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Pe rol fiind pronunțarea asupra cauzei Civil privind pe reclamant ...şi pe pârât ...., având ca 

obiect fond funciar   

împotriva deciziei numărul  

La apelul nominal lipsă părțile: 

Procedura legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care ;  

Mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consmnate în încheirea de ședință din data 

de 19.03.3019 ce face parte integrantă din prezenta sentință civilă, când, instanța având nevoie de 

un termen pentru a delibera, a amânat pronunțarea succesiv pentru data de 02.04.2019 și 

16.04.2019. 

 

 

INSTANŢA 

 

 Deliberând reţine că prin acţiunea civilă formulată la data de 30.06.2017 de reclamanta ....,  

se solicită instanţei  obligarea   pârâtelor   la   soluţionarea   cererilor înregistrate pe numele 

reclamantei, respectiv emiterea titlului de proprietate cu privire la suprafaţa de teren agricol de 

61.404 m.p., de pe raza localităţii ......,  prin compensarea de bunuri ale unităţii deţinătoare - 

pârâta de rândul 3, conform prevederilor art. 1, alin .l din legea 368/2013 de modificare a art. 1, 

alin. 2 din legea 165/2013,  iar În subsidiar : Obligarea pârâtei de rândul 3, să pună la dispoziţia 

pârâtei de rândul 1, bunuri care vor reieşi din cercetarea judecătorească a se încadra în 

prevederile art. 1, alin. 2 din Legea 165/2013, care aparţin U.A.T. .. şi atribuirea acestor bunuri în 

compensarea bunurilor aferente cererilor reclamantei,  vizând suprafaţa de teren agricol de 

61.404 m.p., astfel cum această măsură reparatorie este introdusă de art. I, pct. 1, din Legea 

368/2013 şi emiterea titlului de proprietate asupra acestor bunuri, astfel cum acestea compensează 

valoric terenul subscrisei, urmare a cercetării judecătoreşti, conform anexei 1 din Legea 165/2013, 

cuprinzând grila de evaluare a imobilelor. 

 În motivarea cereri reclamanta a arătat în esenţă că prin Sentinţa civilă nr. ...., Judecătoria 

..... a dispus obligarea comisiei locale la punerea în posesie şi emiterea unui proces verbal de punere 

în posesie şi a comisiei judeţene la emiterea unui titlu de proprietate în favoarea subscrisei, pe 

suprafaţa de teren de 54.596 mp. teren arabil situat în tarlaua .. din localitatea ... şi pentru terenul 

forestier în suprafaţă totală de 7.796 m.p., situat pe tarlaua ... din localitatea .... Sentinţa a rămas 

definitivă prin nerecurare.; se mai arată că acest litigiu a pornit în anul 2007, în care s-au 

administrat multiple probe, inclusiv o expertiză topografică pentru identificarea terenurilor. 

Obligaţiile din Sentinţa civilă nr. ... au fost puse în executare ca urmare a aplicării de penalităţi de 

întârziere prin Sentinţa civilă nr. ... a Judecătoriei ..., pronunţată în dosarul civil nr. .. Hotărârea nr. 

... a rămas definitivă din 21 august 2012, moment de la care nu s-a trecut la aplicarea lor, deşi sunt 

executorii. în intervalul scurs de la data rămânerii definitive a hotărârii am efectuat numeroase 

demersuri, pe lângă ambele pârâte, care însă nu au făcut nimic în concret pentru deblocarea 

situaţiei. Reclamanta a somat prima oară pârâta Comisia locală, de a cărei demers depinde în primul 

rând punerea în executare a hotărârii, însă nu s-a dat curs cererii noastre. In mai multe rânduri am 

formulat cereri orale la Comisia judeţeană, soldate cu răspunsuri fără conţinut, iar în luna februarie 



2015 am somat prin executorul judecătoresc, în urma căruia ni s-au plătit cheltuielile de judecată, 

dar nu s-a pus în executare hotărârea. După mai mult de 300 de zile de la emiterea Sentinţei civile 

nr. ... s-au pus în executare dispoziţiile Sentinţei civile nr. ... 

Se mai arată în continuare că a formulat cerere de reconstituire în temeiul Legii 18/1991, a 

Legi 1/2000 şi a Legii 247/2005, pentru o suprafaţă totală de 214.000 m.p., ( 20 ha, 1400 m.p..),  

din care a fost reconstituit dreptul de proprietate pe: - suprafaţa de 5.000 m.p., dar care urma să fie 

atribuită pe un alt amplasament) este terenul pe care se află clădirea şi curtea primăriei); - suprafaţa 

de 54.596 m.p., teren agricol poate fi retrocedată în natură, pe tarlaua ...din ...;  în natură suprafaţa 

de teren forestier de 77.796 m.p., însă nu s-a pronunţat în nici un mod asupra diferenţei de suprafaţă 

56.404 m.p. luându-se act că pe acest teren nu mai poate fi retrocedat pe vechiul amplasament, 

pentru că s-au emis titluri de proprietate altor persoane, inclusiv pe motiv că există case construite 

pe acest teren. 

Reclamanta arată că are calitate de persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de 

proprietate, rezultând din existenţa cărţilor funciare care atestă dreptul anterior cooperativizării şi că 

parţial s-a constatat îndreptăţirea noastră prin atribuirea actelor de proprietate pentru terenuri 

provenite din aceleaşi cărţi funciare. în acest context, aplicarea art. 1 alin. 2 din Legea 165/2013 

este pe deplin justificată. Şi că Promovarea prezentei acţiuni este justificată de încălcarea de către 

pârâţi a tuturor termenelor stipulate de lege pentru soluţionarea cererilor. 

În probaţiunea a solicitat proba cu înscrisuri, adresă către  unitatea administrativ teritorială  

... pentru comunicarea bunurilor inventarului domeniului public aprobat prin HCL, cu indicarea 

acelor bunuri care pot fi acordate cu titlu de măsuri compensatorii subscrisei. Adresă la pârâta 

Comisia locală pentru comunicarea dosarului de fond funciar al subscrisei precum şi a bunurilor 

cuprinse în inventarul întocmit conform art. 5 din Legea 165/2013. ;  efectuarea unei noi expertize 

tehnice în specialitatea topografie având ca obiective: identificarea terenurilor de 61.404 m.p., în 

regim topografic şi cadastral. Identificarea terenurilor care ar putea fi acordate cu titlu de măsuri 

compensatorii de pârâte, după comunicarea inventarelor solicitate, echivalarea valorică a 

suprafeţelor, a celor preluate de stat, cu cele ce pot fi acordate. F 2-7 

Prezentei cereri îi sunt aplicabile dispoziţiile noului cod de procedură civilă. 

În temeiul art.194-197 din noul cod de procedură civilă s-au parcurs etapele de 

regularizare şi comunicare a cererii de chemare în judecată; în această etapă, pârâta ... a depus o 

întâmpinare la data de 24.07.2017, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a ...; 

şi excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţa si de exerciţiu   a ..., iar pe fond , a solicitat 

respingerea acţiunii ca fiind făcuta de o persoana care nu are calitatea de beneficiar al Legii nr. 

18/1991 pentru terenurile solicitate pe teritoriul loc. .... F 50 

Pârâta ... a depus o întâmpinare prin care arăta că, dacă din  probatoriul administrat în cauză 

rezultă că pretenţiile reclamantei sunt întemeiate, este de acord cu acţiunea formulată. F75  

   Conform art.237 cod procedură civilă, instanţa a trecut la etapa cercetării procesului, în 

cadrul căruia  la  primul termen de judecată din data de 5.12.2017,  instanţa după punerea în discuţie 

a respins  excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă şi de exerciţiu a ........, invocată de 

pârâtele de ordin 1 şi 3, prin întâmpinare, având în vedere că persoana cu privire la care s-a 

invocat această excepţie nu este parte în prezenta cauză, iar capacitatea procesuală este o condiţie a 

acţiunii civile ce priveşte părţile din litigiu.  ; iar cu privire la excepţia lipsei calităţi procesuale 

active a reclamantei invocată tot de către pârâta Comisia  Locală, instanţa a unit-o cu fondul cauzei 

având nevoie de administrarea aceloraşi probe ca şi cele necesare soluţionării fondului. 

În probaţiune,  instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, dosarul de fond funciar şi inventarul 

întocmit conform art. 5 din Legea 165/2013; adresă către Comisia judeţeană ..., cu menţiunea de a 

depune la dosar, înscrisuri privind modalitatea de soluţionare a tuturor contestaţiilor formulate de 

către reclamantă în numele ..., în temeiul legilor fondului funciar, precum şi toate actele care au stat 

la baza soluţiilor date, adrese către ..., pentru a se comunica când a fost înfiinţată ..., dacă aceasta 

există în continuare, iar în caz afirmativ să se comunice sub ce denumire există, dacă are 

personalitate juridică, precum şi să depună toate înscrisurile pe care le deţin, în dovedirea 

susţinerilor. şi expertiză tehnică judiciară topografică de către expert jud. d-l expert ...., ale cărui 

concluzii se află la dosarul cauzei, f 43-116. 



Instanţa văzând excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei .... raportat la 

probele administrate în cauză odată cu fondul cauzei, o va respinge ca neîntemeiată întrucât 

conform Statutului Bisericii Reformate din România,  reclamanta ..., este o entitate juridică care 

cuprinde şi Parohia ..... Ca urmare a reorganizării administrative din anul 1945, fosta Parohie ...., 

aparţine Parohiei .... Prezentul statut a fost adoptat la 5 decembrie 2007, în şedinţa a II-a din 

Sesiunea I a Sinodului Bisericii Reformate din România, deschisă la 12 februarie 2007 în Cluj-

Napoca şi aprobat prin HG 186/2008. 

După apariţia legii fondului funciar  şi a celorlalte legi reparatorii, reclamanta a formulat şi 

depus cereri pentru  reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferite suprafeţe de teren, pe care 

le-ar fi deţinut pe raza comunei .... f 9- 20. Astfel, la data de 3.05.2012, este pronunţată Sentinţa 

civilă nr...., în dosar civil nr..... rămasă definitivă în august 2012, prin care este admisă cererea 

reclamantei în contradictoriu cu pârâtele din prezenta cauză şi în consecinţă acestea din urmă sunt 

obligate la punerea în posesie a reclamantei şi să îi elibereze titlu de proprietate pentru suprafaţa 

totală de 54.596 mp, teren arabil , situat în tarlaua ... în ... şi teren forestier în suprafaţă de 77.796 

mp, situat în tarlaua ..,  tot în .... f 23. 

În prezent prin prezenta cerere,  reclamanta a solicitat o diferenţă de teren nerestituită de 

teren agricol de 61.404 m.p., de pe raza localităţii ...,  prin compensarea de bunuri ale unităţii 

deţinătoare;  

Prin urmare, în considerentul celor mai sus menţionate reclamanta are în continuare,  

calitatea procesuală şi interesul de a cere  restituirea şi a acestei diferenţe de suprafaţă pe care o 

consideră că i se cuvine, fiindu-i conturat un drept aparent la reconstituire, însă în cele ce urmează 

se va stabili dacă pe fondul cauzei, dacă reclamanta mai este sau nu îndreptăţită la vreo suprafaţă de 

teren pe vechiul amplasament ori în echivalent,  sau aşa cum s-a cerut,  prin compensare de bunuri 

ale unităţii deţinătoare. 

În consecinţă, va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei ....    

Analizând pe fond acţiunea civilă dedusă judecăţi pe baza ansamblului probator 

administrat în cauză instanţa reţine următoarele: 

În fapt, aşa cum s-a arătat mai sus, după apariţia legii fondului funciar  şi a celorlalte legi 

reparatorii, reclamanta a formulat şi depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate 

pentru diferite suprafeţe de teren, pe care le-ar fi deţinut pe raza comunei ..., astfel  a depus cerere în 

anul 1991, 1998, 2005, 2006, f 9-14,  după care s-a adresat instanţei în vederea  obligării pârâtelor 

la soluţionarea acestor cereri şi la punerea sa în posesie, astfel că prin Sentinţa civilă nr....,  

pronunţată de Judecătoria ..., în dosar civil nr...., rămasă definitivă în august 2012, instanţa admite 

în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta ... în contradictoriu pârâţii cu ..., şi a obligat pârâta 

...să  pună în posesie reclamanta iar pe pârâta ..., să elibereze Titlu de proprietate în favoarea 

reclamantei ...., pentru suprafaţa de 54.596 mp. teren arabil situat în tarlaua ... din localitatea ... şi 

pentru terenul forestier în suprafaţă totală de 77.796 mp. situat în tarlaua ... din localitatea ... .f 22-

24  

Această hotărâre judecătorească a fost pusă în executare în urma aplicării de penalităţi  de 

întârziere  în sarcina pârâtei ...,  care a întocmit cele două procese verbale de punere în posesie, în 

2017,  pentru suprafeţele stabilite în hotărârea judecătorească mai sus menţionată. F 30-39. 

Prin cauza de faţă reclamanta ... a solicitat o diferenţă de teren rămasă nerestituită şi pe care 

o consideră că îi aparţine, în sensul ca   pârâtele să fie  obligate     la  soluţionarea  cererilor 

înregistrate pe numele reclamantei, respectiv emiterea titlului de proprietate cu privire la suprafaţa 

de teren agricol de 61.404 m.p., de pe raza localităţii ...,  prin compensarea de bunuri ale unităţii 

deţinătoare - pârâta de rândul 3, conform prevederilor art. 1, alin .l din legea 368/2013 de 

modificare a art. 1, alin. 2 din legea 165/2013,  iar În subsidiar : Obligarea pârâtei de rândul 3, să 

pună la dispoziţia pârâtei de rândul 1, bunuri care vor reieşi din cercetarea judecătorească a se 

încadra în prevederile art. 1, alin. 2 din Legea 165/2013, care aparţin U.A.T. ... şi atribuirea 

acestor bunuri în compensarea bunurilor aferente cererilor reclamantei,  vizând suprafaţa de 

teren agricol de 61.404 m.p., astfel cum această măsură reparatorie este introdusă de art. I, pct. 1, 

din Legea 368/2013 şi emiterea titlului de proprietate asupra acestor bunuri. 

Prin întâmpinările depuse pârâta ..., s-a opus acestei restituiri, pe motiv că în speţa de faţă nu 

sunt aplicabile prevederile Legii nr. 165/2013, respectiv că potrivit art.4 din Legea nr. 165/2013, 



„Dispoziţiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse, in termen legal, la enitatile 

investite de lege, nesoluţionate pîna la data intrării in vigoare a prezentei legi...", şi că  suprafeţele 

solicitate de reclamantă ar  rezulta din nereconstituirea in totalitate a dreptului de proprietate pentru 

cererile formulate in temeiul Legii nr. 169/1997 si al Legii nr. 1/2000 (reclamantul nu s-ar  

regăseşte printre persoanele îndreptăţite de Legea nr. 247/2005 sa facă cerere de reconstituire). Şi de 

asemenea solicitarea reclamantei nu ar face obiectul legii nr.18/1991. 

În speţă,  se impune a se stabili  preliminar dacă,   pe de o parte dacă această solicitare a 

reclamantei  face obiectul legii nr.18/1991, ori a altor legi a fondului funciar,  şi astfel reclamanta 

este îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate  pentru  terenul agricol, solicitat ca 

diferenţa în plus,  de 61.404 mp, pe raza comunei ... iar pe de altă parte dacă această reconstituire 

se poate face prin compensarea de bunuri ale unităţii deţinătoare - pârâta de rândul 3, conform 

prevederilor art. 1, alin .l din legea 368/2013 de modificare a art. 1, alin. 2 din legea 165/2013.    

 În drept,  instanţa reţine pe de parte că potrivit art. 8 din legea nr.18/1991 republicată, 

Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul 

cooperativelor agricole de producţie se face în condiţiile prezentei legi, prin reconstituirea 

dreptului de proprietate sau construirea acestui drept. 2). De prevederile legii beneficiază membrii 

cooperatori care au adus pămînt în cooperativă sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de 

către aceasta, precum şi, în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora, membrii cooperatori care 

nu au adus pămînt în cooperativă şi alte persoane anume stabilite.  3.) Stabilirea dreptului de 

proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate în limita unei suprafeţe 

minime de 0,5 ha pentru fiecare persoană îndreptăţită, potrivit prezentei legi, şi de maximum 10 ha 

de familie, în echivalent arabil.  

Potrivit articolului 22 din Legea nr. 18/1991, ”Din terenurile agricole, comisiile vor atribui 

în proprietate, la cererea comisiilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunităţilor 

locale de cult din mediul rural, o suprafaţă de teren de până la 5 ha în echivalent arabil pentru 

fiecare parohie sau schit, aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege, ori de până la 10 ha 

teren agricol în echivalent arabil în cazul mănăstirilor, în măsura în care toate aceste aşezăminte 

au posedat în trecut terenuri agricole preluate de cooperativele  agricole de producţie, iar în 

prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafeţe restrânse. 

Potrivit articolului  23 alineatul 12 din Legea nr. 1/2000 ”Unităţile de cult prevăzute la 

alineatul 1, dacă au avut în proprietate suprafeţe mai mari decât cele retrocedate până la intrarea 

în vigoare a prezentei legi, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga 

suprafaţă deţinută în 1945.” 

Potrivit art. 1 din legea nr.165/2013 modificată şi republicată,  coroborate cu art.221-223 

din normele de aplicare a legii nr.165/2013,  Alin. (2) În situația în care restituirea în natură a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, măsurile 

reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt: compensarea cu bunuri oferite în echivalent de 

entitatea învestită cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, măsurile prevăzute de Legea fondului 

funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 1/2000 

pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, 

solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și măsura compensării prin puncte, prevăzută în 

cap. III. 

---------- Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 368 din 18 

decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013. 

Alin. (3) În situația în care titularul a înstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de 

restituire a proprietății, singura măsură reparatorie care se acordă este compensarea prin puncte 

potrivit art. 24 alin. (2), (3) și (4). Alin. (4) Punctele prevăzute la alin. (2) și (3) se valorifică 

potrivit prezentei legi. 

Revenind la speţa de faţă, instanţa reţine, că în susţinerea  cererii formulate de reclamantă se 

invocă  cărţile funciare  CF nr.... .., cărţi funciare care au fost verificate şi suprapuse cu terenul de la 

faţa locului de către expertul judiciar topograf care a întocmit expertiza tehnică judiciară în cauză. 



Din concluziile expertului care se află la filele 53-133, precum şi din lecturarea cărţilor 

funciare nr. ... .., traduse în extinso, rezultă că în baza art.66 al legii pentru reforma agrară, a fost 

notată procedura exproprierii  prin încheierea din data de 14.08.1922, f 123, 129, astfel că în afară 

de câteva parcele –, biserica, cu clopotniţă,  casa parohială, cu curtea aferentă,  cimitirul,  care se 

află în posesia şi folosinţa  reclamantei,  terenurile din cele două cărţi funciare  au fost expropriate 

în baza reformei  agrare din anul 1921 şi trecute în favoarea statului Român.  

Conform  Legii din 30 iulie 1921 pentru reforma agrară din Transilvania, Banat, Crişana şi 

Maramureş, Textul actului publicat în M.Of. nr. 93/30 iul. 1921, la  Art. 2. se prevedea că 

Exproprierea atinge proprietatea fără privire la calitatea proprietarului, capacitatea lui juridică sau 

caracterul imobilului expropriat.  Iar la Art. 3. - Moşiile şi părţile de moşii expropriabile, potrivit 

legii de faţă, sunt lovite de indisponibilitate, în tot ceea ce priveşte aplicarea legii, din ziua de 1 

Februarie 1921, fără îndeplinirea nici unei alte formalităţi.  La Art. 6. - Se expropriază în 

întregime: a) toate proprietăţile rurale şi extravilanele urbane aparţinând tuturor persoanelor 

juridice, care urmăresc satisfacerea unui interes public ca: corporaţiuni, fundaţiuni, instituţiuni, 

biserici, mănăstiri, capitaluri, universităţi, şcoli, spitale, judeţe, comune, etc.  

 Conform acestei legi , exproprierea se făcea în schimbul unui preţ,  reglementat de art.48 - 

Preţul cu care se plăteşte pământul expropriat se fixează în prima instanţă de Comisiunea judeţeană 

pentru expropriere, iar în a doua şi ultima instanţă de Curtea de apel. 

Din cel mai sus arătate , se reţine că şi terenurile reclamantei înscrise în cele două cărţi 

funciare menţionate mai sus,  au fost supuse exproprierii conform procedurii instituite de legea din 

1921, pentru care este posibil, ca în schimbul exproprierii,  reclamanta, prin organele sale de 

conducere, de la acea vreme să fi fost  despăgubită în  condiţiile art.48 şi următoarele din lege.  

În prezent legile  fondului funciar,  de  reconstituire a dreptului de proprietate adoptate după 

anul 1991,  se aplica doar in scopul reparării masurilor abuzive aplicate de regimul comunist in 

perioada anilor 1945-1990 astfel cum rezulta din ansamblul prevederilor acestor legi. 

În lumina dispoziţiilor art. 11 alin. 2 indice 1 din Legea nr. 18/1991, reclamanta,  nu  este 

îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului  agricol solicitat ca diferenţă, 

în suprafaţă de 61.404 m.p , din litigiu,  întrucât acesta nu a fost preluat de  stat ori CAP, ca efect al 

colectivizării, ci  a fost  preluat de Statul Roman în urma exproprierii din anul 1921, pe care apoi la 

acordat cu titlu de împroprietărire persoanelor îndreptăţite potrivit legi la acestă împroprietărire;  tot 

în acest sens se poate reţine neîndreptăţirea reclamantei la reconstituire pentru acestă suprafaţă şi 

din perspectiva   depoziţiilor articolului  23 alineatul 12 din Legea nr. 1/2000, unde se arată că  

”Unităţile de cult prevăzute la alineatul 1, dacă au avut în proprietate suprafeţe mai mari decât 

cele retrocedate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, pot cere reconstituirea dreptului de 

proprietate pentru întreaga suprafaţă deţinută în 1945.” 

Prin urmare, terenurile în discuţie  nu se mai aflau în proprietatea  reclamantei  din anul 

1921, fiind trecute în proprietatea statului ca urmare a exproprieri, astfel că acesta nu mai este 

îndreptăţită la nici o suprafaţă de teren. 

Pe de altă parte, cererea  reclamantei de reconstituire a dreptului de proprietate prin 

compensarea de bunuri ale unităţii deţinătoare –adică ale  pârâtei de rândul 3, conform 

prevederilor art. 1, alin .l din legea 368/2013 de modificare a art. 1, alin. 2 din legea 165/2013,   nu 

este admisibilă, nefiind aplicabilă situaţiei de fapt din cauză,  întrucât reclamanta nu a formulat 

cererea în temeiul legii nr.10/2001 ci a legilor fondului funciar, adică nr.18/1991, legea nr.1/2000, 

legea nr.169/1997, legea nr.245/2005, unde se prevăd alte metode reparatori, faţă de cele 

reglementate de legea nr.10/2001, care, în ceea ce o priveşte pe reclamantă,   au fost deja  epuizate,  

mai ales că reclamanta a beneficiat  de  reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferite  

suprafeţe de teren, în temeiul acestor legi.( a se vedea decizia nr.12/2018 a ÎCCJ). 

Faţă de întreaga stare de fapt şi drept mai sus expusă , instanţa constată că cererea formulată 

de reclamantă nu este admisibilă,  fiind neîntemeiată sub aspectul îndreptăţirii sale la reconstituirea 

dreptului de proprietate  pentru diferenţa de teren solicitată în plus, şi fiind inadmisibilă sub 

aspectul modalităţii concrete de reparare în echivalent,  solicitată de reclamantă, în situaţia în care s-

ar fi dovedit îndreptăţirea ei la reconstituirea dreptului de proprietate  pentru suprafaţa solcitată în 

plus. 



În consecinţă, va respinge pe fond acţiunea civilă formulată de reclamanta ....în 

contradictoriu cu pârâtele ...., având ca obiect fond funciar, întemeiat pe dispoziţiile art.1, alin.1 din 

Legea nr.368/2013 care a modificat  art.1 alin.2 din legea nr.165/2013.   

Fără cheltuieli de judecată. 

  

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei ... 

Respinge  pe fond acţiunea civilă formulată de reclamanta .... în contradictoriu cu pârâtele 

...., având ca obiect fond funciar,  întemeiat pe dispoziţiile art.1, alin.1 din Legea nr.368/2013 

care a modificat  art.1 alin.2 din legea nr.165/2013.   

Fără cheltuieli de judecată. 

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. 

Pronunţată în şedinţa publică din data de 16.04.2019. 

 

Președinte,       Grefier, 

 


