuse de apelantă în apel(sens în care sunt filele 89-90 , 97-98 dosar apel).

tar f’aptui că potrivit dovezilor de citare de la prima instanţă pôrâta Societatea Inginerilor
Agronomi din România(Societatea Agronomilor.) şi-d schimbat în fapt sediul său din

Jără săfî inscris Ia Judecătorie modifîcarea sediuiui său, ceea ce a atras,
în lipsa aflării de către reclamas~t a locului unde. societatea ar putea fi citată, a citării ei prin
publititate, modälitate de citare realizată şi în apel în care societatea a fost reprezentätă legal de
curator avócat conform dispoziţiilor instanţei de apel(în baza art. 167 aIm. 3 C.proc.civ.), nu
reprezintă ůn element péntru care din punct de vedere legal äpelanta pôrátă să se índoiască in mod
fbndat d&e*istënţa reśpectivei pârâte, câtă vreme respectiva pârô’ă nu a fost desJiin;atăĺradiată din
Registrul special (mu: de ,Judecătorie-cum atestă inscrisurile de la Jude 14, 40, 24-24, 45 vol.11
dosar primă instanţă.).

‘Aşadar, nu poate Ii admisă nici critica prin care apelanta pârâtă solicită schimbarea în parte a
sentinţei apelate, pentru a se dispune respingereă rezoluţiunii pe o excepţie de lipsă de capacitate
procesuaI~ de i’oiosmnţă~ ‘a pârâtei in contradictoriu cu care prima instanţă a respins rezoluţiunea ca
neîntemciată. ‘ 4 . !

• Cu p?ivire’ Ia apelul apelantului reclamant, Curtea reţine mai întâi că potrivit principiului
dispoůibilit&ţii procesuale instanţâ tŕebuie să.ţină seaii’~a de cadrul procesual al cererij de chemare în
judecată precizate în apel(šituaţia de fapt calificată juridic din cererea de chemare în judecată
precizată în apel), reclamantul solicjtând rezoluţiunea contractului de vânzare cumpărare Ia prima
instanţă cu p motivare âmplă şi in multe părţi excedând in motivare problema în litigiu, ceea ce a
tăcut ca. ‘rejet&ńd atât ispecte care priveau litigiul cât şi aspëcte cäre nu aveau vreo legătură cu
dezlegarea lui(cum erau elementele istorice redate deopot~ivă repetat), reclamantul să depună Ia
prima instaűţă öcerěre în care s-a contrazis singur, ba că aůtoarea sa ar fi predat
imobilul vândţit cuüipărătoaŕei, ba că nu 1-ar Ii predat v’reodată ceea ce ar fi fondat în opinia
recIarnantul~ţi chiar acţiuńea în rezoluţiune mötivând acesta Ia lila 15 vol. 1 din dosarul primei
instańţe că,, « 3.5.4. A~tfeI, se ~poate lesne observa c~ in imobilul in cauză şi-a avut sediul
societatea de credit ipotecar agricol până în anul 1937(terţă faţă de cumpărătoare) şi domiciliul

(lŮcrů’foarte pósibil având în vedere faptul că proprietatea este formată din două
corpdri de c’lădhe)pánă la moartea sa’în anul 1943 şi nicidecum Socielatea Agronomilor care nu a
in/rd în svăpôŕzirea ... dc fa~ a imobilului, neplatind preţul integral at acestuia» , deşi
contradicioťiu lá f,lá 12 vol.1 din dôsarul primei instanţe, Ia punctul 3.1., arăta că autoarea sa
predase imobilul.

Aşađar eroarea primei instanţe de a reţine în începutul considerentelor sale că
ar Ii predat imobilul cumpărătoarei este înläturată prin considerentele prezentei instanţe,

reţinându-sĆ deopo’rivă de Curte că nici nu s-ar putea judeca acţiunea in rezoluţiune în alt cadru
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procesual(altä situaţie de fapt calificată juridic) decât ccl pretins explicit de apelantul reclamant in
prima sa critică în cererca sa de apel(unde menţionează că ,,2. 1.1. In motivarea sentinţei apelate,
instanţa de fond reţine, f&ă nici o justificare, faptul că “numita a predat imobilul
pârâtei cumpărătoare Societatea Agronomilor, conform clauzelor contractuale Ia data de
28.10.1927...”. In realitate, Ia pct. 5 din contractul de vânzare cumpărare, se menţionează faptul că
vânzătorii se obligă a preda cumpărătoarei imobilul liber de a putea Ii folosit Ia data de 28
octombrie 1927, iar nepredarea imobilului Ia data de mai sus va atrage ca consecinţă o despăgubire
pe care părţile de comun acord o evaluează Ia 20000 ici pe fiecare zi de întârziere după data de 28
octombrie 1927. Prin urmare, imobilul flu a Yost predat Ia data semnării actului de vânzare
cumpărare, respectiv Ia data de 27 julie 1927 şi nici nu există şi nu a fost administratä nicio dovadă
scrisă că imobilul ar f~ Yost predat vreodată cumpărătoarei, nici la data de 28 octombrie 1927 şi nici
Ia altă datăx., şi că nici ifiscrisurile depuse de apelanta pârâtă în apel (şi analizate şi de apelantul
reclamant în întâmpinarea Ia apelul pârâtei unde arată cum acestea într-adevăr nu dovedesc ca
societăţii cumpărătoare să i se Ii predat de către autoarea Iui, , vreodată iynobilul
cumpărat, autorul decedâuid în 1928, anul următor încheierii contractului) nit
dovedesc ca societăţii cumpărătoare sA i se fi predat de către vânzători vreodată a folosi tizic
imobilul cumpărat, deşi prin contractul de vânzare cumpărare autentificat şi-au dat consimţărnantul
Ia efectiva vânzare a imobilului, transferul dreptului de proprietate nefiind grevat de vreun termen,
ci operând la momentul încheierii contractului, 27.07.1927, faţă de dispoziţiile art. 1295 C.civ.vechi
în vigoare la data contractului iar predarea bunului de către vânzători cumpărătoarei având termen
Ia 28.10.1930.

Împrejurarea cA societatea menţiona în anii 30-40 în antete sau În conţinutul adreselor sale
cä sediul său este în nu înseamnă CA i s-a predat vreodată fizic imobilul. iar
nepredarea imobilului de către vânzätoarea este întărită nu numai de menjiunile ci
din finalul testameniului pe care 1-a intocmií, Ia sfârşitul căruia semnase ca ,. văduvă. proprie’ară

“(Jila 53 vol.! dosar primă instanţă). dar şi de convocaloarele
depuse de apelanta pârâtă în copie Ia apel, care dovedesc că, deşi Socictatea Agronomilor.
cumpărătoarea din contractul a cărui rezoluţiune 0 cere apelantul reclamant, îşi menţiona ca adresă
poştală a sediului, chiar şi în antetele convocatoarelor, adresa imobilului cumpărat din

, ca î~i desfăşura adunările generale fizice ale membrilor săi în altă Iocaţie decât cea
din antete, respectiv în unde îşi convocase membrii Ia adunarea generală în toate
convocatoarele din perioada 1941-1944.

Conform art. 1295 C. civ. vechi, în vigoare Ia data contractului de vânzare cumpărare
autefitificat sub nr. de Tribunalul Ilfov Secţia Notariat ,,Vânzarea este perfectă
între părţi şi proprietatea este de drept strămutată Ia cumpărător, în privinţa vânzătorului, îfldată ce
păijile s-au învoit asupra Iucrului şi asupra preţului, deşi lucrul încă nu se va fi predat şi preţul încă
nu se va fi numărat”.

Astfel reglementat, contractul de vânzare cumpărare este un contract sinalagmatic(cu
obligatii pentru ambele părţi, vânzător, respectiv cumpărător) consensual valabil şi astfcl diferit de
contractele reale a căror încheiere valabilă presupune necesitatea predării bunului în mornentul
încheierii contractului, c/ incheindu-se valabil prin consimţămôntul valabil al părţilor-înda’ă cc
păr(iže s-au învoi’ asupra lucrului şi asupra pre(u/ui, chiar dacă lucrul încă nu se va Ji preda’ .> 1

preţul încă flu se vaji plăuit.
Din reglementarea legală a contractului de vânzare cumpărare asigurată de C.civ.vechi,

doctrina şi jurisprudenja au stabilit unitar că principalele obligaţii de gen ale cumpărătorului sunt
plata preţului, preluarea lucrului cumpărat şi plata cheltuielilor de încheiere a contractului. iar
principalele obligaţii de gen ale vânzătorului sunt; I. transferul dreptului de proprietate; 2. Predarea
bunului vândut; 3.garantarea cumpărătorului pentru vicii ascunse şi pentru evicţiune faţă de sarcini
nedeclarate Ia încheierea contractului sau servituţi nedeclarate Ia încheierea contractului care ar
greva imobilul.

Dispoziţiile art. 1082 Cciv. vechi, în vigoare Ia data contractului în litigiu, au Yost
cristalizate în jurisprudenţa referitoare Ia acestea, find astfel tratate şi de doctrina de specialitate în
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sensul că dc prezumă în mod rclativ neîndeplinirea obligatiei părţii contractante care şi-a asumat-o,
până Ia dovada contrară a acestei prezumţii.

Astfcl, în ,,Drept civil.Teoria generală a obligaţiilor”, Constantin Stătescu, Corneliu Bîrsan,
Editura All, Bucureşti, Ediţic revizuită şi adăugită de prof univ. dr. Corneliu Bîrsan, asist.
univ.Flavius Baias şi preparator Bogdan Dumitrache, cadre didactice Ia Facultatea de Drept a
Universităţii Bucureşti, pag.292, se precizează: ,,în cazul obligaţiiior de a da şi de a face, creditorul
trebule să dovedeasca existcnţa creanţei. Dacă el face această dovadă, neexecutarea se prezumă, cât
timp debitorul flu dovedeşte executarea”.

Conform art. 1364 Cciv. vechi în vigoare La data contractului în litigiu, când cumpărătorul
arc motive dc a se teme de vreo evicţiune, ci are dreptul să suspende plata preţului până ce
vânzătorul va face să înccteze tulburarea, de vreme cc Îfl contractul în Iitigiu nu s-a stipulat ca plata
să fie făcut ćhiar şi penfl motivele a se teme de vreo evicţiune ale rătorului.

Contractul din speja de faţă, autentijicat sub nr._______________ de Tribunalul Jžfov Sec(ia
Notariat, pŕevede că:

“1. Noi, am vúndul de veci, jără a ne mat
rezerva nici un drept de nici tin Jet imobilul proprietatea noastră din Bucureşti,

în limita, întinderile şi vecinătăţiie arătate în actele de proprietate cc se află la Creditul
Funciar Urban din Bucureşti şi formează dosarul cu învecinându-se La Sud, în faţă, cu~

, Ia Est, în dreapta,cu LIa±Iord, în fund, cu
[. Ia Vest, în stâiiga,cu I In vânzare se

cuprinde jlhntáţia, împrejmuire şi instaiaţiunile de încălzit, apă, canal şi lumină, inclusiv lămpile
mici care s~ vor preda în starea în care se găsesc azi.

Acest imobil îl posedăm noi vânzăt’orii în IimiteIe prevăzute mai sus şi înţeiegem să-I vindem
pe posesiünt actuală

Toate actele doveditoare, a dreptului nostru de proprietate şi folosinţă asupra imobiiului cc
face obicctui přeżentei ‘ânzări suht în păstŕarea Creditului Funciar Urban din Bucureşti şi tree odată
cu proprietátca în pos~siunea cumpărătoarei cu dreptul de a Ic ridica atunci când Creditul i Ic va
pune a disíloziţie. . .

2. Preful cii care am vándu’. acest’imobil este de lei 10.300.000 (zece milioane trei sute mu)
numerar pesle datoria asíăzi exis~entăIa Creditul Funciar Urban din Bucureşti, în sumă de circa lei
459.521,83 în scrisuri Funciare ‘urbane care trece supra cumpărătoarei Societatea Agronomilor
împreunăcÜ dŕëptul \‘âi~żătoriior äsupra capitalului social ce-i au La această instituţie ca consecinţă a
împrurnutul~ii. ,

Preţuf vânzării se va achita în felul următor:
a)Ac’im, Ia semnarea şi autentificarea prezentului act vânzătorii au primit suma de Iei

6.300.000 pen&ú caŕe p~ezentuI açt ţinë lóc şi de chitanţă autentică de primirea sumei.
b) Ľeľ 1 .000.000 ni se va achita La 24 octombrie 1927 fără niciun procent.
c)Restul de 3.000.000 (trci milioane) cu care se achită integral preţul vânzării i se va piati de

cumpărătęare peste trei ani socotiţi din ziua când noi vânzătorii a predat imobilul Societăţii
Agronomiiőr.

La această rată de 3.000.000 (treimiiioane) va curge o dobândă de 10% anuaL, piătibiiă din 6
in 6 luni, cu anticipaţie, dobânda începând să curgă şi să se piătească din momentul predării
imobiiuls.íi în posesiunea Societăţii cumpărătoare (28 octombrie 1927).

Cumriărătoarea Societate are facultatea de a piăti rcstul de preţ de 3.000.000 (trei milioane) şi
înainte de termenul fixat înainte de termenui fixat în rate cc nu vor putea Ii mai mici de 500,000
(cincisute niii) Iei, pentru care vânzătorii se obligă a-i bonifica dobânda.

Plata preţului, afară de rata plătibilă La autentificare se va face prin consemnarea sumelor La
datele fixate prin act La Banca Româi~ească pe numele vânzătorilor, cumpărătoarea fund obligată a
Ic aducc vânzătorilor La cunoştinţă în mod efectiv depunerea sumei.’

3. Peňtru garantarea restului de preţ, noi vânzătorii ne rezervăm privilegiul prevăzut de art.
1737 şi 1740 Cod civil.
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codul civil.
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4. Neplata preţului la termenele prevăzuíe in prezentul act atât a capitaiului ccii şi a
procentului atrage ca consecin(ă exigibilitatea întregei crean(e, vônzătorii având dreptul Ca, ţäră
somafie sau punere în întórziere vă investească pre entul act cu formulă executorie şi să scoaiă Ia
vánzare imobilul vôndut in eventualitatea că sumele datorate ca preţ flu se vor plăíi la scaden(ă,
cumpărătoarea va Ji obligată a plăti tin procent de 25% anita! la suma datorată, care va cz’rge de
la data scaden(ei neachitate pôna ża inirarea ejëctivă a vônzătorilor in posesiuneq sumelor
datorate.

In caz de execulare se va achua, drept spese de urmărire şi onorar de avocat, surna de 50000
(cincizeci mU).

5. Noi vânzătorü ne obligăm a preda cumpărătoarei imobilul Iiber de a puteaRfolosit Ia 28
octombrie 1927. Nepredarea imobi!ului la data de mai sits va atrage ca consecinţă 0 despăgubire
pe care părţile de comun acord o evaluează Ia 20000 Iei pe Jiecare zi de íntárziere după data de 28
octombrie 1927.

6.Imobilul îl vindem liber de once sarcini sau servituţi în afară de ipoteca prevăzută mai sus
în favoarea Creditului Funciar Urban Bucureşti. Ipoteca înscrisă Ia no. de lei 2.000.000 în
favoarca Băi~cii Pieţei se va achita înaintea autentificării prezentului act şi se va radia, ea intrând în
cornptul vânzătorilor.

7.Vânzătorii rămân garanţi solidari de evicţiune în limita dispoziţiilor de drept comun din

8.Orice taxe sau impozite către Stat, judeţ şi coü~ună datorite de proprictate sunt în sarcina
vánzătonjlor pânä Ia 28.10.1927.

9.Taxele de timbru şi înregistrarc privesc pe cumpărătoare.
10. In executarea prezentului act ______ următoarele domicilii Dentni comunicarea

diverselor acte: vânzătorii Ia
cumpărătoarea Ia _______________________________ până în moment9l predării
imobilului societăţii cumpărătoare de Ia care dată toate actele se vor adres Ia sediul sacietăţii în

Aşadar, mai prevede contractul autentificat sub nr. de Tnibunalul llfov
Secţia Notariat, la punctul 6 al Iui, că vânzătorii se obligă să stingă datoria ipotecară contractată de
ci din anul 1923 şi să radieze ipoteca cc în baza ci greva imobilul pentru respectiva datonie a
acestora de 2.000.000 Ici, înaintea autcntificării contractului de vânzare cumpărare.

Spre deosebire de menţiunile contractului de vânzare cumpărare de Ia punctul 2 care atestă cu
certitudine stingerea părţii de preţ de 6.300.000 de către cumpărătoare pentru care contractul ţine
bc şi de chitanţă autentică de primirea sumei de către vânzători, punctul 6 nu atestă dl s-ar ti şi
stins efectiv datoria pe care o menţionează a se stinge în sarcina vânzătorilor pentru ca aceştia să
vândă bunul grcvat numai de ipotcca afcrcntă unei datorii a vânzătorilor Ia Creditul Funciar Urban
din Bucureşti, în sumă de circa 459.521,83 Ici Ia a cărei stingere şi-a asumat, ca parte a preţului,
afcrcnt imobilului în Iitigiu, obligatia cumpărătoarea să o realizeze.

Insuşi contractul de vónzare cumpărare nr. I atestă că vônzătorii
au vôndut imobilul din I I după cc acumulaseră

mai multe datorii pe care nu mai erau in măsură să le stingă. Imprumutul br bănesc Ia Creditul
Funciar Urban din Bucurcşti, în sumă de circa 459.521,83 lei, garantat cu ipotecă asupra imobilului.
a fost preluat Tn contul unei părţi a preţului imobilului din , de către
cumpănătoarc. Imprumutul br băncsc Ia Banca Pieţei s-au obligat prin chiar contractul dc vânzare
cumpărare a-i stingc vânzătorii înaintca autentificănii, dar în contractul autentificat nu cstc
mcnţionată nicio chitanţă şi niciun alt act doveditor al achitării lui către Banca Pieţei care avea de
asemenca ipotccă pe imobilul în Iitigiu pentru rcspectiva sumă împrumutată.

Or, tranşa de preţ de 1.000.000 Iei având scadenţa Ia 24.10.1927, în cadrul contractual de mai
sus, nici nu putea fi reproşată de vânzătoare, cumpărătoarci, ca ncplătită, de vreme vânzătorii încă
nu tacuscra nici Ia scadcnţa ci măcar, 24.10.1927, dovada stingcrii ipotccii br de Ia Banca Picţci, a
cărci stingere be incumba conform contractului de vânzare cumpărare.
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Cząm contractul de vônzare cumpărare flu s’ipulează ca plata aces’eż tranşe să fie Jäcută
chiar şi dacă se poate rezonabil teme cumpărătoarea de evicţiunea ipotecii de la Banca Pie(ei, care
greva imobilul in favoarea creditoarci ipotecare Banca Pie(ei pen/ru daloria personală a
vánzăiorżlor către acea crediâ’oare ipotecară(spre deosebire de părţi le principaic de preţ, de cca
459.521,83 id preiuată deja de cumpărătoare ca datorie ipotecară la däta închcierii contractului de
vânzare-cumpărare, pentru care astfel cumpărătoarea şi-a îndeplinit obiigaţiile chiar prin asumarea
în privinţa ci a pericoluiui evicţiunii, şi de 6.300.000 Ici pentru care contractul de vânzare
curnpărarë ń~enţioncază că ţine bc şi de chitanţă de piată, conform stipulaţiilor iui) rezultă căpônă
Ia preluarea abuzivă a imobilului de către autorităţile comun isle pe numele altei persoane.

decôt redla proprietară a lui(Societatea Inginerilor Agronomi din România)
cum se va arăta mai jos, chiar dacă flu s-ar F’ piătit de cumpärătoare tranşa de 1.000.000 lei
vánză/orü flu puteau pretinde rezolu(iunea(de aitfel ei nici nu au
acţionat pen/ru rezolufiunea contractului în niciun mod, anterior preluării abuzive a imobilului)
cá/ă vreme flu prezentau dovada stingerii ipotecii care greva imobilul ca urmare a datoriei
personale a vânzătorilor către Banca Piefei(art. 1082 C.civ.vechi), pentru că art. 1364 Cciv.vechi
(,,Dacă cúrripăŕătorul .. .are cuvânt de a se teme că at F, tuiburat pun vreo acţiune, ... ipotecară ..., ci
poate suspenda plata preţului până cc vâr~zătorul va face să înceteze tuiburarea sau va da cauţiune”)
ar/i ac(ional înfavoarea cumpărătoareifaţă de vânzători in raport cu menţiunile conlractului.

Mai mult, lermenul de índepžinire a obligauiei vânzăiorilor de predare a bunului
cu;npărăloarei flu a fost respectat(art. 1082 C. civ.), vánzătorul decedônd in
anul 1924 ţar vânzâtoarea decedală in anul 1943, nemaiîndeplinind respectiva
obligalie ‘nici Ia’ data inĺocmirii testamentului său în /inalul căruia s-a men( ionat proprietară pe
imobil deşi ~ot~traclu1 de vônzare cumpărare a produs încă de Ia aulentijicare efectul translativ de
pröpŕietate ‘asupra imobilului, acëasta nemajfiindproprietară pe imobil.

Testarneiitâl i-a întocmit înJävoaŕeaJiului nepotului de văr primar a! so(ului său,
iatăl apelantului reclamant, pe care 1-a institůit legatar universal pe averea cc se va

regăśi In patrimoniul său Ia decesul acesteia.
Rezolütiunea contractului de vânzare cumpărarenr~ estc cerută de apelantul

reciamant~ qare a ‘ ~t tatăi său, ~tenitor testamentar universal al
vânzătoareii_______________ cu ccrtificatúl de legatar nr. I I, penttu neîndeplinirea obligaţiei
cui~părătoařci :ąe piată a diferënţei de preţ de 4.000 lei, apelantul reclamant necontestônd
exëcutarea ohligatiéi cumpărătóarei asumată in contract de slingere a dawriei vânzătorilor in
sumă dc drca 459.521,83 lei, parte a preţu!ui imobilului. şi nici executarea ob!igatiei
cumpărătoaref asumată in contrdct şi atestată ca stinsă chiar Ia data autenti/icării de contract care
men(ionează eipres că fine kic şi tie ‘chitanţă aplă(ii, de plată a părţü tie pref de 6.300.000 lei.

Tot apeiantui reclamant a arătat’ că dovadă că flu a fost achitată uitima tranşă din preţ, de
3.000.000 ĺei, ~ste priviiegiui vânzătorilor atestat ca şi conservat de procesul verbai de carte
funciară proviżorie din 1940. ,

Aşadńr. ńefondat se piânge apeiantui că a reţinut prima instanţă că această parte de preţ , de
3.000.000 léi, a rămas neachitată acesta însuşi árătârid primei instanţe pe bază de probe cc parte de
prcţ a rămas neačhitată, 3.000.000 lei.

Vânzătórub a decedat după aproape un an de ia expirarea termenului
de piată ä sumei de 1.000.000, din ćontractub de ~ânzare cumpărare expus mai sus, Ia data de
9.10.1928 conform certificatuiui de deces de Ia lila 56 voi.I dosar prima instaflţă.

Da4ă o parte ‘mai mare de preţ, decât 3.000.000 lei cât apeiantui rcciamant a atestat cu
certitudine Ca tămaśă neachitată până în 1940 când s-a întocmit procesul verbai de carte funciară
provizorie, rărńânea neachitůtă, vánzătorii nu erau cu nimic impiedica(i să-şi înscrie în cartea
funciară éoifoŕm 1737 şi 1740 Çod civil vechi, care guvema contractul încheiat în perioada cât
acesti se alla în vigoare~ privilegiul vânzătoruiui pefltru o sumă mąi mare flu doar pentru 3.000.000
iei cât s-a’ cSnservat şi în procesui verbal de carte funciară provizorie din 1940.

‘ ‘Faţă tie céle antém’enţionätc şi de disp. art. 1082’ C.civ., pentru partea de preţ rămasă

neachitată, 3.000.000 l’ei, aşadar, trebuie analizal dacă se poate dispune .sau nu rezoluţiunea
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contractului in fčzvoarea apelantului reclamant care a ob’inut, prin reíransmitere, a dreptului de
op(iune succesorală special guvernat de art. 4 aIm. 3 al Legim ńr. 10 2001, de la autorul său
decedat in 1994, acceptarea succes iunii auíoarei vânzătoare deceda’ă în 1943,
cu certificatul de legatar nr. ce. vriveşte acceptarea moştenirii autoarci prin riotificarea
imobilului din în barn Ĺegmi nr. 10 2001 şi, asifel, şi dreptul de a redobôndiprmn
notťficare In procedura Legmi nr. 10 2001 imobilul de la persoana juridică cc a peluat abu:iv
imobilul in 1948 prin rechizifie definitivă ínscriind in procesul verbal de rechizifie din 1948 şi in
decizia de trecere a imobilului (‘cc, i-a ut-mat respectivului proces verbal de rechizijie) in
administrarea Intreprinderii de Administrape Locativă a Sfaiului Popular Raionul 30 Dećemhrie
(filele 39 ş’i respectiv 41-42 vol. I dosar primă insi’anfă) că a pt-dual imobilul dc Ia proprietat-ui

şi că imobilul era nelocuit Ia data rechizi(ionării. . .

CerlWcatul de legalar nr. (fila 48 voL I do~ar ,ůrimă instan(4,) em is, de
de pe urma defunctei I J decedată în aiiul 1943 cu

moştenitor testamentar ca legatar universal ‘decedat în 1994, rnenşionează
expres notjfîcarea nr. şi art. 4 al Legii nr. 10 2001. ít~ sknsul că apelantul
reclamant a acceptat succesiunea vânzătoarei decedat~ Ia 19.91.1943 prin
notificarea nr. I pe care a formulat-o în termenul Legii nr. 10 2001 pentru imobilul
din Str. I şi astfel prin retranśmitere de Ia autorul său decedat în 1994,
I I. : . , ,

Jar art. 24 din Legea nr. 10 2001 instituie o prezumfie relativă, .vala6ilă nismai până Ia
proba contrară, că ccl înscris în actul de preluare poate 6 considerat proprietarul imobilului Ia data
preluării abuzive calificate astfel de Legea nr. 10 2001 în art. 2 at său. . , ,

Această prezumţie, prevăzută de o dispoziţie Iegală speciala, este aplicabila însă nurnai in
procedura specială a Legii nr. 10/2001, flu pe dreptul comun, nici al rezoluţiunii, nici al revendicării
sau anulării actelor de preluare.

Dar, mai mult, fafă de menfiunea procesului verbal de rechizifie din 1948 şi a deciziei cc i-a
urmat de trecere a imobilului in administrarea Jntreprmnderii de Administraţie Locativă a Sfäiuiui
Popular Raionul 30 Decembrie, face probă contrară insuşi contractul de vônzare cumpărarc
autentifica sub nr. de Tribunalul Ilfov Secţia Notariat, neflind proprietar

pe imobilul rechiziţionat definitiv, ci Bind proprietară Soęie’cuea
Agronomilor care, in anii 1929, 1937, Conform statutelor modWcatoare depuse in apel de apelanta
párôtă, deja îşi schimbase denumirea, din Societatea Agronomilor, in Societatea Inginerilor
Agronomi din Romônia.

Este indiferentă, faţă de obiectul litigiului de faţă aşa cam ci a investit instanţa prin cererea
de chemare în judecată, afirmaţia formulată de către apelant că în perioada 1927-1948
cumpărătoarea nu şi-ar ii îndeplinit obligatiile de a plăti impozite pe imobil, către Stat care nu a fost
parte în contractul de vânzare cumpărare, dobândirea proprietăţii imobilului de către cumpărătoare
prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. , redat mai sus, nefiind
condiţionată de conduita ulterioară cumpărării, faţă de stat, a cumpărătoarei proprietare(conduită
ulterioară dobândirii Ia 27.07.1928 a calităţii ei de proprietar), în a plăti sau nu impozitele utterioare
datei stabilite de contract pentru a se trece in sarcina ci impozitele-28.10.1927 deoarece până Ia acea
datä vânzătorii mai foloseau imobilul a cărui proprietate au transmis-o cumpărătoarei dc Ia
27.07.1927.

În măsura în care nu plătea impozitele ce ar Ii curs pentru imobil după data stabilită de
acesta ca fund în sarcina cumpărătoarei impozitele, 28.10.1927, cumpărătoarea era supusă
procedurilor de recuperare a creanţelor proprii ale Statului, constând în impozite de către Stat, fără
Iegătură cu vreun drept sau vreo obligaţie a vânzătorilor.

Imobilul este înscris în prezent în cartea funciară nr. de cu proprietar
Statul Român şi titular al dreptului de administrare-apelanta pârâtă(cum atestă înscrisurile de Ia
filele 56-57 vol.11 dosar primă instanţă) şi Ia rolul fiscal cu valoarea impozabilă a clădirii situată pe
terenul de Ia adresa situării sale, în administrarea apelantei pârâte(cum atestă înscrisul de Ia flIa 60
vol.11 dosar primă instanţă).
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Dacă Socięlađea Inginerilor Agronomi din Romónia(Socielažea Agronomilor) a înţeles sau
flu să notifiče imobilul în procedura specială a Legii fir. 10 2001 (imobil pe care îl menţionase în
patrirnoniul său în statutele de organizare a sa modificate în 1929 şi 1937 şi pe care ii redenumise
,,Casa societăţii Inginerilor Agroflomi”) este o problemă iflvocată nefondat de apelantul reclamant,
deoarece reżoluţiunea cofltractului de vâr~zare cumpărare pe care acesta o cere în capătul principal
de acţiune, de care depinde soluţionarea celorlalte capete de acţiune pe care Ic-a formulat în acest
proces, flu este influenţată de asemenea aspect, după cum este indiferent dacă Societatea Inginerilor
Agronomí îndeplinea pentru a notifica imobilul în termenul de decădere al Legii nr. 10 2001
conditia specială cc i se cerea de legiuitor (pe lângă cele generale incluzând-o şi pe aceea de a nu Ii
pierdut prqirietatea imobilului nici prin vreo executare silită imobiliară a impozitelor sale de către
Stat) de a fi dôvedit ca activitatea ei săJîfost inźerzisă sau intreruptă in perioada 6 martie 1945 -

22 deceinbrie 1989, sau să-şi fi continuat activitatea ale cărei scopuri erau cele înscrise îfl statutele
de Ia dosärdepuse de apelanta pârâtă, incluzând ajutarea Ia propăşirea şi organizarea agriculturii
încurajând îflflinţarea şi exploatarea raţională de ferme model mici ~i mijlocii, contrar ideologiei
regimului comunist cc s-a extins cu începere din 1945 până în 1989, cc se opunea iniţiativelor
organizatörice de domeniul proprietăţii private in privinţa agriculturii şi orânduia şi în general
limitarea proprietăţii private şi preluarea imobilelor în proprietatea statului(ART. 3 din Legea nr.
10 2001 prevăzând:,, Sunt îndreptăţite, În înţelesul prezentei legi, Ia măsuri reparatorii constând ~n
restituirc în natură sau, după caz, prin echivalent: c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor
preluate in mod abuziv de stat, de organizaţii cooperatiste sau de once alte persoane juridice după
data de 6 maitie 1945; îndreptăţirea Ia măsurile reparatorii prevăzute de prezentul articol este
cond4ionată de continuarea activităţii ca persoană juridică până Ia data intrării în vigoare a
preze~itei u1e~i säu de împrejurarea ca activitatea br săjiefosi in’erzisă say întreruptă ín perioada 6
martie 1945 - 22 decenibrie 1989, iar acestea să-şi Ii reluat activitatea după data de 22 decembrie
1989, daćă, pŕin hotărâre judecătoreäscă, se constată că sunt aceëaşi persoană juridică cu cea
desfiinţatâ sau interzisă, precum şi partidele politice a căror activitate a fost interzisă sau întreruptă
hi perioada 6 mattie 1945 -22 de&mbrie 1989, dacă şi-au reluat activitatea in condiţiile legii”).

Cert ésťe însă că apelantul reclamant însuşi a notificat imobilul in procedura specială a Legii
fir. 10 2001 tocmai în acest sens şi eliberându-i-se certificatul de legatar nr. , dar respectiva
notificane a fośt soluţionată definitiv şi irevocabil in procedura Legii fir. 10/2001 pe fond, pnin
respingere ća neîntemeiată a contestaţiei lui conträ deciziei de respingere a notificării, decizie emisă
de către apëlaňta pârâtă, nefondat sus(inând apelantul reclaMantul că nu I s-a solufionat fondul
noíificării. .

Astfel, }Jrin senhinfa civilă nr a Tribunalului Bucureşti Secţia a JV-a Civilă,
rămasă irévocäbilă, a fostrespinšă judecătoreşte Ca neinlerneiabă contesta(ia reclamantului contra
deciziei de kespingere ci notzjicării emisă de entitatea învestibă in procedura admin&trativă a Legii
nr. 10 2001 cü solulionarea noąficărü, apelantă párâtă, s~enhn(a Bind dată cu considerentele că
reclanzantuź nu a dovedit calitate de persoană indreptă(ită Ia măsuri reparatorii in baza Legii nr.
10 2001. nedovedindu-şi vreo indreptăţire la măçuri reparatorii pentru itnobil nici in procedura
adminis’rütîvă nici in cea judiciară, deşi avusese timp suficient depunerii oricăror probe sau
diligen(e ate ob(inerii vreunor probe care să-i /i dovedit sus(inerile de persoană îndreptăţită Ia
măsuri reparatorii.

In niăsura în care ulterior scntinţei ar fi intrat in posesia vreunor inscrisuni determinante pe
care să nu le ii putut prezenta dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa sau care să ii fost reţinute
de partea adversa Iui, acesta avea Ia dispoziţie calea de atac extraordinară a revizuirii contra
respectivei sentmţe.

Jar fäptul Că nici nu ar /1 don! să uzeze de revizuire, în termenul legal de declarare a ci,
dacă ar fi fost într-adevăr in vreo ipoteză pe care să o dovedească de in/rare ulterior în posesia
vr’ unor inscrisuri doveditoare determinante care ar fi fost re’inute de partea potrivnică acestuia sau
PC care nu be-ar/i putut prezenta până Ia pronunţarea sentinţei nr, a Tribunalului
Bucureşti Secţia a IV-a CivilA, rămasă irevocabilă, pe care o atacase tardiv cu apel, respins ca atare
ca tardiv de instanţa de apel a acelui proces, din vreo imprejurare ma! presus de voinţa sa, nu II
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legitima să ac(ioneze pe revendicare de drept comun, sens in care prin sentinţa de prima instanfa a
procesului separat pe drepi comun a! revendicării reclamantului(sentin(a civilă nr.
pronunţată de Tribunalul Bucureşti Sec(ia a ill-a in dosaru! fir. ), a cărei judecată s-a
suspendat în apel în anul 2018 până Ia soluţionarea definitivă a procesului de faţă, s-a arăta! deja că
reclamantul flu este nici titularul unui ,,bun” nici a! unei speranţe legiuime in sensuljurişpruden(ei
Cur(ii EDO in aplicarea art. I din Protocolul Adiţional nr. 1 Ia Convenţia EDO cu privire Ia bunul
de care autorii săi s-au desesizat vônzôndu-l win contractul de vânzare cumpărare
nr. , nefiind îndreptăţit să acţioneze pe dreptul comun a! revendicării (sentin(ă cv
privire /a care es/c aplicabilă, in privin(a reţinerilor ei că reclamantul flu este nici titularul unui
,,bun” nici a! unci speranfe legiíime in sensul jurispruden(ci Cur(ii EDO in aplicarea art I din
Protocolul Adiţional fir. I /a Convenfia EDO cu privire Ia bunul de care autorii săi s-au desesizat
vônzándu-l şi pentru care aces/a a pierdut irevocabi! procesul de măsuri reparatorii in procedura
specială a Legii nr. 10 2001, autoritatea de lucru judecat provizorie reglementată de art., 430 aim.
4 C.proc.civ., şi respectiv sentinţă care flu I-a îndrumat, cum acesta susţine, PC apelantul-~eclarnant
ca acesta să formuleze ulterior o acţiufle în rezoluţiune neîntemeiată, ci i-a motivat, deo~otrivă, în
sensul că erau neîntemeiate şi susţinerile lui din ace! proces că ar ii intervenit deja vreo r&zoluţiune
a contractului de vânzare cumpărare, cu considerentele că acesta flu prezentase flick) hotarâre
judecătorească de confirmare a susţineri!or lui că ar fi interverlit rezoluţiunea între părţile
contractului de vânzare cumpărare sau VľCUfl înscris doveditor Îfl sensu! că ar fi intervenit deja
rezo!uţiunea între părţile contractului de vânzare cumpărare, înainte de preluarea imobilului de către
Stat), in speţa de fa’ă fUnd nefondate şi criticile apelantului reclamant contra soluţiei disjungermi
revendicării, dispuse de senĺin(a apelată, după cum se va arăta maijos.

Ceea ce interesează spefa de fa(ă este in primul ránd dacă rezolufmunea conü-acuului d’
vânzare cumpărare nr. es/c pretinsăfondat sau neJbndai de apelantul rec/amani,
acesta fund capătul principal a! acţiunii pe care a introdus-o în procesul de faţă şi pentru care
formulează În principal criticile din apel.

Cum apelantu! reclamant nu a depus într-adevăr niciun certificat de moştenitor prin care
autoarea Iui să-I ii moştenit pe I decedat în 1927, mntr
adevăr apelantul rec!amant este moştenitor numai al vânzătoarei’ ,. cum s-a apărat
apelanta pârâtă, în privinţa apelului căruia s-a motivat mai sus respingerea deoarece problema
întinderii îndreptăţirii Ia acţiune este o problemă de fond a! rezoluţiunii nu o simpŘă problemă de
excepţie de !ipsă de calitate cum solicitase ape!anta pârâtă a se tranşa acţiunea Îfl rezoluţiune faţă de
pârâta cumpărătoare în sensul respingerii ei pe baza excepţiei lipsei calităţii procesuale active.

lar, conform ce/or rezultate din ceri(Jicatul de calitate de legatar nr. ~9 (fi Ia 48
vol. I dosar primă instanţă) care menţionează expres notificarea fir. I ______ art. 4 at
Legii ii:. 10 2001, apelantul reclamani a acceptat succesiunea vánzătoarei
decedată Ia 19.01.1943 prin noDficarea nr. I pe care a formulau-o in iermenui Legii
nr. 10 2001 penuru imobilul din Sir. I I şi as/fe! prin retransmitere de Ia autorul sd,,
decedaíín 1994,

Intr-adevăr notificarea în procedura Legii nr. 10 200! a fost respinsă irevocabil, deoarece
prin sentinţa civilă nr.883 ! 5.10.2004 a Tribunalului Bucureşti Secţia a IV-a Civilă, rămasă
irevocabilă, a fost respinsă judecătoreşte ca neîntemeiată contestaţia reclamantului contra deciziei
de respingere a notificării emisă de entitatea învestită în procedura administrativă a Legii nr.
10 2001 cu so!uţionarea notificării, ape!antă pârâtă, cu considerente!e că rec!amantul nu a dovedit
calitate de persoană îndreptăţită Ia măsuri reparatorii în baza Legii nr. 10/200! nedovedindu-şi vreo
îndreptăţire Ia măsuri reparatorii pentru imobil nici în procedura administrativă nici în ceajudiciară
deşi avusese timp suficient depunerii oricăror probe sau diligenţe a!e obţinerii vreunor probe care
să-i fi dovedit susţinerile de persoană îndreptăţită Ia măsuri reparatorii.

Dar vreo dispozi(ie !egală in sensul înlăturărim/anulărim acelei acceptări prmn retransmitere
a moş’enirii a/es/aid de ceruificatul de ca/i/ate de legalar fir. 4 2013(acceptare care a fost
reglementata suplimentar faţă de cea care nu ar fi fost exercitată în termenul de opţiune succesorală
din art. 700 C.civ.vechi, în vederea facilitării notificării imobilului de once persoană care s-ar fi
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considerat îndreptăţită dacă flu ar fi intervenit deja renunţarea Ia moştenire in precedent) nu afost
regleincntată nici de Legea nr. 10 2001.

Cum solicüarea rezolu(iunii flu esle legal condiţiona!ă a se solicita. de toate păr(tie
comrac’uiui cupărţi multiple, dacă una din ele între timp a decedat şi acţionează pentru rezoluţiune
numai vreui~ succesor in drepturi al celeilalte părţi interesate din părţile multiple având aceeaşi
calitate jn ěontraćt(vânzătoare,. în cazul vânzării bunului de toţi coproprietarii lui), şi verificarea
in;inderii drepturilor respęctivului succesor este o problemă de fond al rezolu(iunii în cazul în care
ar Ii de admis rezoluţiunea şi s-ar pune problema măsurii repunerii în situaţia anterioară încheierii
contractului rezoluţionat, iar soluąionarea judecătorească aníerioară irevocäbiiă a solicitării de
măsuri repáratorii in temeiul Legil fir. 10 2001 pentru un imobil, care afost in sensul respingerii ei
(prin respingërea judecătorească irevocabilă a acţiunii reclamantului de anulare a dispoziţiei emise
de entitateaadministrativă.învestită de Legea nr. 10 2001 cu soluţionarea notificării), nu conduce la
anzdarea/înlătůrarea acceptării speciale a succesiunii uneia dintre vánzătoare j?ícută in condiţiile
art. 4 alin.~ 3 al Legii nr. 10 2001, vreo dispoziţie legală în sefisul înlăturării anulării acestei
acceptări prin retransmitere a moştenirii(acceptare care a fośt reglementată suplimentar faţă de cea
care nu ar Ii fost exercitată in termenul de opţiune succesorală din art. 700 C.civ.vechi, în vederea
facilitării notificării imobilului de once persoană care s-ar Ii considerat îndreptăţită dacă flu ar Ii
intervenit deja renunţarea:Ia moştenire in precedent) nefiind reglementată, se rcţine că accesul liber
Ia justiţie al apelantului reclamant garantat de art. 21 din Constituţie şi art. 6 din CEDO nu poate §
înlăturat. neexisiánd aşadar un impediment legal in sensul dii. 36 aim. teza I C.proc.civ. a!
analizăriifondului capăiului principal de ac(iune ín rezolu(iune declanşat c/c acesta, ci, dimpotrivă,
fîind necesar a se analiza dacă sunt sau flu indeplmnite condiţiile rezoluţiuniż judiciare pe calea
căreia apôlahtul reclamant a ac(ionat impotriva contractului de vânzare cumpărare
nr. din analiza pe fond a criticilor de apel ale apelantului reclamant raportate la
probatorhle cauzei rczultând că rezolujiunea a pretins-o într-adevăr neîntemeiat, aşa cum Sc
mo’ivcază dc/cilia! maijos.

Conform art. 969 C.civÁ’echi ,,Convenţiile legal t~cute au putere de lege între părţile
contractańte”.

Totódată, cońform art. 1020-1021 C.civ.vechi ,,ART. 1020 Condiţia rezolutorie este
subînţeleäsá totdeauna in contractele sinalagmatice, în caz când una din părţi nu îndeplineşte
angajamentul săú.

Art. 1021 lntr-acest caz, contractul nú este đesfiinţat de drept. Par/ca în privinja căreia
angajameniul nu s-a executat are alegerea sau să silească pe cěalältă a execută convenţia, când este
posibil, sau să-i ceară desfiinţarea, cu daune-interest. Desfiinţarea trebuie să se ceară înaintea
justiţiei, care, după circumstanţe, poate acorda un termen păřţii acţionate”.

Aceste dispoziţü legale au fo.n crisializate unitar cik doctrină şi jurisprudenţă in sensul că
ac(iunecz în rezolufiune a contractului poateji intentată numai de par/ca care a executat obiżgatiile
vale din contract(ce’ea ce nu cstc cazui apelantuiui reclämant,), nit de par/ca cate nu a executat
cöntraciut : , .

Spre exemplu, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucureşti 1996, pag
76. Profdr. Francisc Deak: ,,dacă a predat sau este gata să predea lucrul vâhdut. . .-să ceară
rezoluţiunea contractului pentru neplata ~preţu1ui”, precum şi ,,Drept civil.Teoria generală a
obligaţiilôr”, Constántih Stătescu, Corrieliu Bîrśan, Editura All, Bucureşti, Ediţie revizuită şi
adăugită de~irof univ dr Corneliu Bîrsan, asist.univ.Flavius Baias şi preparator Bogdan Dumitrache,
cadre didacţice .ih Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, pag. 84: ,,Acţiunea în rezoluţiune a
contractuluí poate Ii intentată numai de partea care a executat sau care se declară gata să execute
contractul(deea ce nu este cazul apelantului reclamant). Dac6 s-ar rccunoaşte o asemenea acjiune
părţii cark nu-şi execută obligaţia, ar insemna să i se acorde o primă de încurajare, o cale
nejustifîcată dé a se déspriňde din raportui contractul Ia care a convenit. ceca ce ar constitui o
inf~âňgere de ńeadmis a principiului obligativităţii contractului “.

Aj~eiantul reclamant pretinde ccl indeplincşte cond4iile pentru admisibilitatea rezolufiunii
judiciare deoarece prin’ cererea de chemare în judecată din prezchtui procev a pus-o in intârziere
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pe parata cumpărăWare Societatea Agronomilor~devenită Societatea Inginerilor Agronoini din
Románia) care nu şi-a executat bate obligafiile contractuale ce îi reveneau, ci numai ç park.
recunoscánd in acelaşi limp că nici parlea vánzătoare, ale cărei drepturi le pretinde retransinise
sieşi in baza certWcalului de legatar n~ (deoarece a acceptat succesiunea acesteia în
condiţiile speciale ale art. 4 al Legii nr. 10 2001 prin notificarea imobilului în termenut Legii nr.
10 2001, după decesul autorului intermediar decedat în 1994, Lege al cărei art. 4 prevede Ia
alineatul 3 că ,,Succesibilii care, după data de 6 martie 1945, flu au acceptat moştenirea sunt repuşi
de drept în termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul prezentei legi.
Cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a căror restituire se
solicită în temeiul prezentei legi”), nu a executat obligafia contractuală de predare a imohilului
cumpărătoarei.

Cum s-a arălat, in spe(ă obligauia vônzătorilor de a transinite
proprietatea asupra imobilului vdndut s-a executat Ia data incheierii con(ractului de vćzn:are
cumpărare, conform art. 1295 C. civ. vechi in vigoare Ia data contractului. contractul din speţă
necon;inónd dispoziţii derogatorii de la aces! text legaL Numai dacă ar Ă prevăzut contractul tin
termen ulterior datei încheierii lvi, Ia care să se lransmităproprietatea, s-ar /1 putut refine cci nu ar
Ji operat transmiterea proprietă(ii la momentul încheierii lui din 27.07.1927, ceea cc nit a fbs’

In schimb, după încheierea contractului de vônzare cumpărare vônzătorul .

a decedat iar vónzăboarea nit a mcii executal obligatia de predare a
imobilului vdndut.

In drepturile ei pretinde a acţiona apelantul reclamant. Or, ac(ionônd in drepturile itnei păr,i
care nu a executat contractul, apelantul reclamant nu poate ohfine rezoluţiunea contractului.

Deoarece acesta a dovedit(faţă de prezumţia din art. 1082 C.civ.vechi înlăturată în parte de
procesul verbal de carte funciară din 1940 care atestă cä numai ultima rată a preţului, de 3.000.000
lei, flu s-a mai executat până Ia data lui din anul 1940), că nu s-a plătit diferenţa de pret de
3.000.000 lei de către cumpărătoare, nici aceasta neexecutându-şi această din urmă obligatie,
trebuie precizat dacă aceasta ar fl trebuit totuşi să o execute chiar dacă vânzătoarea nu îşi îndeplinea
obligatia de predare a imobilului, pentru a se putea cere rezoluţiunea.

Cum s-a arătat, pentru a se cere rezolufiunea de pretinsul succesor in drepturi a! vônzatoarei
esle necesar ca apelantul reclamant, pret ins succesor in drepturi a!

antemen(iona!ei vônzătoare să /i executat pentru aceasta obligajia de predare a imobilului. către
cumpărătoare, sau să fie gala să o execute.

Or, acesta nit pretinde dovedeşte asemenea lucru, că ar fi executat predarea, obligaţie
neîndeplinită a autoarei sale, sau că ar Ii gata să o execute.

Că ar fi gata să o execute nici nit s-ar putea pretinde, pentru di art. 1368 Cciv.vechi. în
vigoare aid! la data contractului de vânzare-cumpărare a cărui rezolufiune se cere cat şi la data
preluării abuzive a imobilului de regimul comunist, clar(fică ,J2źră dubiu că în caz de trecere a
bunu!ui sub puterea unor acte ale autorităfilor, pentru el nu mai poateji rezolufionat contractvi de
vônzare cumpărare.

AsIfel, art. 1368 C. civ. vechi, în vigoare Ia data contractului de vánzare-cumpărare a cărui
rezolu(iune se cere, prevede: ,,Acţiunea vânzătorului pentru rezoluţiunea vânzării este reala. Cu
bale acestea, vônzătorul nu se va putea prevala de dreptul său, in contra autorităţii publice’.

Dc aceea, pe baza acestui text legal, cristalizat in jurisprudenfă, ~ doctrina de speciaiiuate
juridică a subliniau că in caz de rechiz4ie a bunului, ca şi in caz de expropriere, ac(iunea in
rezoluşiune nu maipoatefi admisă(Prof.dr. Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale.
Editura Actami, Bucureşti 1996, pag 77: rezoluţiunea rămâne rarA efect în contra autorităţilor
publice cum ar Ii în caz de expropriere sau rechiziţie).

Cum stabilesc menţiunile contractului de vânzare cumpărare nr. , obIiga;ia
de predare a imobilului neindeplinită la scaden’a din 28. 10. 192 antrena clauza penală a
despăgubirilor pe zi de intárziere pdnă Ia predare, prevăzută de contract.
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Conform adresei nr. emisă de Arhivele Naţionale-Serviciul Arhive
Najionale Istorice Centrale, de Ia lila 47 vol.11 dosar primă instanţă, in dosarul succesoral al

din anul 1943 flu figurează imobilul din .

Adresa răspunde unei cereri a reclamantului prin avocatul său de a i se elibera copia
contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nrj , în sensul că nu i se poate
elibera Cu motivarea că în dosarul succesoral al I___ din anul 1943 nu figurează
iniobilul din .

Apelaritul reclamant nu a dorit să se folosească in acest proces de dosarul succesoral din 1943,
ci numai de certificatul de legatar nr. , aşa cum a pus concluzii CU privire Ia calitatea lui şi
in încheierea de şedinţă a Tribunalului de Ia termenul din 15.04.2019 Când depusese la dosar adresa
nr. emisă de Arhivele Naţionale-Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale.

Dacă ar Ii dorit să se folosească de dosarul succesoral din 1943 I-ar ft invocat şi ar Ii depus
certiticatul care I-a finalizat ceea Ce nu a făcut.

Dat din această adresă at. J rezultă neîndoielnic cA până Ia decesul său din
1943 vânzătoarea nu solicitase rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare.
Dacă ar fi solicitat-o, în moştenirea sa din 1943 s-ar Ii regăsit un drept litigios, de continuare a
respectivului litigiu.

Nu există îndoială că acţiunea în rezoluţiune este reglementată în prima parte a art. 1368
C.civ. vechi Ca acţiune reală, dcci Care poate Ii excrCitată de cel care se pretinde succesor în drepturi
al vânzătoarei fără să i se opună un termen de prescripţie, dat, cum s-a arătat, in a doua sa parte art.
1368 C.C~V., vechi, în vigoare Ia data Contractului de vânzare-cumpărare a cărui rezoluţiune se cere,
stabilcşte f~ră dubiu că, in caz de trecere a bunului sub puterea unor acte ale autorităţilor, pentru el
nu mai poate fi rezoluţionat contractul de vânzare cumpărare.

Cum până Ia decesul vânzătoarei din 1943 se scursese o perioada considerabilă de timp fără
Ca accasta să ii predat imobilul, aceasta deja datora cumpărătoarei o sumă considerabilă din clauza
penală $nfru întârziere, iar, în măsura în care moştenitorul său testamentar ar ft acceptat
succesiunea ci fără beneficiu de inventar (pur şi simplu) în termenul legal aplicabil de 6 luni de Ia
decesul ci, âcestuia i s-ar ii transmis obligatia de plată a daunelor moratorii ale clauzei penale până
în anul 1948, Ia data preluării imobilului în mod abuziv prin rechiziţie definitivă de regimul
comunist pę numele altei persoane decât adevărata proprietară cumpărătoare Societatea Inginerilor
Agronom~ care îşi schimbase, în această denumire, denumirea sa iniţială de Societatea
Agronomilor, imobilul fund preluat abuziv pe numele Iui deşi acesta nu era
proprietar.

A~addr, apelantul reclamant susţine că flu s-a îndeplinií obligatia de predare a imobilului
conform cohtractului de vônzare cumpărare au/en! Weal sub nr.I

To!odată, aces/a flu susfine nici să se/i execulal de auloarea sal sau autorul
săi’ obligatia de plată a dauflelor moratorii pen/ru íntârzierea predărü
prevă:uÍe hi acela’si contract.

Conform Codului civil în vigoare la data contrac/ului de vônzare cumpărare autenti/icat,
clauza penală conţinánd daune moratorii pen/ru mn’árziere se cumulează cu obligafia de predare a
imobilului. Aşadar, ele nu se excludeau ci se cumulau (art. 1066 Clauza penală este aceea prin
care o persoană, spre a da asigurare pentru executarea unei obligaţii, se Ieagă a da un lucru în caz de
neexecutare din parte-i.
art. 1069 Clauza penałă este o compensaţie a daunelor-interese, cc creditorul suferă din
neexecutarea obligaţiei principale. Nu poate dar creditorul cere deodată şi penalitatea şi obiectul
obligaţiei pŕincipale, a/iură dacăpenalilalea nu s-a suipulat pen/ru simpla înhôrziere a execuuăriQ.

Or. nici daunele moratorii pen/ru întôrzierea predării ne/îind phi/i/c. nici obligatia de
predare ne/md indeplinită, înseamnă că ins/an/a flu arJi pulu/(nici dacă nu ar ii fost reglementate
expre prevederile art. 1368 C.civ.vechi care stabilesc că in caz de trecere a bunului sub puterea
unor acte ale autorităţilor, pentru el nu mai poate fi rezoluţionat contractul de vânzare cumpărare) să
dispună rezc’ “ ‘udiciară tocmai în favoarea părţü care pre/inde a succeda în drepturi pe
ván-ăfoarea care nu şi-a executat obligatmile conuractuale.
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Maż trebuie precizat că, şi dacä s-ar trece peste prezumţia executării părţii dc preţ de
1.000.000 lei, prezumţie rezultată tocmai din faptul că pentru aceasta vânzătorii, nici

decedat Ia aproape un an de la scadenţa ci, nici decedata abią în 1943,
flu şi-au înscris în cartea funciară privilegiul vânzătorului deşi îI aveau Ia dispoziţie conform
Codului civil vechi, tocmai de aceea în procesul verbal de carte funciäră provizorie.din 1940
apărând înscris privilegiul vânzătoŕului numai pentru suma de 3.000.000 Ici, şi care prezumţie face
proba contrară prezumţiei invocate de apelant din art. 1082 C.civ.vechi (că de vreme cc flu s-a
depus chitanţă sau alt act elJberator Ia dosar cumpărătoarea debitoare era prezumată a nu fÁ achitat
cei 1.000.000 Ici scadenţi Ia 24.10.1927), chiar din prevederile eontractului de vônzare cwnpărare
nr. 2361 2 .0 .192 mai sits redat de Curie rezultă că rezolufiunea esle pre/insa nefondat de
apelan/ul reclamani. : , , , - :

Precaute Ia data încheierii Iui părţile care au încheiat contractul de vânzare cumpărare
nr. au cuprins Ia articolul 4 din contract clauza penala constând în daune,nioratorii
pentru întârziere în favoarea vânzătorilor, în cazul neachitării acestei tranşe, stabilind cA în caz de
neachitare a ci la 28.10.1927 ar fi intervenit şi declararea exigibilităţii anticipäte a într~gu$ui rest de
pret, totalizând 4.000.000 lei care include această tranşă de 1.000.000 lei şi pe ultima de 3.000.000
lei cu decăderea cumpărătoarei din beneficiul termenului de a o achita pe ultima Ia împlinirea a trei
ani de Ia data predării imobilului de către vânzători curn se stipulase Ia art. 2 din contract,
stabilindu-se totodată şi cheltuielile de executare silită a debitului declarat exigibil anticipat, Ia surna
de 500.000 lei. - .

După acest articol 4 este prevăzut în contract articolul 5 al contractului: ,,Noi vâńzătorii ne
obligăm a preda cumpărătoarei imobilul liber de a putea 11 folosit Ia 28 octombrie 1927. Nepredarea
imobilului Ia data de mai sus va atrage ca consecinţă o despăgubire pe care păijile de com’~n acord o
evaluěază Ia 20000 Iei pe ficcare zi de întârziere după data de 28 octombrie 1927”. , ‘

Din analiza coroboraiă a clauzelor articolelor 4 şi 5 din contract rezulta ćă păr,’ile
con/rae/ante au convenit daune moratorii pen/ru întôrzierea executării obligaţiilor la care se
reJëră, în sensul că dc nu se vor pu/ca prevala, una în dauna celeilalte, pen/ru a nu-şi ‘Jxecuta
obligaíiile din aces/c ar/icole, cifiecare îşi va executa aMiga/ia, pentru că neexecutarea ci Ia /imp
a/rage daune moratorii (pen/ru întârziere) in Jävoarea păr(ii in dauna căreia cealažtă nu-şJ va
executa obligafia.

Aitfel spus, din cele două clauze, mai sus redate integral de Curte, rezultă că vânzătorii nu
puteau refuza îndeplinirea obligatiei de predare a imobilului scadentă Ia 28.10.1927, încazul hi care
tranşa de 1.0000.000 Iei scadentă Ia 24.10.1927 nu s-ar Ii achitat; dacă nu au predat imohilul
datorau daune mora’orii pen/ru întórziere in execu/area acestei obligatii, iar dacă nici
cumpără/oarea nu ar B achi’a/ tranşa de 1. 0~0. 000 lei şi aceasta da/ora vânză/orilor daune
mora/orii pen/ru îníárziere chiar pen/ru a .sumă mai mare, prin declararea exigibilităęii anticipate
.yi a tranşeiJinale, de 3.000.000 Iei care, alź/ël, conform art. 2 din constract, mai sus redat de Cur/c
era exigibilă abia la împlinirea a trei ani de la data predării imobilului de către vônzători
eumpără/oarei. . .

Cum s-a arătat, pen/ru a cere rezolufiunea conform art. 1021-1021 C. civ. vechi, oricare din/re
părfile con/ractului care arfi ini’iat acţivnea în rezoluţiune trebvia să-ş’iJi executat obliga(iile vale
contractuale say să /ic ga/a să Ic execute; până Ia preluarea abuzivă, pe numele al/ci per wane,

decât a! adevăratei proprietare, Societatea InginerUor Agronorni din
Romônia, de către autorităţile comuniste din 1948, rezolvţiunea contractului nu a fcn/ -cerutä de
niciuna din părfile lui. ,

Rczoluţiunea contractului, nefiind prcvăzută de contract, se putea dispunc doar ca rezoluţiune
judiciară în ban rcgulii generale din art. 1020-1021 C.civ.vcchi în vigoarc Ia data contraćtului. Or,
cum s-a arătat, pen/ru a se pronunfa rezoluţiunea judiciară, In favoarea pretinsului succesor In
drepturi de redobándire a imobilului prin not’Jicarea avônd valoare de acceptare a s uccesiunii
conform art 4 a! Legii nr. 10 2001(cc reglementează o excepţie dc Ia rcgula indiviziunii acceptării
succesiunii şi dc Ia rcgula acccptării succesiunii în şasc luni de Ia dcces, reguli care erau ambele
aplicabilc în 1943 conform C.civ.vechi în vigoare Ia decesul din acel an al vânzătoarei), al
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vânzătoarei, era necesar să se]? indeplinil obligatiile coniractuale ale păr(ii in favoarea căreia ~e
cere rezoluţiuneajudiciară.

Dar, cum a arătat şi apelantul reclamant, şi s-a şi demonstral pe baza probelor cu
testarnentul semnat de vânżătoare şi Cu convocatoarele cumpărătoarei din perioada 1941-1944, care
se şi coroborează cu prezumţia de neexecutare din art. 1082 C.civ.vechi, obligatia de predare, la
data scadentă de 28. 10.1927 convenită de părţi ~i nici ulterior până in anul rechiziţionării, 1948, a
imohilului vóndut, de către vônzătoare, cumpărătoarei, nu afosi respectată.

‚4şadar. rezolufiunea judiciară a fost reg!ementată cot?form art. 1020 -1021 C. civ. la
dispo-iţia păr(ii interesate, ea putônd alege dacă va cere păr(ii adverse să-~i execute totu~i
obligatia ne’ndeplini’ă sau va cere rezbluţiunea judiciară pentru obligatia neîndeplinită a părţii
ac/verse. dar nu se va putea admite rezoluęiunea judiciară cánd ccl care o cere nu a execula!
obliga(ic.’ con’ractuală ce-i incumba părţü contractante vánzătoare ale cărei drepturi le exercită
prin acceptarea moştenirii ei in condiţiile art. 4 a! Legii nr. 10 2001, în speţă fund lăsată
neindeplinită de vânzătoare obligaţia de predare a imobilului vândut Ia scadenţa ei şi ulterior, cu
consecinţa curgerii separate a daunelor moratorii pentru întârziere CU privire Ia întârzierea
vânzătoarei în predarea bunului până la momentul în care bunul a fost preluat abuziv de fostul
regim comunist în anul 1948 pe numele altei persoane decât proprietara societate.

De aitfel, cum s-a arătat, din procesul verbal de carte funciară provizorie din 1940 rezultă că
tranşa de 1.000.000 Iei fusese stinsă, mai rămânând de plată Ia data Iui dear restul de preţ de
3.000.000 lei.

Aşadar: 1. obligafia contractuală de predare a imobilului la scaden(ă n~fiind îndeplinită, în
condiţiiie art: 1020-1021 C.civ. vechi în vigoare Ia data contractului de vânzare-cumpărare a cărui
rezoluţiune se cere nu se poate dispune rezolufiunea in favoaŕea apelantului reclamant care
acţionează în drepturile vânzătoarei care nu şi-a îndeplinit obligatia de predare şi a cărei succesiune
a accepta~-ö priri retranšmiteŕe în baza certificatului de legatar nr. în condiţiile notificării
imobilului ćonform art. 4 al Legii nr. 10/2001; 2. fund reglementate prevederile art. 1368 Cciv.
vechí in vig~are Ia data contractului de vánzare-cumpărare a cărui rezolufiune se cere, ca exceplie
de /a carac?erul real a! ac;iunü în rezolujiune a vânzătorului. care prevăd că. în caz de trecere a
bunului vub pu”erea un6r acte ale autorităţilor, pentru bunul respectiv nu mai poatefi rezolu(ionczt
conirrictul de ~vônzare cumpărare, mi se va putea dispune rezolu(iunea contractului de vánzare
cumpăraŕe nr. pretinsă de apelantul-reclamant.

Fa(ă dě ioate celë ară’ate, nu se poate dispune rezolufiunea judiciară preuinsă de apelarnul
reclamană’, vădindu-se ‘~ă soluţia primei instanţe de respingere a capătului principal de acţiune ca
neîntemeiat faţă de cumpărătoarë(avâr~d ca obiect rezoluţiune) ęste Iegală urmând a fi păstrată,
criticile apelantului reclámant referitoare Ia această soluţie neputând conduce Ia admiterea apelului,
ci nuřnai la~ respingerea lui. Aceasta, în condiţiile în care celelalte capete de cerere formulate în
acţiune de reclamant şi ale căror soluţii date de prima instanţă sunt criticate în apelul reclamantului,
depind. a$a cum au fost formulate, ca accesorii, de soluţia cereŕii principale. de rezoluţiune judiciară
a contractului de vânzare cumpărare.

• Astfel, reclamantul a cerut în cererea de chemare în judecată constatarea caracterului abuziv
al preluării ~mobilului în 1948 ~i anularea sau caducitatea rechiziţiei, tocmai ca urmare a admiterii
rezoluţiunii; care, cum s-a arătat, nu poate fi admisă, pe baza admiterii rezoluţiunii judiciare
motivândreclan.iantul că cele două capete accesorii pot fu admise prin admiterea rezoluţiunii care ar
însemna reîntoarcerea bunului în jatrimoňiul autońldr săi.

Cum ?ezäl~qiuneapretinsă apare cored şi legal respinsă prin soluţia pronun(ată de sentinţa
apelaíă. neflind adrnisă rezoluţiunea nu se poate admite nici anularea sau caducitatea rechiziţiei
fornzulată de reclamant Fn primul rând ca şi capăt de cerere ccesoriu a cărui solu(ie depinde de
~olu(ia c’ťzpäŕului rezoluţiunii precizůt îh apel cu precizarea din cererea de apel că rechiziţia ca
măsură nu era conforrnă Constituţiei, legilor în viżoare şi tratatelor Ia care România era parte,
cadrulnormativ de Ia acea dată reglementând că imobilele se putea rechiziţiona.numai în folosinţă

In phis, în cererea de chemare în judecată reclamantul a motivat că ,, Mai mult, avánd în
vedere fajtul că imobilůl în cauză a fost reëhiziţionat de Ia proprietarul (tatăl
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său), şi flu de Ia Societatea Agronomilor, considera că este cu atât mai îndreptăţită şi legala cererea
sa de anulare a actelor de rechiziţie, justificând astfel pe deplin calitatea procesuală activă”.

Aşadar, pentru capătul de cerere de anulare a rechiziţiei a pretins nelegalitatea rechizif /cl şi
prin aceea că imobilul in cauză a fosi rechiziponat de Ia proprietarul (laid!
său,), şi flu de Ia Socielatea Agronomilor.

Preluarea imobilului pe numele altei persoane deed! proprietara lui, respect iv pe numele žui
deşi /mob/lu! era proprietatea cumpărătoarei Soc/eta/ca

Agronomilor(devenită Socielalea Inginerilor Agronomi), flu conduce Ia schimbarca sen”in,ei
apelate sau la anularea ci pen/ru a se dispune in sens contrar soluţiei dispuse de prima insianfă,
neputându-se dispune cii privire Ia ineficacitatea (anularea’caducitatea) reehiziţiei in favoareci
succesorului in drepturi (apelani reclamani) a! unei persoane care nu era proprietar dgcľc4reia mi
I s-apre!uat abuzivprin rechizi(ie imobilul, cum s-a arătat mai sus cu privire Ia existenţa în cauză a
probei contrare menţiunii actului de preluare(procesului verbal de rechiziţie şi deciziei de trecere a
imobilułui, ce i-a urmat respectivului proces verbal de rechiziţie, în administrarea Intreprinderii de
Administraţie Locativä a Sfatului Popular Raionul 30 Decembrie, aflate în copie Ia filele 39 şi
respectiv 4 1-42 vol. 1 dosar primă instanţă), probă contrară reprezentată de contractul de vânzare
cumpărare încheiat Ia 27.07.1927 şi autentificat sub nr. de Tribunalul llfov Secţia
Notariat.

Cauzele juridice fbi preíinse de apelantu! reelamani direct in cererea de ape! nu pot
conduce Ia admiierea apelului(‘art 478 aim. 1,3, C.proc. civ.).

In acest sens flu poate fi reţinut motivul suplimentar invocat direct in apel cA rechiziţia din
procesul verbal nr. at ii fost ilegala întrucât nu au fost respectate dispoziţiÂle art. 12
din Legea nr. 439 1945 pentru că nu au fost menţionate motivele concrete pentru care luarea
măsurii a fost indispensabilă, nu a fost emis ordinul de cartiruire şi flu a fost respectată olpligaţia de
a acorda proprietarului deposedat o Iocuinţă corespunzătoare nevoilor sale, menţiuni cu privire Ia
toate aceste condiţii şi consecinţe ale rechiziţionării care ar fi trebuit să lIe lăcute în cuprinsul
actului de rechiziţie, respectiv în procesul verbal nr. , motivul fund formulat contrar
dispoziţiilor art. 478 aIm. 1,3 C.proc.civ care nu permit formularea de cauze juridice noi îr’ apel.

Nulitatea sau eadueiiatea rechiziţiei au fosi invocate in cererea de chemare in judecată
pentru cele două cauze mai sus analizate de Curie: I .ca accesoriu al capătului principal al
rezoluţiunii, în sensul că dacă se admite rezolujiunea înseamnă că era
proprietarul imobilului Ia data rechiţiţiei care numai astfel ar trebui considerată nulă sau caducă în
baza art. 6 din Legea nr. 213 1998 şi Legii nr. 10 2001 cu precizarea din apel că rechiziţia ca
măsură nu era conforma Constituţiei, legilor in vigoare şi tratatelor Ia care Romania era pane,
cadrul normativ de Ia acea dată reglementând că imobilele se putea rechiziţiona numai in folosinţă;
2. dacă am admite constatarea Instantei de fond conform căreia, după anul 1940 respectiv după data
întocmirii cărţii funciare provizorii, proprietarul imobilului era Societatea Agronomilor, atunci în
mod logic actul de rechiziţie ar fi ilegal, întrucât preluarea/rechiziţia flu s-a racut de Ia Societatea
Agronomilor, ci de Ia autorul .

Cum s-a arătat, dacă rechiziţia flu era valabilă ca măsură putea fi contestată in procedura
specială a Legii nr. 10 2001 de proprietarul imobilului, Societatea Inginerilor Agronomi din
România, dacă ea îndeplinea şi condiţiile acelei legi speciale, după propriul interes, netlind
îndreptăţit apelantul reclamant să se constate in favoarea lui vreo cauză de ineficacitate a rec
deoarece imobilul nu s-a aflat Ia momentul rechiziţiei în patrimoniul autorului lui

, ci se afla legal în proprietatea Societăţii Inginerilor Agronomi din Románia. lar. ca
accesoriu al capătului principal de acţiune(rezoluţiunii), capătul de cerere având ca obiect
nulitatea/caducitatea rechiziţiei flu pute Ii decât respins din puflct de vedere legal de prima inslanţă
care a respins ca neîntemeiat în mod legal capătul principal de acţiune al rezoluţiunii, prin soluţia
proflunţată, capăt principal de soluţia căruia depindeau nulitatea/caducitatea pretinse ca accesorii ale
rezoluţiunii.

Neföndai invocă ape!aníul reciamant că ,,în temeiul dispoziţiilor art. 1295 Cod civil 1864
drepturile care rezultă prin vinderea perfecta între părţi, nu pot a se opune, mai înainie tic

hYA( ~g



51

transcŕipţiuńea actului, unei a treia persoane (terţilor)”. Susţinerea flu poate conduce Ia admiterea
apelu]ui săü pentru că acesta nici nu se pre~inde ten, ci se pretinde chiar succesor în drepturi al
pretiiisei păiţi a contractului de vânzare cumpărare . Or. părjile şi succesorii br in
drepturi sun! (mule de prevederile con’rac’ului care le sun! opozabile direct col!form art. 969
C.civ.vechi f~ră vreo înscriere ulterioară, vânzarea cumpărarea Rind obligatorie pentr părţile
contractului de Ia data contractului în Iitigiu, contract conśensual în raport Cu dispoziţiile art. 1295
C.civ.vechi în vigoare Ia data încheieńi lui (valabil prin simplut acord de voinţă at părţilor, de
îndată cc etc s-au înţeles asupra Iucrutui vândut şi asupra preţului), indiferent cA părţile au realizat o
formă suplimentară- a autentificării- pe care au considerat-o necesară numai pentru că ele au
convenit prëluarea de către cumpărătoare şi a datoriei de cca. 459.521,83 Iei a vânzătorilor preluată
deja de cumpărătoare, în contul unei părţi a preţului, ca datorie ipotecară Ia data încheierii
contractului de vânzare-cumpărare, ipoteca rezultând dintr-un contract autentificat(art. 1772
C.civ.vechi care stabilise că ipoteca convenţională nu se putuse constitui decât prin act autentic).

Nefóndat consideră apelantul reclamant că, deoarece conform răspunsului transmis Ia
dosarut primei instanţe de către Arhivele Naţionale - Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrate,
nu există documentele invocate śolicitate de reclamant, respectiv menţiuni în registrele de
inscripţiuni şi trahscripţiuni imobiliare din perioada 1927-1943 cu privire Ia vânzareaitransferul
dreptului ‘dé proprietate asupra imobilului în cauză, în opinia apelantului ar însemna cä actul de
vânzare cuńipărare nu a fost transcris în registru şi nici nu a fost înscris privilegiul pentru plata
diferenţei de preţ conform dispoziţiitor legate aplicabil Ia acel moment. Procesul verbal de carte
funciară provizorie din 1940 din dosarul pŕimei instanţe, neanulat până în prezent prin vreo hotărâre
judecătůréască pentru vreun motiv de nevalabilitate de Ia epoca lui(art. 6 C.civ.nou), a înscris în
mod valabif cartea funciară provizorie, conform art. 168 din Legea din 21 apritie 1968, proprietatea
valabjlă a Şocietăţii Inginerilor Agronomi din România atestată de contractul de vânzare cumpărare
încheiat de părţile lui în mod valabil în 1927, precum şi privilegiul vânzătoarei stabilit de art. art.
1737 şi 1740 C.civ. vechi în vigoai~e Ia data contractului pentru cate părţile contractului nu
dovediseră că realizaseră vreo stingere a Iui.

Susţine apelantul reclamant că înscrierea în cartea funciară provizorie din anul 1940 nu a
avut efect c’onstitutiv de drepturi, critică ce nu poate conduce, de asemenea, Ia admiterea apetutui,
nici prima instanţă neconsiderând că înscrierea în cartea funciără provizorie din anul 1940 ar ii avut
efect constitutiv de drepturi. Inscrierea respectivă avëa numai efect de opozabilitate faţă de terţi, nu
faţă de părţile contractului de vânzare cumpărare ale cărui efecte erau obligatorii pentru ele conform
art. 969, 1,295 C.civ.vechi în vigoare Ia data încheierii ‘contractului de vânzare cumpărare
consensual şi t~ansIativ de próprietate pe care părţile lui I-au încheiat, mai sus redat de Cutte.

Faţa dë prevederile art. 478 alin. 1,3, C.proc.ćiv., potri~.’it cărora în apel nu se pot invoca şi
cauze noi’ faţă de cele din cerereä de chemare în judecată’ de Ia prima instanţă, apelantul rec!aman’
invocă nefôndaă’ hi ape! că nu ar ~Ji fos’ valabmi sau perfëćÍ coniraciub de vánzare cumpărare
înche’ia’ de ),ărţile lum in 1927. In cererea de chemare înjudecată a mnvocal rezolufiunea ca şi cauză
juridică de des/Unfake a respectivulum cońtracĺ. Nu a invocat nevalabili’a’ea incheierii lui, care este
altă cauză )uridică, dmstmnciă, de des/Unfare prmn nubigate a contract ubui, care nu se confundă cu
,tolh(iuneá şi’, deem, nu poatefi invoca’ă din punct de vedere legal direct hi ape!.

Soliqťa disjungerii capă’uliü accesoriu a! revendicărü,. pe care I-a formulat ca depinzând de
soluţia capătuĺui principal aI rezoluţiunii, accesoriu, disjungere dispusă de sentinţa apelată în
procesul dć fáţă, esie criticată de asemenea nefondax de apelaniul reelamant în apelul său,
dmsjungerecz /ui în vederea soluţionărü pe ët a exccpţiei litispendenţei cu dosarul iniţiat de
revendicare áflat în apet(Ia instanţa de fond a apelului), Ia rândul lul suspendat tocmai pentru că
apclarea în acel proces. separât iniţial a soluţiei revendicării arfi putut fi influenţată de o eventuală
soluţic dë admitere a rezoluţiunii din procesul de faţă, ca solufie de bună admmnistrare ajusifiei,
pen/ru formarëa dosarului separat al acestui capăí de cërere accesoriu a! revendieării, lUnd legal
dmspttvă de ~eniin(a apela’ă, faţă de prevederile art. 138 ‘~zlmn. 2 şi 4 C.proc.civ care stabilesc că ,,2
Excepţia Iitispendenţei poate fi invocată de părţi sau de instanţă din oficiu în once stare a procesului
în faţa inst~nţelor de fond”, respectiv că atunci ,,4Când instanţele sunt de grad diferit, excepţia se
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invocă înaintea instanţei de grad inferior. Dacă excepţia se admite, dosarul va ii trimis de îndată
instanţei de fond mai înalte în grad”.

Faţă de toate considerentele arătate, apetul se va respinge ca nefondat.
Faţă de soluţia dispusă şi, stabilind conform Protocolului dintre MJ şi UNBR, onorariul

dełinitiv at curatorului în apel, Ilie Magdalena( care flu fost in prealabil stabilit în mod próvizoriu
in sarcina părţilor apelante care aveau interes să se judece apelurile), Ia suma de 1567 Iei, pentru
serviciile prestate în apărarea părţii citate prin publicitate Societatea Agronomilor(Societatea
Inginerilor Agronomi din România), conform, art. 451 şi urm.C.proc.civ. Curtea va obliga apelanţii
ale căror apeluri se resping Ia plata în părţi egale a acestui onorariu de 1567 lei către curatorul
intimatei.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

cu sediul în B•
I, împotriva sentinţei civile nr.,_________ I, pronunţată de Tribunalul Bucureşti -

Secţia a Ill-a Civilă, în contradictoriu cu intimaţii pârâţi SOCIETATEA AGRONOMILOR
(SOCIETATEA INGINERILOR AGRONOMI din ROMANIA), cu sediul în

I, citatä şi prin publicitate şi cu curator domici

Stabileşte onorariul curatorului Ilie Magdalena Ia suma de 1567 lei.
Obligă apelanţii Ia plata în părţi egale a acestui onorariu de 1567 Iei către intimata Socielatea

Agronomilor.
Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune Ia Curtea de Apel Bucureşti.
Pusă Ia dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi 10.03.2021.

Red.
Tehdact. j~

9ex.
TB-3 - F.Gruia

PREŞEDINTE JUDECĂTOR

GREFIER

Respinge ca nefondate apelurile formulate de
I, cu domiciliul ales Ia I

I(fost I

apelantul reclamant

L şi cu sediul ales Ia

—
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