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R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA GHERLA 

JUDEŢUL CLUJ 

Dosar nr. ... 

 

SENTINȚĂ CIVILĂ NR. .... 

Şedinţa camerei de consiliu de la data de 17 August 2020 

Instanţa constituită din: 

PREŞEDINTE : S L I 

GREFIER : G T 

 

Ministerul Public este reprezentat prin procuror O A 

din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla 

 

 

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamantul A I în contradictoriu cu pârâta C 

O, având ca obiect ordin de protecţie. 

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

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

seria , nr. , CNP , și pârâta, personal, care se identifică cu CI seria nr. , CNP, asistată de av. T G A 

desemnat din oficiu, care depune delegaţie la dosar.( fila  24). 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședintă, după care: 

Instanţa procedează la legitimarea părţilor, reclamantul, se identifică cu CI seria , nr. , CNP, 

iar pârâta se identifică cu CI seria KX nr., CNP. 

Pârâta este de acord să fie reprezentată în faţa instanţei de către apărătorul desemnat din 

oficiu av. T G A.  

La interpelarea instanţei reclamantul arată că a completat greşit formularul pentru solicitarea 

ordinului de protecţie şi nu doreşte ca datele sale personale, respectiv numărul de telefon şi adresa 

să rămână secrete având în vedere că pârâta cunoaşte aceste date. 

Instanţa pune în discuţie raportat la dispoziţiile art. 131 Cod procedură civilă competenţa 

Judecătoriei Gherla de a soluţiona prezenta cauză. 

Reclamantul apreciază că Judecătoria Gherla este competentă să judece prezenta cauză. 

Reprezentantul pârâtei 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-şi din oficiu competenţa, raportat la prevederile art. 25 alin. 1  din 

Legea 217/2003, având în vedere că persoana cu privire la care se solicită emiterea ordinului de 

protecţie, pretinsa victimă locuieşte în circumscripţia Judecătoriei Gherla, în localitatea .... constată 

că Judecătoria Gherla este competentă general, material şi teritorial să judece cauza. 

Reclamantul semnează în faţa instanţei de judecată cererea de chemare în judecată. 

Reclamantul arată că prin cererea formulată solicită evacuarea pârâtei din imobil, întrucât a 

fost insultat de pârâtă şi umilit şi că ar fi influenţat-o pe fiica sa să fie împotriva reclamantului. 

Totodată arată că nu a fost ameninţat verbal sau fizic ci a fost provocat să facă scandal şi locuinţa în 

care locuieşte este moştenire de familie primită de la părinţii reclamantului. 

Instanţa acordă cuvântul în probaţiune. 

Reclamantul solicită încuviinţarea înscrisurilor depuse la dosar şi dacă va fi nevoie va 

prezenta şi martori. 

Instanţa învederează reclamantului că prin rezoluţia instanţei care i-a fost comunicată, i s-a 

pus în vedere reclamantului că dacă solicită audierea unui martor cu privire la aspectele indicate în 
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cuprinsul cererii de chemare în judecată să prezinte persoana pe care doreşte să fie audiată sub 

sancţiunea decăderii din probă. 

Reclamantul arată că nu prezintă niciun martor întrucât a consultat un avocat care i-a spus că 

dacă este primul termen de judecată nu este nevoie să prezinte la acest termen de judecată martori. 

Reclamantul solicită în probaţiune audierea unui martor cu care să dovedească 

comportamentul său, toată activitatea sa întrucât la dosar există o declaraţie a fiicei sale care nu ştie 

ce conţine. Arată că doreşte să prezinte martor cu care să dovedească exact ce a scris el în cererea 

de chemare în judecată. Totodată arată că trebuie să vorbească cu martorii dacă doresc să vină, 

doreşte să o aducă pe mama sa de 82 de ani pentru că ştie cel mai bine situaţia. 

Reclamantul mai solicită în probaţiune încuviinţarea probei cu interogatoriul pârâtei. 

Instanţa pune în discuţie cererile în probaţiune formulate de reclamant. 

Reprezentantul pârâtei solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar şi 

admiterea excepţiei tardivităţii formulării cererii în probaţiune în ceea ce priveşte audierea 

martorilor întrucât reclamantul nu a indicat nici măcar numele martorilor şi adresa acestora, iar cu 

privire la proba cu interogatoriul pârâtei lasă la aprecierea instanţei. Totodată referitor la cele arătate 

de către reclamant prin cererea de chemare în judecată apreciază că între părţi există o neînţelegere. 

Reprezentantul pârâtei solicită în probaţiune pentru pârâtă încuviinţarea probei cu 

înscrisurile depuse la dosar de pârâtă, depune la dosar o declaraţie a fiicei părţilor (f.22,23), din care 

rezultă că din contră, chiar reclamantul manifestă acte de violenţă asupra pârâtei şi asupra fiicei 

acestora şi încuviinţarea audierii martorilor C M care este fiica părţilor şi B S, viitorul ginere al 

părţilor pe care îi poate prezenta azi, fiind prezenţi în instanţă. 

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere că ne aflăm în cadrul unei proceduri 

civile unde are preminenţă principiul disponibilităţii, constată că reclamantul a fost decăzut din 

termen, deci nu poate propune la acest termen audierea martori şi în aceste condiţii se opune 

audierii martorilor propuşi de către pârâtă, având în vedere că este necesar să susţină teza acesteia, 

iar din moment ce nu este contra probaţiunii, nu vede care este utilitatea acestei probe, personal se 

opune probei cu martori. Referitor la proba cu interogatoriul pârâtei, consideră că este utilă această 

probă. 

Reprezentantul pârâtei arată că pârâta doreşte să dovedească cu martori că nu au existat acte 

de violenţă asupra reclamantului. 

Deliberând, instanţa raportat la dispoziţiile  art. 255-258 C.pr.Civilă, va încuviinţa 

înscrisurile depuse la dosarul cauzei. De asemenea având în vedere că reclamantul nu a propus 

proba testimonială prin cererea formulată, respectiv nu a fost în măsură să indice nici la acest 

termen care sunt persoanele a căror audiere o doreşte în această cauză în calitate de martori, instanţa 

constată că reclamantul este decăzut din dreptul de a obţine încuviinţarea şi administrarea probei 

testimoniale.  

In privinţa probei testimoniale solicitate de pârâtă, instanţa apreciază că aceasta nu este utilă 

soluţionării cauzei, având în vedere motivele pentru care s-a solicitat emiterea ordinului de 

protecţie, în schimb instanţa apreciază utilă soluţionării cauzei luarea interogatoriului pârâtei pentru 

a ne lămuri cu privire la aspectele reclamante prin cererea de emitere a ordinului de protecţie. 

Instanţa procedează la administrarea probei cu interogatoriul pârâtei punând întrebări pârâtei 

care sunt consemnate în încheierea de şedinţă. 

Pârâta arată că părţile au cumpărat împreună locuinţa şi nu este de acord să fie evacuată din 

locuinţă. 

Instanţa învederează pârâtei că în prezenta cauză nu se discută aspecte de drept civil legate 

de cum îşi împart părţile locuinţa, ci se discută dacă există o stare de pericol pentru sănătatea 

reclamantului, raportat la liniştea şi armonia care ar trebui să predomine în viaţa de familie.  

Instanţa adresează pârâtei următoarele întrebări: 

Dacă pârâta are o relaţie tensionată, l-a agresat pe reclamant, l-a scos din casă, îl provoacă 

pe reclamant ? 

Răspuns reclamantă: Nu, din contră, pârâtul este cel ccare face aceste lucruri, el este agresiv. 

Dacă pârâta l-a alungat din casă pe reclamant, dacă l-a provocat recent. 
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Răspuns pârâtă: Nu l-a alungat, arată că fiica sa a vrut să mănânce roşii din grădină iar 

reclamantul nu a lăsat-o şi numai verbal i-a spus că de ce nu o lasă să mănânce pe fiica sa roşii din 

grădină. 

Dacă l-a alungat din casă pe reclamant, pârâtul doarme în solar ? 

Răspuns pârâtă: Nu l-a alungat ci atât i-a spus pârâtului că de ce fiica sa trebuie să îi ceară 

voie să mănânce din grădină, este fiica lor şi nu sunt ca străinii să-i ceară voie. 

Dacă l-a agresat fizic pe reclamant ? 

Răspuns pârâtă: Nu l-a agresat fizic şi reclamantul nu vrea să vină să doarmă în casă. 

Reprezentantul pârâtei solicită ca să fie întrebată pârâta dacă reclamantul ştie de starea de 

sănătate a pârâtei. 

Pârâta arată că este bolnavă, suferă de mai multe boli şi din cauza supărărilor şi de faptul că 

s-a enervat a făcut accident vascular iar pe pârât nu îl interesează şi nu ştie de ce afecţiuni suferă 

pârâta. 

Părţile prezente arată că nu au alte cereri de formulat în probaţiune. 

Reprezentantul Ministerului Public nu are alte cereri de formulat în probaţiune. 

Nefiind formulate alte cereri în probaţiune, instanţa declară încheiată cercetarea procesului şi 

acordă cuvântul pe fondul cauzei. 

Reclamantul arată că în grădină lucrează doar el şi în gospodărie nu este ajutat de pârâtă, are 

şi animale de îngrijit pe care le îngrijeşte doar acesta. Arată că i-a spus fiicei sale că dacă îi trebuie 

ceva din grădină, să îi spună lui să ştie şi el  că îi spune cum să facă şi de acolo au început 

provocările, reclamanta a ridicat tonul şi a influenţat-o pe fiica sa să fie împotriva pârâtului. 

Arată că din moment ce o femeie te provoacă să o loveşti, să fabcă scandal, ca după aceea să 

îl atace cu legea, nu mai poate trăi cu ea. A sesizat verbal organele de poliţie să fie lăsat de pârâtă să 

fie lăsat în casă, să îi lase un pat liber să poată dormi în casă. A preferat să nu răspundă la provocări, 

şi a evitat să facă scandal, a dormit trei zile în casă cât fiica sa a stat la logodnicul ei după care a 

dormit în dubă pentru a nu dormi cu pârâta. 

Faţă de cele de mai sus reclamantul solicită admiterea cererii formulate. 

Reprezentantul pârâtei solicită respingerea cererii de emitere a ordinului de protecţie 

formulată de reclamant ca fiind neîntemeiată. Solicită aplicarea reclamantului o amendă judiciară 

raportat la dispoziţiile art. 187 alin 1 pct.1 lit. a Cod procedură civilă deoarece  a depus această 

cerere cu rea credinţă, deoarece nu există nici un act de violenţă. In ce priveşte disp. art. 23 din 

Legea 217/2003 consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a se admite cererea de chemare în 

judecată deoarece nu există acte de violenţă care să pună în pericol starea de sănătate, viaţa, 

integritatea fizică şi libertatea reclamantului. Din probele administrate, respectiv din susţinerile 

părţile a rezultat că nu au existat acte de violenţă. 

Reprezentantul Ministerului Public, arată că potrivit legii se cere ordin de protecţie atunci 

când este pusă în pericol viaţa, integritatea fizică sau psihică oei libertatea prin acte de violenţă. In 

cazul în care s-au întâmplat aceste lucruri şi este vinovată fosta soţie atunci se cere emiterea unui 

ordin de protecţie. Ori prin probatoriul administrat nu rezultă acest lucru, nu a fost probat, prin 

urmare se impune respingerea cererii reclamantului. Consideră că nu se impune amendarea 

reclamantului astfel cum a solicitat reprezentantul pârâtului. 

Faţă de cele arătate mai sus, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de 

admitere a ordinului de protecţie. 

Instanța reține cauza în pronunțare.  

 

I N S T A N Ţ A, 

  

 Deliberând, aspra cauzei de faţă, constată următoarele: 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Gherla sub numărul ....., reclamantul A I, in 

contradictoriu cu pârâta C O, a solicitat instanţei ca după administrarea probatoriului sa emită un 

ordin de protecţie împotriva pârâtei și să dispună evacuarea tomporară a pârâtei din locuinţa 

comună. 
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In susţinerea cererii se arata ca reclamantul şi pârâta sunt divorțați de 26 ani, dar au locuit 

împreună şi după desfacerea căsătoriei, pentru a-și crește fiica. Timp de 15ani au locuit în 

apartamentul socrului reclamantului, până când au fost daţi afară din locuință și au fost nevoiţi să 

locuiască la părinții reclamantului, în ... În anul 2009, reclamantul a primit moştenire din partea 

părinților săi o casă în comuna ... 

In toată perioada in care părţile au locuit împreună, reclamantul menţionează că a fost 

insultat şi umilit de pârâtă, care a influențat-o pe fiica părților să îi fie ostilă reclamantului. Acesta 

susţine că formulează cererea de emitere a ordinului de protecţie, întrucât, în data de 30.07.2020, 

între părţi s-au iscat discuţii contradictorii, reclamantul arătând că pârâta îl provoacă să facă 

scandal, iar pentru a evita scandalul, reclamantul a fost nevoit să doarmă afară, în solar. Întrucât este 

provocat tot timpul de pârâtă, reclamantul menţionează că nu mai are încredere să locuiască 

împreună cu aceasta. 

Cererea nu a fost motivată în drept. 

In probaţiune, reclamantul a anexat cererii introductive înscrisuri(f.10-12). 

Cererea promovatǎ este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, conform art. 26 alin. (2) 

din Legea nr. 217/2003. 

Deși legal citată, pârâta nu a formulat întâmpinare.  

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri și s-a luat interogatoriul pârâtei. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele : 

În fapt, reclamantul A I a fost căsătorit cu pârâta C O, căsătoria acestora fiind desfăcută prin 

divorţ în anul 1994. Din relaţia părţilor a rezultat un copil, C M O, în prezent este majoră(f.12).  

Reclamantul a arătat că după desfacerea căsătoriei, părţile au continuat să locuiască 

împreună, iar în prezent  întreţin o relaţie de concubinaj şi locuiesc în localitatea ...., ... Cluj, 

împreună cu C M O, copilul rezultat din relaţia acestora, aspect confirmat de pârâtă. 

La termenul de judecată din data de 17.08.2020, reclamantul a arătat că nu a fost agresat 

fizic sau verbal de pârâtă ci a solicitat emiterea unui ordin de protecţie întrucât pârâta îl provoacă să 

facă scandal, iar locuinţa în care locuieşte este moştenire de familie primită de la părinţii 

reclamantului. 

Raspunzând interogatoriului administrat la termenul de judecată din 17.08.2020, pârâta 

menționează că nu l-a agresat în niciun fel pe reclamant, acesta este cel care s-a supărat pe pârâtă şi 

pe fiica părţilor, cearta având ca motiv faptul că fiica părţilor trebuie să ceară permisiunea 

reclamantului pentru a-şi lua roşii din grădină, aspect cu privire la care părţile au opinii diferite, 

pârâta apreciind că acest lucru nu este normal într-o familie. Reclamantul s-a supărat şi nu a mai 

dorit să doarmă în casă, însă acesta nu a fost alungat şi nici agresat.  

În drept, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 217/2003, "violenţa în familie reprezintă orice 

acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată 

fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi 

familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, 

emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea 

arbitrară de libertate". 

Conform art. 4 lit. a) - c), "Violenţa în familie 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, violenţă 

demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, prin ameninţări verbale, afişare ostentativă a armelor, 

neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, precum şi alte 

acţiuni cu efect similar; 

 c) violenţa fizică - vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, 

trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice 

intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi 

alte acţiuni cu efect similar". 
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Astfel, legiuitorul a conturat noţiunea de violenţă în familie nu numai prin raportare la acele 

comportamente susceptibile de a fi calificate ca atare, prin referire la atingerile aduse integrităţii 

corporale şi sănătăţii, ci a luat în considerare şi acele forme concretizate prin agresiuni de natură 

verbală sau psihologică, tocmai în considerarea faptului că între persoanele având calitatea de 

membru de familie se impune a fi evitată şi preîntâmpinată orice conduită ce ar fi în măsură a se 

repercuta, nefericit, asupra relaţiilor fireşti dintre persoane atât de apropiate.  

Nu mai puţin, este important a aminti cǎ, în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr.217/2003, 

"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, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai 

multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau interdicţii: a) evacuarea temporară a agresorului din 

locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate; b) reintegrarea 

victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei; c) limitarea dreptului de folosinţă al 

agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată 

încât agresorul să nu vină în contact cu victima; d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe 

minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă 

de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate; e) interdicţia pentru 

agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le 

frecventează ori le vizitează periodic; f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin 

corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima; g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele 

deţinute; h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora".  

În speţă, reclamantul nu doar că nu a dovedit că ar fi fost victima unor acte de violenţă 

comise de pârâtă, dar a şi susţinut în faţa instanţei că pârâta nu a exercitat astfel de acte de violenţă, 

iar motivul pentru care doreşte evacuarea pârâtei din locuinţa comună este degradarea relaţiei 

părţilor, reclamantul arătând că  “nu mai are încredere” în pârâtă, respectiv împrejurarea că pârâta l-

ar instiga să provoace scandal. Or aceste motive nu au fost probate şi chiar probate, nu ar fi de 

natură a justifica luarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 217/2003, pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei domestice.   

Instanţa reţine că obligaţiile şi măsurile prevăzute la art. 23 mai sus enunţat se dispun în 

măsura în care viaţa, integritatea psihică ori libertatea solicitantului este pusă în pericol printr-un act 

de violenţă din partea unui membru de familie. Prin urmare, raportat la dispoziţiile art.249 C.pr.civ. 

reclamantul trebuia să dovedească nu doar existenţa unor acte de violenţă, dar şi pericolul creat de 

aceste acte, dovezi pe care nu le-a produs.  

Pentru considerentele de fapt și de drept expuse, apreciind că  nu sunt întrunite condiţiile 

pentru emiterea unui ordin de protecţie,  instanţa va respinge cererea ca neîntemeiată. 

În privinţa cererii pârâtei privind amendarea reclamantului pentru introducerea cu rea-

credinta a cererii de emitere a ordinului de protecţie, instanţa reţine că nu s-a făcut dovada relei-

credinţe a reclamantului. Formularea cererii de emitere a ordinului de protecţie nu denotă de plano 

reaua-credință a reclamantului, în condițiile în care acesta nu are studii juridice şi a apreciat în mod 

greşit că emiterea unui ordin de protecţie ar fi justificată, raportat la problemele cu care se confruntă 

familia sa. 

Așadar, se va respinge cererea pârâtei privind amendarea reclamantului pentru introducerea 

cu rea-credinta a cererii de emitere a ordinului de protecţie. 

Raportat la prevederile art. 453 Cod procedură civilă şi având în vedere principiul 

disponibilităţii care guvernează procesul civil, instanţa va lua act că părţile nu au solicitat cheltuieli 

de judecată. 

Conform prevederilor art. 27 alin. 3 din Legea nr. 217/2003, asistenţa juridică a persoanei 

împotriva căreia se solicită ordinul de protecţie este obligatorie, aşa încât, raportat la această 

împrejurare, ţinând seama că activitatea în discuţie a fost asigurată de către dl. avocat T G A, din 

cadrul Baroului .., raportat la art. 2 alin. 1 lit. o) din Protocolul privind onorariile avocaţilor nr. 

14511/14.02.2019, instanţa urmează a dispune avansarea, în favoarea acestuia din urmă, din 

fondurile Ministerului Justiţiei, a sumei de 500 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu 

desemnat pentru asistenţa juridică a pârâtei.   
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PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 

 

       

Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantului A I, având CNP, cu domiciliul în    , 

formulată în contradictoriu cu pârâta C O, având CNP, cu domiciliul în , având ca obiect emitere 

ordin de protectie. 

Respinge cererea pârâtei privind amendarea reclamantului pentru introducerea cu rea-

credinta a cererii de emitere a ordinului de protecţie. 

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

În temeiul art. 27 alin.3 din Legea nr. 217/2003, raportat la art. 2 alin. 1 lit. o) din Protocolul 

privind onorariile avocaţilor nr. 14511/14.02.2019, dispune avansarea din fondurile Ministerului 

Justiţiei, a sumei de 500 lei,  reprezentând onorariul apărătorului din oficiu T G A, delegat pentru a 

acorda asistenţă juridică pârâtei.  

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare.  

Cererea şi motivele de apel se vor depune la Judecătoria Gherla. 

Pronuntata azi, 17.08.2020, prin punerea soluţiei la dispozitia părţilor prin mijlocirea grefei 

instantei. 

 

 

Președinte,                                     Grefier, 

              S L I                                                                        G T 
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