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Şedinţa publică din data de 01 iulie 2020 

Completul compus din: 

PREŞEDINTE: L.A.M. 

GREFIER: A.B. 

 

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanta B.A.A.R. în contradictoriu 

cu pârâtul S.N., având ca obiect acţiune în regres. 

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de şedinţă din data de 24.06.2020, 

parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat 

pronunţarea pentru data de 01.07.2020, când a hotărât următoarele: 

 

INSTANŢA 

 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:  

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe  la data 

de 06.10.2019, înregistrată sub nr. ...., reclamantul B.A.A.R. a solicitat instanţei să dispună 

obligarea pârâtului S.N. la: plata sumei de 37.048,42 lei sumă compusă din 36.730,42 lei 

achitați către autoritățile din Italia cu comisionul bancar aferent (7.971,86 EUR plată și 28,00 

EUR comision bancar) și 318,00 lei pentru traducerea de documente; plata sumei de 3.854,72 

lei, reprezentând dobânda legală aferentă sumei de 36.730,42 lei, calculată de la data plății 

efective până la data depunerii cererii;la plata dobânzii legale aferentă sumei de 36.730,42 lei, 

de la data formulării acțiunii și până la data achitării; la plata sumei de 1.218,29 lei, 

reprezentând T.V.A. datorată bugetului de stat la încasarea sumelor menționate mai sus, cu 

cheltuieli de judecată. 

În motivarea cererii, reclamantul a susținut că în data de ...., pârâtul a provocat din 

vina sa, un accident de circulație în I., în timp ce conducea autovehiculul înmatriculat sub nr. 

..... În data de 21.07.2016, B.N.C.V. din I. a avizat reclamantul cu privire la accident. După 

primirea avizării, BAAR a deschis dosarul de daună cu referința .... și a verificat situația 

asigurării autovehiculului ...., în baza de date CEDAM care este o bază de date comună a 

asigurătorilor administrată de C.S.A. Conform răspunsului primit, autovehiculul ... nu era 

asigurat la data producerii accidentului.  
Pentru a obține date cu privire la situația înmatriculării autovehiculului .... și cu privire 

la proprietarul/deținătorul acestuia, a solicitat informații la D.R.P.C.I.V.. Din dovada 

comunicată rezultă că proprietarul autovehiculului .... este numitul B.A.. Prin adresa nr. .... a 

notificat proprietarul autovehiculului, B.A., cu privire la accident și i-a solicitat să comunice 

punctul de vedere cu privire la circumstanțele accidentului, de asemenea, prin adresa 

menționata, i-a solicitat informații cu privire la asigurarea autovehiculului. 

Având în vedere că în urma tuturor acestor demersuri nu s-a făcut dovada existenței 

unei asigurări RCA/Carte Verde pentru autovehiculul ...., valabilă la data producerii 

accidentului, în baza art. 48 alin I din Legea nr. 136/1995, încheierea asigurării pentru acest 

autovehicul era obligatorie (Art. 48 alin 1 din L 136/1995 are următorul conținut: Persoanele 



fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în 

România, precum și tramvaie au obligația să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă 

ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale de 

acoperire...); acest autovehicul avea la data respectivă locul obișnuit de staționare în România 

(era legal înmatriculat în România), în baza „Acordului Multilateral încheiat între birourile 

naționale din statele membre ale S.E.E. și ale altor state” și a prevederilor „Regulamentului 

General al Consiliului Birourilor” B.A.A.R. a constatat că este obligat să-și angajeze 

răspunderea în garanție și a acceptat ca B.N. din I., să gestioneze cazul de daună și să 

plătească despăgubirile cuvenite persoanei prejudiciate, conform legislației din această țară. 
În data de 04.10.2016, B.N.C.V. din I. a comunicat că a soluționat pretențiile de 

despăgubire legate de accident, anexând și documentele justificative în acest sens și a solicitat 

rambursarea sumei de 4.044,91 EUR. 

În data de 17.01.2017, a primit un răspuns din partea proprietarului, în care a anexat 

contractul de vânzare cumpărare încheiat între B.A. și B.I. în data de 20.12.2015. Prin adresa 

nr. .... din data de .... a notificat noul proprietar, B.I. cu privire la accident și i-a solicitat să 

comunice punctul de vedere cu privire la circumstanțele accidentului, de asemenea, prin 

adresa menționata, i-a solicitat informații cu privire la asigurarea autovehiculului. 

În data de 02.11.2018, a primit un răspuns din partea proprietarului, în care a anexat 

contractul de vânzare cumpărare încheiat între B.I. și S.N., pârâtul din prezenta acțiune, 

contract încheiat în data de .....  

Având în vedere faptul că pârâtul nu a achitat el însuși solicitarea de despăgubire 

primită din partea B.N.C. verde din I., în data de 23.11.2016, B.A.A.R a achitat către B.N. 

din I. suma solicitată de 4.044,91 EUR suportând și un comision bancar aferent de 10,00 

EUR. Având în vedere cursul valutar de la data plății (1 EUR = 4,5103 RON), B.A.A.R. s-a 

înregistrat în acest caz cu o cheltuială de 18.313,98 lei (15.427,57 lei reprezentând 

despăgubiri, 2.314,14 lei reprezentând taxă de gestiune, 502,04 lei reprezentând cheltuieli 

externe și 45,10 lei comision bancar. 
Prin adresa nr. .... a notificat noul proprietar, pârâtul din prezenta acțiune, S.N. cu 

privire la accident și i-a solicitat s comunice punctul de vedere cu privire la circumstanțele 

accidentului (anexa 12), de asemenea, prin adresa menționata, i-am solicitat informații cu 

privire la asigurarea autovehiculului. Având în vedere faptul că pârâtul nu a achitat el însuși 

solicitarea de despăgubire primită din partea B.N.C. verde din I., în data de 09.11.2018, 

B.A.A.R a achitat către B.N. din I. suma solicitată de 3.718,20 EUR suportând și un comision 

bancar aferent de 9,00 EUR (anexa 15). Având în vedere cursul valutar de la data plății (l 

EUR = 4,6630 RON), B.A.A.R. s-a înregistrat în acest caz cu o cheltuială de  17.379,93 lei 

(15.076,50 lei reprezentând despăgubiri, 2.261,46 lei reprezentând taxă de gestiune și 41,97 

lei comision bancar). 
În drept, a invocat prevederile alin. (6) din Legea 132/2017 privind asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de 

vehicule și tramvaie 
În probaţiune, reclamantul a depus la dosar: Anexa l- Factură fiscală și decont pentru 

pretențiile formulate; Anexa 2- Avizarea de accident primită de la B.N.C.V. din I.; Anexa 3- 

Rezuitatul verificării asigurării în baza de date CEDAM; Anexa 4 — Răspuns primit de la 

D.R.P.C.I.V. cu privire la proprietarul autovehiculului ...., Anexa 5- Notificare proprietar 

(B.A.) cu privire la accident; Anexa 6- Acord de gestionare transmis B.N. din I.; Anexa 7- 

Cerere de rambursare primită de la B.N.C.V. din I. și documentele justificative privind plata 

despăgubirilor; Anexa 8- Răspuns din partea proprietarului B.A. — contract de vânzare-

cumpărare; Anexa 9- Notificare proprietar (B.I.) cu privire la accident; Anexa 10- 

Răspuns din partea proprietarului B.I. — contract de vânzare-cumpărare;  Anexa 11- 

Documente privind plata despăgubirilor; Anexa 12- Notificare proprietar/pârât (S.N.) cu 



privire la accident; Anexa 13- A doua cerere de rambursare primită de la B.N.C.V. din I. și 

documentele justificative privind plata despăgubirilor;  Anexa 14- Notificare pârât cu privire 

la plata despăgubirilor; Anexa 15- Documente privind plata despăgubirilor, Anexa 16- A treia 

cerere de rambursare primită de la B.N.C.V. din I. și documentele justificative privind plata 

despăgubirilor; Anexa 17- Notificare pârât cu privire la plata despăgubirilor; Anexa 18- 

Documente privind plata despăgubirilor; Anexa 19 - Documente privind cheltuielile pentru 

traduceri; Anexa 20 - Directiva 72/166/CEE, Anexa 21- Extras din Directiva 2005/14/cE; 

Anexa 22- Directiva 91/323/CEE; Anexa 23- Decizia 2003/564/CE; Anexa 24- Addendum-ul 

nr. 3 la „Acordul multilateral între birourile nationale de asigurări ale statelor membre ale 

spațiului economic EURopean si ale altor state asociate ' Anexa 25- Decizia 2007/482/EC (f. 

12-96). Totodată, a solicitat luarea interogatoriului pârâtului. 
Reclamantul a solicitat judecarea în lipsă.  

Cererea a fost legal timbrată (f. 12). 

Legal citat, pârâtul nu a formulat întâmpinare, dar la data de 18.06.2020 a depus 

note scrise, prin care a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive. Susține că în 

accidentul din I. a fost implicat numitul C.I, nicidecum el. Susține că nu are calitatea de 

proprietar al autovehiculului implicat în accident și că numitul C.I. ar fi întocmit fictiv acel 

contract pe numele său. 

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei. 

Totodată, în ședința publică din data de 24.06.2020 a fost luat și interogatoriul pârâtului.   

Analizând actele şi lucrările dosarului de faţă, instanţa reţine următoarele:  

Potrivit prevederilor art. 248 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă, instața este 

obligată să se pronunţe cu prioritate asupra excepţiilor de procedură sau de fond care fac 

inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe sau cercetarea în fond a cauzei, motiv 

pentru care va soluţiona cu prioritate excepţiei lipsei calității procesuale pasive a pârâtului 

S.N..  

Deși excepția a fost invocată doar odată cu depunerea notelor scrise la data de 

18.06.2020, instanța constată că aceasta nu este tardivă, câtă vreme excepţia lipsei calității 

procesuale pasive este o excepție de fond, absolută, care poate fi invocată în orice stadiu al 

procedurii. 

Printre condiţiile cumulative pentru a putea exercita o acţiune civilă, impuse în mod 

imperativ de art. 32 din Codul de procedură civilă, se numără şi calitatea procesuală definită 

de art. 36 Codul de procedură civilă ca fiind identitatea dintre părţi şi subiectele raportului 

juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii, iar sancţiunea incidentă în cazul 

neîndeplinirii acestei condiţii este prevăzută de art. 40 din Codul de procedură civilă, 

respectiv respingerea cererii ca fiind făcută de către o persoană sau împotriva unei persoane 

fără calitate procesuală. 

 Întrucât reclamantul este acela care declanşează procedura judiciara, lui ii revine 

obligaţia de a justifica calitatea procesuală pasivă. Prin indicarea pretenţiei sale, precum și a 

împrejurărilor de fapt și de drept pe care se bazează aceasta pretenţie, reclamantul justifica 

îndreptăţirea pe care o are de a introduce cererea împotriva unui anumit pârât. 

În speța de față, instanța constată că la data de ...., pe teritoriul I., a avut loc un 

accident de circulație în care a fost implicat autoturismul .... cu numărul de înmatriculare ...., 

aflat în proprietatea numitului B.A., condus de numitul C.I., care a lovit autovehiculul ... cu 

numărul de înmatriculare ...., condus de domnul A.M.. În urma accidentului,  autovehiculul ... 

cu numărul de înmatriculare .... a raport avarii, așa cum rezultă din adresa înaintată 

reclamantului de către B.C. din I. (f. 23). La dosarul cauzei a fost depusă și constatarea 

amiabilă de accident încheiată și semnată de cei doi conducători auto implicați în eveniment, 

iar în partea de jos a constatării numitul C.I. arată că ”este vina mea (…)” (f. 26 - 27). 



La data de 21.07.2016, reclamantul a fost avizat cu privire la acest accident de către 

B.N.C.V. din I. (f. 23) și B.A.A.R. a deschis dosarul de daună cu nr. .... Pentru a obține date 

cu privire la situația autovehiculului cu numărul de înmatriculare .... și cu privire la 

proprietarul acestuia, reclamatul a solicitat informații la D.R.P.C.Î.V., de la care s-a primit 

informația că proprietarul autovehiculului cu numărul de înmatriculare ... este B.A. (f. 31). 

Conform art. 1357 alin. (1) C. civ. ”cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o 

faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare”, iar potrivit art. 1349 alin. 1-3 

C.civ. (1) ”Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau 

obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, 

drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. (2) Cel care, având discernământ, 

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

integral. (3) În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare 

prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de 

ruina edificiului”.  

Astfel, pentru a se antrena răspunderea delictuală a pârâtului trebuie îndeplinite 

cumulativ următoarele condiţii: existenţa unui prejudiciu, o faptă ilicită cauzatoare de 

prejudicii, un raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, precum şi vinovăţia 

autorului prejudiciului.  

Fapta ilicită care stă la baza pretențiilor reclamantului nu este a pârâtului, câtă vreme 

din înscrisurile depuse de însuși reclamat rezultă că în data de ...., pe teritoriului I., numitul 

C.I., în timp ce conducea autoturismul .... cu numărul de înmatriculare ..., aflat în proprietatea 

domnului B.A., a lovit autovehiculul .... cu numărul de înmatriculare .....  

De altfel, în dosarul nr. ..... al Judecătoriei ..., reclamantul și-a modificat cererea 

inițială după primul termen de judecată. Astfel, a renunțat la judecata cererii față de pârâtul 

B.I. și a solicitat introducerea în cauză, în calitate de pârât, a numitului C.I., persoană care și-

a asumat vinovăția prin semnarea constatului amiabil la locul accidentului. Întrucât pârâtul 

intițial s-a opus modificării cererii de chemare în judecată, instanța a constatat că reclamantul 

este decăzut din dreptul de a-și modifica cererea după primul termen de judecată și de a-l 

chema în judecată pe numitul C.I. (f. 54 - 56).  

În atare condiții, susținerile reclamantului din cererea de chemare în judecată, în 

sensul că pârâtul, din vina sa, a provocat accidentul de circulație din data de ... ce a avut loc 

pe teritoriului I., sunt vădit contrare realității și pe deplin contrazise de dovezile depuse la 

dosarul cauzei. 

Totodată, din evidențele D.R.P.C.Î.V. rezultă că proprietar al autovehiculului cu 

numărul de înmatriculare ... este B.A., nicidecum pârâtul din prezenta cauză. Chiar dacă 

proprietar ar fi pârâtul din prezenta cauză, fapta ilicită cauzatoare de prejudicii este încălcare 

regulilor de circulație din data de ..., încălcare care a determinat producerea avariilor 

autovehiculului ... cu numărul de înmatriculare .... și, implicit, obligarea reclamantului la 

plata despăgubirilor. Totodată, între această faptă şi prejudiciul cauzat reclamantei există 

raport de cauzalitate. Dacă nu avea loc acest eveniment rutier, nici reclamantul nu ar fi avut 

obligația de a plăti despăgubirile și nu exista o diminuare a patrimoniului acestuia cu sumele 

de bani plătite către B.n. din I. pentru plata despăgubirilor achitate de către acest din urmă 

birou persoanei prejudiciate prin accidentul din I. 

Pârâtul nu a fost implicat în evenimentul rutier din data de ..., iar lămurirea 

împrejurărilor producerii acestui accident se poate face numai în contradictoriu cu persoana 

direct implicată, respectiv cu numitul C.I., nicidecum cu pârâtul din prezenta cauză. 

Câtă vreme pârâtul nu se face culpabil de producerea accidentului din data de ..., 

accident care este cauza producerii prejudiciului solicitat de reclamant, instanța va admite 

excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului și va respinge cererea de chemare în 



judecată, ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă, 

inclusiv sub aspectul cheltuielilor de judecată. 

Pârâtul a susținut că va solicita cheltuieli de judecată reclamantului prin intermediul 

avocatului său.  

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului S.N., excepție invocată 

de pârât. 

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul B.A.A.R...., în 

contradictoriu cu pârâtul S.N...., ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsită de calitate 

procesuală pasivă.  

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la 

Judecătoria Gherla.  

Pronunţată astăzi, 1 iulie 2020, prin punerea soluţiei la îndemâna părţilor prin 

intermediul grefei instanţei. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                                          GREFIER 

   L.A.M.                                                                                                                           A.B. 

 
Red LAM/DactAB 

06.07.2020/4ex 
 

 


