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Ministerul Public este reprezentat prin procuror ... din cadrul Parchetului de pe 

lângă Judecătoria Gherla 

 

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile-minori și familie, privind pe reclamantul ... în 

contradictoriu cu pârâtul ..., având ca obiect ordin de protecţie. 

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă reclamantul, personal, care se identifică cu 

CI ..., lipsă fiind pârâtul, pentru care se prezintă av. ..., desemnată din oficiu, care depune 

delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie la dosar. 

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că dosarul este 

la primul termen de judecată, iar la data de 08.08.2019, s-a depus la dosarul cauzei, prin 

serviciul registratură al instanţei, de către Poliţia comunei .., răspuns la adresa emisă către 

aceasta şi dovada de comunicare a citaţiei emisă pentru pârât, după care: 

Instanța constată că în actele depuse la dosarul cauzei din partea Postului de Poliție ..., 

se face mențiunea că pârâtul a refuzat primirea citației (fila 20 dosar). Citarea reclamantului s-

a făcut telefonic. Față de cele constatate, instanța pune în discuție legalitatea procedurii de 

citare a pârâtului. 

Reclamantul lasă la aprecierea instanței privind legalitatea procedurii de citare. 

Reprezentanta pârâtului consideră că procedura de citare este legal îndeplinită, având 

în vedere că a luat la cunștință de termenul de judecată stabilit în cauză. 

Reprezentantul Ministerului Public consideră că procedura de citare este legal 

îndeplinită cu pârâtul. 

Instanţa constată că procedura de citare cu pârâtul este legal îndeplinită, acesta refuzând 

să primească citaţia, iar faţă de menţiunile din citaţie cu privire la înmânarea acesteia în ziua 

dinaintea termenului de judecată, raportat la caracterul urgent al cauzei, instanţa apreciază 

procedura ca fiind legal îndeplinită. 

Instanţa pune în discuţie competenţa de soluţionare a prezentei cauze de către 

Judecătoria Gherla. 

Reclamantul consideră că Judecătoria Gherla trebuie să soluționeze cauza. 

Reprezentanta pârâtului apreciază că Judecătoria Gherla este competentă general, 

material şi teritorial să judece prezenta cauză. 

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că Judecătoria Gherla este competentă 

general, material şi teritorial să judece prezenta cauză. 

Instanţa, verificându-și din oficiu competența, constată că este competentă, potrivit art. 

25 alin. 1 din Legea 217/2003, domiciliul victimei fiind în ......, care conform HG 337/1993 se 

află în circumscripţia Judecătoriei Gherla. 

La întrebarea instanţei reclamantul arată că este vecin cu pârâtul ... care este de etnie 

rromă, fiind venit din zona Baia Mare și că nu are nicio legătură de rudenie cu acesta. Mai arată 



că în anul 2011 l-a surprins pe pârât în grădina sa, la furat, iar acesta l-a agresat fizic, fiind și 

condamnat ulterior. Ieri, o persoană din vecini a trecut prin curtea sa, i-a spus că soția pârâtului 

... i-a furat 300 sau 3000 lei (nu mai reține exact) și l-a sfătuit să meargă să depună plângere la 

poliție. Pe la ora 10,00 pârâtul ... s-a întors acasă, soția sa i-a spus de recomandarea pe care o 

făcuse vecinului, de a merge la poliție și pârâtul a început să-i adreseze injurii, să îl amenințe 

că îl omoară, că îl va urmări și-l va băga în spital. Pentru că i-a fost frică, a sunat la 112, a venit 

destul de repede un echipaj de poliție, dar nici în prezența polițiștilor pârâtul nu a încetat cu 

amenințările și injuriile. Amenințările pârâtului au continuat și după plecarea polițiștilor, motiv 

pentru care a făcut plângere la poliție și pentru că i s-a spus că demersurile ca urmare plângerii 

formulate vor dura mai mult timp, a formulat cererea având ca obiect ordin de protecție la 

Judecătoria Gherla. 

Reclamantul mai arată că amenințările și injuriile adresate de pârât au fost înregistrate 

de nepoata sa pe telefon și solicită ca înregistrarea să fie luată în considerare ca probă la dosar. 

Întrebat fiind, reclamantul mai precizează că nu are nici o legătură de rudenie cu pârâtul și că 

solicită emiterea unui ordin de protecție pentru obligarea pârâtului de a păstra o distanță cât 

mai mare față de el. 

Instanţa acordă cuvântul în probaţiune. 

Reclamantul solicită ca înregistrarea să fie luată în considerare ca probă la dosar. 

Reprezentantul Ministerului Public invocă excepția inadmisibilității cererii formulate 

potrivit legislației în vigoare ce guvernează această instituție, având în vedere că între 

reclamant și pârât nu există nici un grad de rudenie. 

Instanţa pune în discuţie excepţia invocată. 

Reclamantul nu este de acord cu excepția invocată de procuror, arată că îi este frică de 

pârât, având în vedere că a mai fost agresat de acesta în trecut. 

Reprezentanta pârâtului solicită admiterea excepției inadmisibilității invocată de 

procuror. 

Reprezentantul Minsisterului Public solicită admiterea excepției invocate. 

Reclamantul nu este de acord cu excepția. 

Reprezentanta pârâtului solicită admiterea excepției. 

Instanța în temeiul art.248 alin. 1 Cod procedură civilă, reține cauza în pronunțare 

asupra excepției invocate. 

 

 INSTANŢA 

 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 07.08.2019 sub nr. de mai 

sus, reclamantul ... a solicitat emiterea unui ordin de protecţie, în contradictoriu cu pârâtul .... 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat în esenţă, că în data de 07.08.2019, în jurul 

orelor 10:50, în timp ce se afla la locuinţa fiului său din ......, a fost agresat verbal de către ... 

care a afirmat „te omor, te bag în spital, îţi tai capul, te urmăresc când eşti singur şi te omor”  

şi a mai precizat că nu îi pasă de poliţie şi de judecători, pentru că el a făcut puşcărie şi nu îi 

este frică. 

Reclamantul a mai arătat că a apelat la 112 iar poliţiştii l-au îndrumat să se adreseze 

judecătoriei Gherla pentru a obţine un ordin de protecţie. În continuare a învederat că 

ameninţările proferate i-au creat o stare de temere şi că pârâtul este o persoană agresivă, l-a 

agresat fizic şi în 2011, faptă pentru care a fost condamnat. 

În temeiul art. 26 alin. 2 din Legea nr. 217/2003, cererea este scutită de taxă judiciară 

de timbru. 

Deşi legal citat în cauză, pârâtul nu a depus întâmpinare şi nu a fost prezent în faţa 

instanţei, fiind reprezentat de avocatul desemnat din oficiu ca apărător. 



La termenul de judecată din data de 08.08.2019 reprezentantul Ministerului Public a 

invocat excepţia inadmisibilităţii cererii. 

Analizând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii cererii, în temeiul art. 248 alin. 

1 Cod procedură civilă, instanţa reţine următoarele: 

În fapt, astfel cum rezultă din susţinerile reclamantului de la termenul de judecată din 

data de 08.08.2019, părţile sunt vecini, locuind în localitatea ....  

În drept, potrivit art. 3 din Legea 217/2003 violenţa domestică înseamnă orice 

inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială 

sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, 

precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit 

împreună cu victima. 

Art. 4  din aceeaşi lege prevede: violenţa domestică se manifestă sub următoarele 

forme: a) violenţa verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de 

insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare;      b) violenţa psihologică 

- impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă 

psihică în orice mod şi prin orice mijloace, prin ameninţare verbală sau în orice altă 

modalitate, şantaj, violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, afişare ostentativă 

a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, 

urmărirea fără drept, supravegherea locuinţei, a locului de muncă sau a altor locuri 

frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin 

mijloace de transmitere la distanţă, care prin frecvenţă, conţinut sau momentul în care sunt 

emise creează temere, precum şi alte acţiuni cu efect similar. 

Potrivit art. 23 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie, persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol 

printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în 

scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie. 

Pentru a putea beneficia de protecţie, conform acestor dispoziţii, trebuie îndeplinite, 

cumulativ, o serie de condiţii, respectiv integritatea fizică sau psihică a victimei trebuie să fie 

pusă în pericol printr-un act de violenţă, fizică sau psihică, aceasta să vină din partea unui 

membru al familiei, iar ordinul să fie emis în scopul înlăturării unei stări de pericol. 

Conform art. 5 din Legea 217/2003 prin membru de familie se înţelege „În sensul 

prezentei legi, prin membru de familie se înţelege: a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi 

surorile, soţii şi copiii acestora, precum şi persoanele devenite rude prin adopţie, potrivit 

legii;  b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; fraţii, părinţii şi copiii din alte relaţii ai 

soţului/soţiei sau ai fostului soţ/fostei soţii; c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare 

acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă 

acestea au locuit sau nu cu agresorul, ascendenţii şi descendenţii partenerei/partenerului, 

precum şi fraţii şi surorile acestora; d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în 

drept drepturile faţă de persoana copilului; e) reprezentantul legal sau altă persoană care 

îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia 

celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale. (2) În sensul 

prezentei legi prin victimă se înţelege persoana fizică ce este supusă uneia sau mai multor 

forme de violenţă prevăzute la art. 4, inclusiv copiii martori la aceste forme de violenţă.” 

În cauză, instanţa reţine că potrivit Legii nr. 217/2003, una dintre condiţiile de 

admisibilitate pentru emiterea unui ordin de protecţie este aceea ca violenţa să provină din  

partea unui membru de familie, în sensul art. 5 alin. 1 din Legea 217/2003. 

Or, chiar reclamantul a arătat că pârâtul nu se află în niciun grad de rudenie cu el, 

singura legătură dintre aceştia fiind că sunt vecini. Astfel, instanţa constată că legătura de 

vecinătate dintre părţi nu se circumscrie noţiunii de membru de familie, definite la art. 5 alin. 



1 din Legea 217/2003, fiind astfel întemeiată excepţia invocată de reprezentantul Ministerului 

Public, motiv pentru care o va admite. 

Instanţa constată că susţinerile reclamantului cu privire la respingerea excepţiei, 

respectiv faptul că pârâtul a avut un comportament violent la adresa sa, nu justifică respingerea 

excepţiei, care priveşte admisibilitatea cererii şi nu temeinicia acesteia. Cu alte cuvinte, chiar 

dacă un comportament violent, ar justifica emiterea unui ordin de protecţie, nefiind îndeplinită 

condiţia ca părţile să fie membri de familie, cererea este inadmisibilă.  

Constată de asemenea că prin cererea sa reclamantul a solicitat luarea măsurilor legale, 

aspect reiterat şi în faţa instanţei, motivat de faptul că îi este teamă de pârât. Instanţa civilă nu 

are, potrivit legii, atribuţii de a lua alte măsuri de protecţie în cazul în care sunt lezate drepturile 

persoanelor, aceste atribuţii aparţinând altor organe. 

Cu toate acestea, instanţa constată că din cerere rezultă că au fost sesizate organele de 

poliţie şi subliniază faptul că deşi urmează a admite excepţia inadmisibilităţii şi în 

consecinţă, de a respinge cererea ca inadmisibilă, conform legii penale pot fi luate alte 

măsuri de protecţie şi de represiune a comportamentelor interzise de lege iar reclamantul 

are dreptul să se adreseze organelor de poliţie pentru protecţia drepturilor sale. 

Astfel, având în vedere că excepţia inadmisibilităţii este o excepţie de fond, care face 

inutilă cercetarea în fond a cauzei, în sensul art. 248 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa nu 

se va mai pronunţa asupra fondului şi nu va mai analiza temeinicia cererii. 

Va dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei, a sumei de 500 lei 

reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru asistarea pârâtului, avocat .... 

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Admite excepţia inadmisibilităţii cererii, invocată de reprezentantul Ministerului 

Public. 

 Respinge cererea de emitere a unui ordin de protecţie, formulată de reclamantul …, în 

contradictoriu cu pârâtul …, ca inadmisibilă. 

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 

Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei, a sumei de 500 lei reprezentând 

onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru asistarea pârâtului, avocat .... 

 Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la 

Judecătoria Gherla. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.08.2019, ora 13:30. 

 

 

PREŞEDINTE GREFIER 

  

 

 
 

Red/Tehnored. APB/CF 

4 exemplare – azi, 09.08.2019 

 

 

 


