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Introducere 
 

Justiţia se înfăptuieşte prin intermediul instanţelor de judecată, iar acest serviciu public 

se află în slujba justiţiabililor. 

 În acest context, dezideratul de a înfăptui un act de justiţie modern, calitativ, 

transparent, eficient, predictibil, credibil şi care să se desfăşoare într-un termen optim şi 

previzibil, de natură a corespunde aşteptărilor justiţiabililor şi exigenţelor profesioniştilor 

dreptului, implică, printre altele, cunoaşterea şi înţelegerea textelor legale interpretate prin 

intermediul practicii judiciare.  

Calitatea serviciului public pe care îl îndeplineşte instanţa ne influenţează pe fiecare 

dintre noi, indiferent că avem calitatea de parte sau de potenţială parte într-un litigiu judiciar, 

avocat, consilier juridic, procuror sau judecător.  

Or, practica judiciară neunitară afectează nu doar calitatea actului de justiţie, ci mai 

ales încrederea justiţiabililor, întrucât la situaţii factuale similare sau identice, încadrate juridic 

în acelaşi text legal, nu putem accepta în mod rezonabil că există soluţii juridice diferite. 

 Existenţa unei practici judiciare neunitare subminează autoritatea instanţelor 

judecătoreşti, punând în discuţie imaginea justiţiei în societatea civilă.  

În atare condiţii, Buletinul Jurisprudenței Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti se 

doreşte a fi un instrument apt să atribuie actului de justiţie un caracter de predictibilitate, cel 

puţin la nivel orientativ, dar şi să contribuie la apropierea justiţiei faţă de justiţiabili.  

S-a încercat selectarea unor hotărâri judecătoreşti relevante pentru fiecare materie în 

parte, respectiv Drept civil, Drept civil – Aspecte specifice litigiilor cu profesionişti, Dreptul 

familiei, Drept administrativ – Regimul contravenţiilor, Drept procesual civil, Drept penal şi 

Drept procesual penal, urmărindu-se evidenţierea unor cauze care ar putea prezenta interes 

practic substanţial.  

 

 

 

14.01.2022     Conducerea administrativ-judiciară  

a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 
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Drept civil 
 

1. Rezoluţiune contract. Condiţii. Diferenţa între nulitate şi reziliere. 

 

Rezoluțiunea este sancțiunea care presupune desființarea retroactivă a unui contract 

cu executare uno ictu, sancțiune condiționată în principal de neexecutarea culpabilă a unei 

obligații care prezintă o anumită însemnătate față de conținutul contractului. 

Astfel, având în vedere fundamentul rezoluțiunii – neexecutarea obligațiilor 

contractuale – aspectele menționate de reclamantă în cadrul cererii de chemare în judecată, 

reluate în cuprinsul concluziilor scrise anexate, privind capacitatea reclamantei, lipsa 

discernământului și inducerea în eroare, prin manipulare, sunt irelevante pentru desființarea 

contractului pe calea rezoluțiunii. 

Toate aspectele legate de capacitatea persoanei din momentul încheierii contractului 

și exprimarea valabilă a consimțământului constituie condiții pentru încheierea valabilă a 

contractului, iar sancțiunea incidentă în cazul în care un contract a fost încheiat fără 

respectarea normele legale care reglementează condițiile esențiale pentru valabilitatea 

acestuia este nulitatea, nu rezoluțiunea. Mai mult, aspectele de ţin de încheierea valabilă a 

contractului sub aspectul considerentelor menţionate au fost lămurite în mod definitiv prin 

sentinţa civilă nr. ../29.09.2014 şi sentinţa civilă nr. ../28.04.2017 pronunţate de Judecătoria 

Sectorului 2 Bucureşti. 

 

 

Sentinţa civilă nr. 12887/19.12.2018, definitivă 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe în data de ....2018, reclamanta A.  în 

contradictoriu cu pârâții B. și C. a solicitat instanţei să dispună prin hotărârea ce o va pronunţa 

să dispună: 

- rezoluțiunea contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. ../ ...05.2011 de 

către BNP ...și repunerea părților în situația anterioară, 

- rectificarea cărții funciare nr. .... pentru imobilul cu număr cadastral .... în sensul 

revenirii în patrimoniul reclamantei, 

- obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii, s-a menționat că reclamanta a fost diagnosticată cu tulburare 

organică de personalitate, comportament pe fond de retard ușor, afecțiune care a împiedicat-o 

să aibă o viață normală. 

Reclamanta a menționat că în anul 2010 a avut grave probleme de pierdere de 

memorie, iar această perioadă a culminat în anul 2011 cu încheierea contractului de vânzare 

menționat. 

Reclamanta a arătat că în contract s-a menționat că renunță la asistență din partea 

Autorității Tutelare, însă acesta s-a încheiat într-un moment în care nu avea discernământ, 

aspect confirmat prin raportul de expertiză efectuat în dosarul înregistrat sub nr. .../300/2011. 

Reclamanta a arătat că rezoluțiunea contractului este justificată de faptul că pârâții nu 

și-au îndeplinit obligația principală, aceea de a achita prețul vânzării, obligație de esența 

contractului de vânzare, conform art. 1361 din C.Civil de la 1864. 
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În drept, au fost invocate disp. art. 1020-1021, 1361, 1365, 1368 din C.Civil 1864, art. 

192, 194, 583 și 453 din C.P.C.. 

În dovedirea susținerilor, a fost solicitată proba cu înscrisuri, proba cu martori, 

interogatoriul pârâților și proba cu expertiză psihiatrică. 

Prin încheierea din data de 25.05.2018, pronunţată în dosarul .../300/2018/a1 s-a 

dispus reducerea taxei de timbru datorată de reclamantă cu 50%, iar plata sumei rămase de 

plată de 2518,88 a fost eșalonată în 24 de rate. 

În data de 16.07.2019, pârâții au formulat întâmpinare prin care au solicitat 

respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată şi obligarea reclamantei la plata 

cheltuielilor de judecată. 

În motivarea întâmpinării, pârâţii au menționat în esenţă că obiectul cererii de chemare 

în judecată constă în rezoluțiunea contractului, astfel lipsa de discernământ nu prezintă 

relevanță, iar acest aspect a fost deja tranșat prin sentința civilă nr. .../29.09.2014 și sentința 

civilă nr. ../28.04.2017, ambele pronunțate de Judecătoria Sector 2 București. 

Pârâții au menționat că anterior încheierii contractului a cărui desființare este 

solicitată, părțile au încheiat un antecontract de vânzare, autentificat sub nr. ../23.03.2011, 

reclamanta primind un avans de 8000 de lei, și un act adițional la antecontract, autentificat 

sub nr. 596/23.03.2011, prin care avansul a fost majorat cu suma de 16.000 de lei. 

Pârâții au menționat că această sumă a fost utilizată de reclamantă pentru a achiziționa 

o cotă indiviză din imobilul proprietatea sa, transferul realizându-se  prin contractul de 

vânzare – cumpărare autentificat sub nr. ../ 11.04.2011. 

Pârâții au susținut că reclamanta nu a arătat niciodată că nu este conștientă de  

demersurile întreprinse, urmând toți pașii necesari pentru încheierea contractului de vânzare a 

cărei desființare este solicitată. 

Referitor la plata prețului, pârâții au menționat că în momentul încheierii contractului, 

reclamanta s-a prezentat la notar însoțită de o altă persoană, iar banii achitați cu titlu de preț 

au fost predați anterior intrării la notar pentru semnarea actului, aceștia fiind numărați de 

reclamantă împreună cu persoana care o însoțea. 

În drept, au fost invocate disp. art. 205 din C.pr.civ, 1361, 1365 din C.Civil 1864. 

În dovedirea susținerilor a  fost solicitată proba cu înscrisuri și proba cu martori.  

Sub aspect probatoriu, la termenul de judecată din data de 15.10.2018 au fost 

încuviințate proba cu înscrisuri pentru ambele părţi,precum şi pentru reclamantă proba cu 

interogatoriile pârâților, iar proba cu martorii propuşi de reclamantă și proba cu expertiză au 

fost respinse. Din oficiu, s-a dispus administrarea probei cu martorul X. . 

La termenul de judecată din data de 26.11.2018 au fost administrate interogatoriile 

pârâților, acestea fiind consemnate și anexate dosarului și a fost audiat martorul X. , declarația 

acestuia fiind consemnată și anexată dosarului. 

În data de 11.12.2018, reclamanta a depus concluzii scrise. 

Analizând cererea şi apărările formulate prin raportare la probele administrate, 

instanța reține următoarele: 

În fapt, părțile au încheiat antecontractul de vânzare – cumpărare, autentificat sub nr. 

.../23.03.2011, de BNP ...– Maria  (f.46-49) prin care s-au obligat să încheie contractul de 

vânzare cu privire la imobilul situat în București, sector 2, ..... Conform antecontractului, 

reclamanta a declarat că a primit suma de 8.000 de lei, cu titlu de avans din prețul final de 

60.000 de lei. 
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În aceeași dată, părțile au încheiat actul adițional la antecontractul menționat anterior, 

autentificat sub nr. 596 de BNP ...(f.50), în care s-a reținut declarația reclamantei privind 

primirea sumei de 16.000 de lei, reprezentând suplimentare avans. 

În data de 04.05.2011, părțile au încheiat contractul de vânzare, autentificat sub nr. 

987 de BNP ... ( filele nr. 8-9), prin care reclamanta a vândut pârâtului B. la imobilul situat în 

București, sector 2, .... în schimbul prețului în valoare de 41.408 de euro. Conform declarației 

reclamantei, consemnată în cuprinsul contractului, prețul a fost achitat până în momentul 

autentificării contractului. 

În drept, prin intermediul capătului principal al cererii, s-a solicitat rezoluțiunea 

contractului de vânzare – cumpărare, autentificat sub nr. 987 de BNP ..., iar conform art. 102 

din Legea nr. 71/2011, contractul rămâne supus dispozițiilor legale în vigoare în momentul 

încheierii sale în tot ceea ce privește executarea și încetarea sa. 

Față de normele tranzitorii menționate, rezoluțiunea contractului încheiat în data de 

04.05.2011 va fi analizată prin raportare la dispozițiile relevante din C.Civil de la 1864. 

Potrivit art. 1020 din C.Civil 1864, condiția rezolutorie este mereu subînțeleasă în 

contractele sinalagmatice, în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile 

contractuale, iar conform art. 1021 din C.Cvil de la 1864, neîndeplinirea obligațiilor 

contractuale nu atrage desființarea de drept a contactului, partea prejudiciată având 

posibilitatea de a opta între obținerea executării utilizând forța coercitivă a statului sau 

solicitarea desființării contractului. 

Rezoluțiunea este sancțiunea care presupune desființarea retroactivă a unui contract cu 

executare uno ictu, sancțiune condiționată în principal de neexecutarea culpabilă a unei 

obligații care prezintă o anumită însemnătate față de conținutul contractului. 

Astfel, având în vedere fundamentul rezoluțiunii – neexecutarea obligațiilor 

contractuale – aspectele menționate de reclamantă în cadrul cererii de chemare în judecată, 

reluate în cuprinsul concluziilor scrise anexate, privind capacitatea reclamantei, lipsa 

discernământului și inducerea în eroare, prin manipulare, sunt irelevante pentru desființarea 

contractului pe calea rezoluțiunii. 

Toate aspectele legate de capacitatea persoanei din momentul încheierii contractului și 

exprimarea valabilă a consimțământului constituie condiții pentru încheierea valabilă a 

contractului, iar sancțiunea incidentă în cazul în care un contract a fost încheiat fără 

respectarea normele legale care reglementează condițiile esențiale pentru valabilitatea acestuia 

este nulitatea, nu rezoluțiunea. Mai mult, aspectele de ţin de încheierea valabilă a contractului 

sub aspectul considerentelor menţionate au fost lămurite în mod definitiv prin sentinţa civilă 

nr. ../29.09.2014 şi sentinţa civilă nr. ../28.04.2017 pronunţate de Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti. 

Conform art. 1361 din C.Civil de la 1864, principala obligație a cumpărătorului este 

aceea de a plăti prețul, conform stipulațiilor contractuale, iar neîndeplinirea acestei obligații 

dă dreptul vânzătorului să solicite rezoluțiunea contractului. 

Susținerile reclamantei în sensul că nu a primit prețul, în urma încheierii contractului 

de vânzare, nu pot fi reținute prin raportare la probatoriul administrat în cauză. 

În acest sens, instanța menționează că potrivit declarației reclamantei, inserată în 

cuprinsul contractului de vânzare, prețul stabilit a fost achitat până în momentul autentificării. 

Conform art. 1173 din C.civ. de la 1864, înscrisul autentic face dovadă faţă de orice 

persoană, până la înscrierea în fals, cu privire la constatările făcute personal de cel care a 
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autentificat înscrisul. Notarul public a constatat prezența reclamantei și faptul că declarația 

acesteia a fost în sensul primirii prețului, nefiind posibilă o probă contrară sub acest aspect. 

Veridicitatea declaraţiilor părţilor poate fi contestată, urmând a fi admisă dovada 

contrară, însă, reclamanta nu a administrat probe care să dovedească că declarația sa, care 

permite reținerea unei prezumții simple în sensul că prețul a fost primit, nu s-a bazat pe 

situația reală dintre părți. 

În plus, este de reținut că martorul X. , prezent la notar în momentul încheierii 

contractului,  a declarat că reclamanta a primit o sumă, în moneda euro, iar această sumă a 

fost numărată de reclamantă împreună cu persoana care o însoțea. 

Prezența martorului la notar, în data încheierii contractului, nu a fost contestată, din 

contră, dezbaterile purtate la termenul de judecată din data de 15.10.2018 arătând că 

reclamanta a confirmat prezența acestui martor. 

Interpretarea dată de reclamantă probelor administrate, prezentată prin concluziile 

scrise depuse, fundamentată strict de supoziții  nu poate fi reținută. 

 Față de considerentele expuse, dat fiind faptul că nu este îndeplinită condiţia 

principală pentru a se dispune rezoluţiunea, respectiv nu s-a probat neexecutarea de către 

pârâţi a obligaţiei de plată a preţului vânzării, instanța reține că nu este incidentă rezoluțiunea 

contractului, urmând ca cererea să fie respinsă ca neîntemeiată, capătul de cerere privind 

rectificarea cărții funciare fiind unul accesoriu, ce urmează soarta capătului principal. 

 În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, în temeiul art. 453 C.PC. şi art. 9 C.P.C., 

instanţa ia act că pârâţii înţeleg să solicite cheltuielile cu acest titlu pe cale separată. 

 În temeiul art. 19 alin 1 din OUG nr. 51/2008, suma în valoare de 2518,88 de lei în 

privința căreia a fost acordat ajutor public judiciar sub forma reducerii taxei cu 50% va 

rămâne în sarcina statului. 

 

2. Nulitate. Eroarea asupra calităţilor esenţiale ale obiectului contractului. 

Condiţii. Sarcina probei. 

Eroarea reprezintă falsa reprezentare a unor împrejurări la încheierea actului juridic, 

eroarea esenţială atrăgând în oricare dintre formele sale nulitatea relativă a actului juridic.  

Reclamanta a susţinut că este incidentă eroarea viciu de consimţământ asupra 

obiectului contractului, deoarece aceasta s-a aflat la momentul contractării în eroare în 

privește caracteristicile și trăsăturile pe care în mod justificat a considerat că placa le deține, 

calități se traduc într-o serie de caracteristici și specificații de natură tehnică pe care placa 

comandată trebuia să le prezinte astfel încât cele două piese să se potrivească cu un anumit 

tip de convertizor. 

 Astfel, pentru admiterea acţiunii, în raport de prevederile art. 249 C.P.C., reclamanta 

trebuie să dovedească că în fapt caracteristicile și specificațiile de natură tehnică ale plăcii 

de comandată cumpărate de la pârâtă, erau incompatibile cu convertizorul de tip PL/X tip 10, 

deţinut de aceasta la momentul încheierii contractului, orice alte critici ce exced acestei teze 

probatorii, neputând conduce la admiterea acţiunii formulată de reclamantă prin raportare 

la obiectul acesteia. De asemenea, pentru admiterea acţiunii reclamanta trebuie să indice în 

concret ce caracteristici și specificații de natură tehnică au atras incompatibilitatea invocată, 

simpla demontare a apărărilor pârâtei, chiar şi dacă aceasta ar fi încununată de succes în 
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raport de probele administrate, nefiind suficientă pentru a se reţine existenţa viciului de 

consimţământ invocat. 

În mod corect subliniază reclamanta în cuprinsul cererii de chemare în judecată că nu 

trebuie să se facă confuzie între chestiunile ce ţin de eroarea asupra obiectului şi cele care 

sunt strict legate de predarea neconformă sau viciile ascunse ale lucrului. Astfel, ceea ce 

interesează pentru admiterea acţiunii este dacă în abstract placa prin specificaţiile tehnice, 

similare pentru toate plăcile de acelaşi tip, era compatibilă cu tipul de convertizor PL/X, iar 

nu dacă în concret placa, deşi compatibilă în mod abstract, datorită unor deficienţe 

calitative, nu putea fi utilizată, această din urmă situaţie având în vedere existenţa unor 

eventuale vicii ale bunului, irelevante prin prisma obiectului acţiunii dedus judecăţii, întrucât 

constituie chestiuni ulterioare încheierii în mod valabil a contractului. 

 

Sentinţa civilă nr. 8202/23.10.2020, definitivă 

 

 

 Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj Napoca, la data de 

09.10.2018, sub nr. 21294/211/2018 reclamanta U. S.R.L. în contradictoriu cu pârâta S.C. E. 

S.R.L. a solicitat instanţei să dispună următoarele: anularea contractului de vânzare având ca 

obiect placa de comandă V2 Control Card *Spare* for PL/X, Part Np. LA103637, ca urmare a 

incidenţei erorii asupra calităţilor esenţiale ale produsului; repunerea părţilor în situaţia 

anterioară prin obligarea pârâtei la restituirea preţului achitat; obligarea pârâtei la plata sumei 

de 200 lei/oră pentru un număr total de 4 ore alocat pentru realizarea montajului plăcii la 

convertizorul deţinut; obligarea pârâtei la suportarea cheltuielilor de judecată. 

 În motivarea cererii formulate, reclamanta a arătat în esenţă că la data de 18.04.2018 

şi-a exprimat intenţia de a achiziţiona de la societatea pârâta o placă de comandă, sens în care 

a solicitat emiterea unei oferte de preţ aferente acestui produs. În urma solicitării formulate, la 

data de 19.04.2018 i-a  fost comunicată o ofertă cu privire la achiziţionarea unei plăci având 

următoarele caracteristici, V2 Control Card *Spare* For PL/X, Part No: LA103637, la preţul 

de 615 GBP, sub rezerva achitării preţului integral la acel moment. Având în vedere că, 

scopul pentru care a dorit să achiziţioneze respectiva placă a fost utilizarea acesteia la 

convertizorul deţinut în posesie la acel moment, intenţie pe care a adus-o la cunoştinţa 

societăţii pârâte încă de la prima convorbire cu aceasta, a solicitat în repetate rânduri lămuriri 

în ceea ce priveşte potrivirea respectiv caracterul compatibil al plăcii cu acest tip de 

convertizor, sens în care a pus la dispoziţia pârâtei o serie de fotografii, din care se poate 

identifica exact modelul şi caracteristicile converzitorului deţinut, pentru a nu exista niciun 

dubiu cu privire la cerinţele pe care trebuia să le îndeplinească produsul pe care subscrisa a 

intenţionat să îl cumpere. Pentru a fi sigură de faptul că cele două piese sunt compatibile, a 

solicitat pârâtei să îi confirme în ce măsură placa comandată se potriveşte cu siguranţă tipului 

de convertizor din fotografia trimisă, dovadă în acest sens fiind conținutul e-mail-urilor 

trimise în data de 25 aprilie, respectiv 27 aprilie 2018. Răspunsul pârâtei la aceste solicitări a 

fost acela că placa pe care a propus-o ca urmare a solicitării de ofertă, este compatibilă cu 

certitudine la convertizorul pe care îl deținea în posesie. 

 Reclamanta a arătat că având convingerea fermă că cele două piese se potrivesc, luând 

în considerare cele spuse/prezentate de către pârâtă, a decis să achiziţioneze placa, sens în 

care a și achitat integral preţul aferent acesteia, urmând ca livrarea bunului şi verificarea 

conformităţii acestuia să aibă loc la un moment ulterior. La acest moment a convenit cu pârâta 
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încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă electronică prin care ambele părți au 

decis să se angajeze în raporturi contractuale. 

 Reclamanta a susţinut că ulterior, la momentul primirii produsului s-a procedat la 

montarea plăcii în convertizor, moment la care a constatat incompatibilitatea dintre cele două 

piese, convertizorul nefiind funcţional cu placa care i-a fost livrată, în sensul că acesta nu 

prezenta niciun afişaj cu noua placă. Ca urmare a montării unei plăci greşite, care nu 

corespundea tipului de convertizor pe care cumpărătoarea l-a dorit, placa trimisă de către 

pârâta s-a defectat, ca de altfel şi convertizorul care se găsea în acel moment în posesia sa. 

 Reclamanta a arătat că în speranţa unei înţelegeri amiabile, a adus la cunoştinţa 

pârâtei, faptul că placa nu corespunde calităţilor avute în vedere la momentul încheierii 

contractului, asupra cărora părțile au convenit, respectiv, ca placa să corespundă 

convertizorului deţinut de către aceasta. Aceste calități se traduc într-o serie de caracteristici și 

specificații de natură tehnică pe care placa comandată trebuia să le dețină astfel încât cele 

două piese să se potrivească. Astfel, eroarea în care s-a aflat la momentul contractării privește 

tocmai aceste caracteristici și trăsături pe care în mod justificat a considerat că placa le deține. 

 Totodată, reclamanta a susţinut că ulterior, în mod vădit nefondat şi în încercarea de a 

se sustrage de la repararea prejudiciului cauzat prin înlocuirea produsului cu unul care să 

corespundă cerinţelor avute în vedere la încheierea contractului sau a restituirii preţului, 

pârâta a susţinut că placa s-a defectat ca urmare a unei montări  greşite. Această susţinere este 

eronată întrucât pe de-o parte, după cum se poate observa şi din fotografiile trimise nu există 

posibilitatea ca placa să fie montată eronat în convertizor, iar pe de altă parte, persoana care a 

efectuat montajul deţinea pregătirea profesională necesară în domeniu, neexistând astfel riscul 

unei montări greşite a plăcii. 

 Reclamanta a precizat că pârâta suține, fără temei, că defecțiunea s-ar fi putut datora și 

pe motiv că, convertizorul prezenta un defect, încercând astfel să disimuleze realitatea, care 

poate fi probată  prin intermediul imaginilor depuse la dosar, în sensul că se poate identifica 

fără dubiu aceea că, convertizorul cu vechea placă deţinută prezenta un afişaj, în timp ce cu 

noua placă achiziţionată nu afişa nimic. S-a arătat că produsul i-a fost livrat fără a fi însoţit de 

un certificat de garanţie respectiv de conformitate. La solicitarea cumpărătoarei de a-i pune la 

dispoziţie aceste înscrisuri, vânzătoarea nu a furnizat documentația solicitată. Mai mult la 

solicitarea de a-i fi furnizată fişa tehnică a produsului, a primit din partea pârâtei un răspuns în 

sensul că placa comandată, fiind o piesă de schimb, nu dispune de o fişă tehnică. 

 Reclamanta a susţinut în esenţă că este incidentă eroarea ca viciu de consimţământ 

deoarece bunul predat nu corespunde calităților care au fost convenite de părți la momentul 

încheierii contractului, având în realitate, în mod implicit alte specificații decât cele pe care 

trebuia să le aibă o placă care să întrunească condiția compatibilității cu convertizorul deținut, 

necompatibilitate care exista încă de la momentul încheierii contractului, neputând fi 

verificată însă decât la momentul la care placa a ajuns în posesia acesteia, motive pentru care 

îşi întemeiază pretențiile pe dispozițiile art. 1207 Cod.civ.. 

 De asemenea, reclamanta a arătat în esenţă că sunt întrunite toate condiţiile erorii ca 

viciu de consimţământ, în baza căreia contractul de vânzare-cumpărare este lovit de nulitate 

relativă. 

 Reclamanta a precizat că ulterior pronunţării unei hotărări prin care se dispune 

anularea unui contract de vânzare-cumpărare încheiat, consecinţa şi efectul direct este 

desfiinţarea actului cu efecte retroactive şi în consecinţă  repunerea părţilor în situaţia 

anterioară încheierii contractului, astfel că solicită restituirea sumei achitate cu titlu de preţ. 
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 Totodată, a arătat că în vederea reparării integrale a prejudiciului material cauzat, ca 

urmare a livrării de către pârâtă a unui produs care nu corespunde cerinţelor esenţiale avute în 

vedere de către părţi la momentul încheierii contractului, solicită plata sumei de 800 de lei, 

reprezentând echivalentul sumei de 200 lei/oră pentru alocarea unui număr de 4 ore, în cursul 

programului de muncă al societăţii, în vederea realizării montajului plăcii la convertizorul 

aflat în posesia sa. Valoarea de 800 lei  reprezintă contravaloarea lipsei de activitate a 

subscrisei respectiv câştigul pe care în condiţii obişnuite l-ar fi putut obţine în tot acest 

interval de timp. 

 În drept, reclamanta şi-a întemeiat pretenţiile pe dispoziţiile art. 1207 alin. (1) și (2) 

pct. 2 Cod. civ., art. 1251 Cod. civ., art. 1254 alin. (1) și (3) Cod. civ., art. 1635 alin. (1) Cod. 

civ. și art. 1639 Cod.civil. 

 În dovedirea susţinerilor formulate, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu 

înscrisuri, precum şi a probei testimoniale cu audierea martorilor A. şi B. . 

 Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 290,81 lei, potrivit 

art. 3 din OUG nr. 80/2013 (f.39 – Dosar Judecătoria Cluj Napoca). 

 La data de 06.12.2018, pârâta a depus la dosar întâmpinare, prin care a invocat 

excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Cluj Napoca, iar pe fondul cauzei a solicitat 

respingerea cererii ca neîntemeiată. 

 Cu referire la excepţia invocată, pârâta a arătat că în raport de locul încheierii 

contractului şi prevederile art. 1186 C.Civ., competenţa de a soluţiona cauza aparţine instanţei 

de la sediul acesteia, nefiind incidente prevederile referitoare la competenţa alternativă. 

 Pe fondul cauzei, pârâta a susţinut că reprezentantii companiei SC U. SRL au contactat 

la data de 18.04.2018, firma producatoare a echipamentului [Sprint-Electric din Marea 

Britanie (UK)], solicitând o placa electronică ca piesa de schimb pentru un echipament produs 

de aceasta companie, iar aceasta companie la randul ei indrumat-o pe reclamanta catre 

aceasta, ca si partener in Romania. Pârâta a precizat că a transmis oferta la data de 19.04.2018 

şi s-a pus de acord cu reclamanta, în privinta condiţiilor comerciale (plata integral in avans) si 

a termenului de livrare, iar la data de 11.05.2018 s-a trimis placa comandata catre SC U. SRL. 

La data de 18.05.2018, reclamanta i-a transmis un e-mail prin care a informat ca placa “nu 

este functionala”, iar tot în data de 18.05.2018, reprezentantii companiei i-au raspuns 

reclamantei, solicitand mai multe detalii, totodata propunand si o solutie si anume trimiterea 

placii la producator pentru diagnoza, pentru simplul motiv că nu putea testa placa in atelierul 

său, in lipsa echipamentului in care era montata. In acest sens, i-a solicitat reclamantei, 

integral plata in avans a transportului, deoarece au existat situatii cand clientii au refuzat 

ulterior plata transportului si a reparatiilor, daca nu le-a convenit pretul sau daca s-a dovedit 

ca defectul a fost rezultatul unei utilizari necorespunzatoare si reparatia nu poate fi acoperita 

de garantie. 

 Pârâta a susţinut că la data de 23.05.2018, placa a fost returnata la sediul acesteia, şi 

tot în aceeaşi zi, reclamanta U.  i-a transmis un e-mail explicand ca echipamentul nu 

functioneaza cu noua placa, anexand totodata si fotografii, care aratau ca afisajul 

echipamentului functioneaza cu placa veche, dar nu indica nimic cu placa nouă. La primirea 

plăcii reprezentanţii companiei au procedat la o inspectie vizuala a acesteia, ocazie cu care s-a 

constatat ca microprocesorul placii prezinta o zona carbonizată, care este vizibila si in 

fotografiile transmise chiar de societatea U. SRL, in data de 23.05.2018, prin intermediul e-

mailului. Prin urmare era normal ca afisajul să nu funcţioneze cu placa cea noua, deoarece 

aceasta fusese in mod evident deteriorată. 
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 Pârâta a precizat că reprezentantii companiei i-au contactat telefonic pe reprezentantii 

U.  pentru a cere explicatii in privinta microprocesorului carbonizat, iar persoana care s-a 

ocupat de instalarea placii, a confirmat ca in momentul conectarii placii “a iesit fum”, dar ca 

el “a deconectat-o imediat”. Urmatorul pas a fost acela de a contacta producatorul SPRINT 

ELECTRIC UK, la data de 15.06.2018, ce a confirmat inca o data, ca placa, livrata este 

perfect compatibila cu echipamentul respectiv. Totodata, producatorul a comunicat de 

asemenea ca cel mai probabil s-a facut o greseala la instalarea placii, fapt ce a dus la 

deteriorarea acesteia si ca recomanda trimiterea intregului echipament si placa pentru 

diagnoza si, eventual, reparatie. 

 Pârâta a susţinut că cu toate ca argumentele acesteia cat si a companiei producatoare, 

cu privire la faptul ca placa livrata corespunde echipamentului pentru care a fost comandata, 

raspunsul reclamantei, a fost unul singur si anume acela ca v-a apela la instanta de judecata, 

refuzand o expertizare a placii si a echipamentului, dar si ca echipamentul (convertizorul) nu 

se mai afla in posesia lor si, daca doresc o expertiza, sa-l solicite aceasta de la clientul lor. La 

data de 14.06.2018, reclamanta contactează compania Sprint-Electric din Marea Britanie 

(UK) solicitandu-le fisa tehnica, insa aceasta societate raspunde ca placa nu are o fisa tehnica 

deoarece este o piesa de schimb si a confirmat inca o data faptul ca placa este cea corecta 

pentru tipul de convertizor detinut de U. SRL. 

 Totodată, pârâta a susţinut că nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 1207 din 

Codul Civil, pentru a exista “eroarea” ca viciu de consimtamant. Nu se poate spune ca 

reclamanta se afla intr-o eroare la momentul incheierii contractului, pentu ca ceruse informatii 

chiar de la producator la data de 18.04.2018, in legatura cu convertizorul pe care urma sa il 

achizitioneze. Pârâta a precizat că apreciază că de fapt convertizorul nu a fost montat 

corespunzator, tocmai din acest motiv a si fost ars, practic in aceasta speta sunt incidente 

prevederile art 1209 Cod Civil. 

 Cu privire la celelalte capete de cerere pârâta a precizat că reclamanta nu a dovedit că 

placa achizitionata nu este cea compatibila pentru convertizor, tocmai din acest motiv nu se 

impune solicitarea acesteia, de restituire a pretului produsului in cuantum de 615 GBP. Mai 

mult de atat, la data de 14.06.2018, reclamanta contacteaza compania Sprint-Electric din 

Marea Britanie (UK) solicitandu-le fisa tehnica, insa aceasta societate le raspunde ca placa nu 

are o fisa tehnica deoarece este o piesa de schimb si a reconfirmat inca o data faptul ca placa 

este cea corecta pentru tipul de convertizor detinut de U. SRL. Pârâta a precizat că nu înţelege 

de ce reclamanta solicita prin cererea de chemare sa fie obligată la plata montajului ce se pare 

ca a durat 4 ore, daca din corespondenta purtata intre parti reprezentantul reclamantei a 

mentionat faptul ca in momentul conectarii placii “a iesit fum”, dar ca el “a deconectat-o 

imediat” (06.06.2018). Ori, reclamanta nu a dovedit ce s-a montat in cele 4 ore si cum poate 

dovedi aceasta ca au fost necesare într-adevar cele 4 ore pentru montarea placii si mai mult de 

atat, aceasta fiind datoare sa indice si ce competente aveau persoanele ce s-au ocupat efectiv 

de montarea placii. 

În drept, au fost invocate prevederile art. 1207, 1208, 1209 C.Civ., art. 205-208 Cod 

de proc. civ.; art. 1186 din Codul Civil. 

În dovedirea susţinerilor pârâta a solicitat încuviinţarea probei cu inscrisuri, 

interogatoriul reclamantei, expertiza tehnica in domeniu. Totodată, a aratat faptul ca se opune 

administrarii probei testimoniale cu cei doi martori indicati. 

La data de 21.12.2020, reclamanta a depus la dosar răspuns la întâmpinare. 
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Prin sentinţa civilă nr. 1124/19.02.2019, pronunţată de Judecătoria Cluj Napoca în 

dosarul nr. .../211/2018, instanţa a admis excepţia necompetenţei teritoriale invocată de pârâtă 

şi a declinat cauza spre soluţionare în favoarea Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, cauza 

fiind înregistrată pe rolul acestei instanşe, sub acelaşi număr la data de 29.03.2019. 

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat şi adminisitrat probele cu înscrisuri 

pentru ambele părţi, proba testimonială cu martorul A. pentru reclamantă (f.34), precum şi din 

oficiu proba cu expertiza tehnică judiciară în specialitatea electronică realizată de expert 

Lăzărescu Vasile (f.153-164), mijloace materiale de probă reprezentate de placa ce face 

obiectul contractului încheiat între părţi, precum şi relaţii comunicate de Sprint Electric. De 

asemenea, expertul a dat lămuriri şi personal instanţei de judecată, răspunzând la întrebările ce 

au fost adresate de ambele părţi în şedinţă publică, acestea fiind consemnate în cuprinsul 

încheierii de şedinţă din data de 17.06.2020. 

 Analizând cererea şi apărările formulate, prin raportare la probele administrate 

şi dispoziţiile legale incidente, instanţa reţine următoarele: 

 În fapt, astfel cum reiese din corespondenţa electronică (f.13-26), ce confirmă 

susţinerile ambelor părţi sub acest aspect, între părţi s-a încheiat un contract de vânzare în 

formă simplificată, având ca obiect o placă de comandă compatibilă cu convertizorul tip PL/X 

model 10, în schimbul preţului de 615 GBP, achitat de către reclamantă în calitate de 

cumpărător.  

Placa V2 Control Card *Spare* cod LA1036367 a fost livrată reclamantei, iar la data 

de 18.05.2018, ulterior montării acesteia de către reprezentanţii reclamantei, s-a produs un 

scurtcircuit, reclamanta comunicând pârâtei că produsul livrat nu este compatibil cu tipul  de 

convertizor deţinut. 

În drept, reclamanta îşi întemeiază susţinerile pe dispoziţiile art. 1207 C.Civ. Potrivit 

acestora, partea care, la momentul încheierii contractului, se afla într-o eroare esenţială poate 

cere anularea acestuia, dacă cealaltă parte ştia sau, după caz, trebuia să ştie că faptul asupra 

căruia a purtat eroarea era esenţială pentru încheierea contractului.  (2) Eroarea este esenţială:  

1. când poartă asupra naturii sau obiectului contractului;  2. când poartă asupra identităţii 

obiectului prestaţiei sau asupra unei calităţi a acestuia ori asupra unei alte împrejurări 

considerate esenţiale de către părţi în absenţa căreia contractul nu s-ar fi încheiat; 3. când 

poartă asupra identităţii persoanei sau asupra unei calităţi a acesteia în absenţa căreia 

contractul nu s-ar fi încheiat.  (3) Eroarea de drept este esenţială atunci când priveşte o normă 

juridică determinantă, potrivit voinţei părţilor, pentru încheierea contractului. (4) Eroarea care 

priveşte simplele motive ale contractului nu este esenţială, cu excepţia cazului în care prin 

voinţa părţilor asemenea motive au fost considerate hotărâtoare.  

Totodată, conform art. 1208 C.Civ., alin. 1 C.civ., contractul nu poate fi anulat dacă 

faptul asupra căruia a purtat eroarea putea fi, după împrejurări, cunoscut cu diligenţe 

rezonabile.  Conform art. 1209 C.Civ., nu atrage anularea contractului eroarea care poartă 

asupra unui element cu privire la care riscul de eroare a fost asumat de cel care o invocă sau, 

după împrejurări, trebuia să fie asumat de acesta. 

Eroarea reprezintă falsa reprezentare a unor împrejurări la încheierea actului juridic, 

eroarea esenţială atrăgând în oricare dintre formele sale nulitatea relativă a actului juridic.  

Reclamanta a susţinut că este incidentă eroarea viciu de consimţământ asupra 

obiectului contractului,  deoarece aceasta s-a aflat la momentul contractării în eroare în 

privește caracteristicile și trăsăturile pe care în mod justificat a considerat că placa le deține, 

calități se traduc într-o serie de caracteristici și specificații de natură tehnică pe care placa 
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comandată trebuia să le prezinte astfel încât cele două piese să se potrivească cu un anumit tip 

de convertizor. 

 Astfel, pentru admiterea acţiunii, în raport de prevederile art. 249 C.P.C., reclamanta 

trebuie să dovedească că în fapt caracteristicile și specificațiile de natură tehnică ale plăcii de 

comandată cumpărate de la pârâtă, erau incompatibile cu convertizorul de tip PL/X tip 10, 

deţinut de aceasta la momentul încheierii contractului, orice alte critici ce exced acestei teze 

probatorii, neputând conduce la admiterea acţiunii formulată de reclamantă prin raportare la 

obiectul acesteia. De asemenea, pentru admiterea acţiunii reclamanta trebuie să indice în 

concret ce caracteristici și specificații de natură tehnică au atras incompatibilitatea invocată, 

simpla demontare a apărărilor pârâtei, chiar şi dacă aceasta ar fi încununată de succes în 

raport de probele administrate, nefiind suficientă pentru a se reţine existenţa viciului de 

consimţământ invocat. 

În mod corect subliniază reclamanta în cuprinsul cererii de chemare în judecată că nu 

trebuie să se facă confuzie între chestiunile ce ţin de eroarea asupra obiectului şi cele care sunt 

strict legate de predarea neconformă sau viciile ascunse ale lucrului. Astfel, ceea ce 

interesează pentru admiterea acţiunii este dacă în abstract placa prin specificaţiile tehnice, 

similare pentru toate plăcile de acelaşi tip, era compatibilă cu tipul de convertizor PL/X, iar nu 

dacă în concret placa, deşi compatibilă în mod abstract, datorită unor deficienţe calitative, nu 

putea fi utilizată, această din urmă situaţie având în vedere existenţa unor eventuale vicii ale 

bunului, irelevante prin prisma obiectului acţiunii dedus judecăţii, întrucât constituie chestiuni 

ulterioare încheierii în mod valabil a contractului. 

Instanţa reţine că potrivit susţinerilor martorului audiat, propus de către reclamantă, 

montajul plăcii a durat între 5 şi 10 minute, iar în momentul în care a pus aparatul sub 

tensiune a ieşit fum dintr-o piesă a procesorului. Martorul arată că din experienţa sa poate 

identifica două cauze probabile pentru arderea procesorului, respectiv un defect al plăcii sau 

incompatibilitatea plăcii. Martorul a susţinut că cel mai probabil placa era defectă, deoarece 

partea de putere a convertizorului era perfectă. 

Potrivit concluziilor expertului desemnat în cauză, expuse atât în cuprinsul raportului 

de expertiză, cât şi direct în faţa instanţei (f.275-278), cele două plăci deşi prezintă diferenţe 

constructive, întrucât placa vândută reclamantei este un model mai nou, posedă acelaşi număr 

de cuple pentru alimentări şi semnale pentru intrare şi ieşire, semnificaţia conexiunilor la 

placă fiind detaliată în manualul de prezentare al convertizorului regăsit pe site-ul 

furnizorului, cuplele de conectare a plăcii de comandă cu partea de forţă fiind identice din 

punct de vedere fizic între cele două părţi. Astfel, s-a arătat că deşi prezintă diferenţe 

constructive, fiind schimbat, spre exemplu, tipul de microprocesor, acestea nu prezintă o 

comportare funcţională diferită. Expertul a învederat că în materie există practica ca ulterior 

reproiectării unui produs, pentru a fi asigurate performanţe superioare, părţile reproiectate 

sunt compatibile  cu generaţiile mai vechi ale produselor, cum s-a întâmplat şi în cauză.  

Expertul confirmă susţinerile martorului care a montat placa cu privire la cauzele 

scurtcircuitului, însă adaugă şi posibilitatea montării defectuoase a acesteia, ca urmare a 

manipulării.  

 Reclamanta a constestat pe parcursul procesului, fotografia C ataşată raportului de 

expertiză şi concluzile expertului în raport de aceasta, concentrându-şi atenţia asupra acestui 

aspect, iar nu asupra tezei probatorii ce-i revenea acesteia prin raportare la obiectul acţiunii 

deduse judecăţii. Astfel, expertul a arătat că din fotografia C anexată raportului, rezultă că pe 

placă există o zonă carbonizată şi urme – zgârieturi produse probabil de tehnicianul care a 
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încercat ulterior să cureţe zona carbonizată. Analizând placa ce face obiectul contractului, 

depusă în mod fizic la dosar, precum şi fotografia la care a făcut referire expertul (f.161), 

instanţa constată că deşi într-adevăr în cuprinsul pozei se relevă o pată ce ar putea echivala cu 

o zgârietură, pe placă în zonă respectivă se poate identifica doar o diferenţă de culoare 

generată de carbonizare, care cel mai probabil din cauza condiţiilor de mediu şi tehnice în 

care a fost realizată fotografia, apare ca o zgârietură. Într-adevăr este necesară o privire mai 

atentă a plăcii pentru a se constata că ceea ce poate părea ca o zgârietură reprezintă de fapt 

urme de carbonizare. În orice caz, existenţa sau inexistenţa zgârieturilor, în raport de care 

reclamanta a făcut numeroase susţineri şi apărări, este absolut irelevantă din prisma 

probatoriului ce se impune a fi administrat de reclamantă pentru a conduce la admiterea 

cererii, deoarece ea trebuie să probeze incompatibilitatea în mod abstract dintre placă şi 

convertizor din perspectiva caracteristicilor tehnice, iar nu eventualele vicii ascunse ori erori 

de montare. În orice caz, susţinerea reclamantei din concluziile scrise potrivit căreia raportul 

de expertiză şi concluziile expertului se întemeiază pe pretinsa zgârietură sunt vădit 

nefondate, aspect ce poate fi verificat printr-o simplă lectură atentă a întregului raport. 

 Instanţa reţine că producătorul atât al plăcii de comandă înlocuite cu numărul de serie 

LA 103017, cât şi al plăcii V2 Control Card *Spare* cod LA1036367 cu numărul de serie 

125037, SPRINT ELECTRIC LTD, a comunicat direct ambelor părţi, precum şi instanţei de 

judecată în mod detaliat ca răspuns la solicitarea formulată, că placa ce a făcut obiectul 

contractului de vânzare încheiat între părţile cauzei, este compatibilă cu tipul de convertizor 

deţinut de reclamantă din punct de vedere a caracteristicilor tehnice, această din urmă placă 

fiind un model mai nou în care a fost înlocuit în principal microprocesorul. 

Or, răspunsul producătorului SPRINT ELCTRIC LTD, cu privire la compatibilitatea 

dintre convertizor şi placa ce face obiectul contractului încheiat între reclamantă şi pârâtă din 

punct de vedere al specificaţiilor tehnice şi funcţionale, confirmă concluziile expertului, 

expuse sub acest aspect în cuprinsul raportului de expertiză şi prezentate în faţa instanţei în 

mod detaliat la termenul la care a fost prezent.  

În ceea ce priveşte susţinerile reclamantei potrivit cărora nu există posibilitatea ca 

placa să fie montată eronat în convertizor, iar pe de altă parte, persoana care a efectuat 

montajul deţinea pregătirea profesională necesară în domeniu, neexistând astfel riscul unei 

montări greşite a plăcii, instanţa le reţine ca fiind neîntemeiate întrucât, chiar dacă persoana 

care a montat convertizorul era un profesionist în domeniu, fapt ce oricum nu a fost dovedit, 

din acest fapt nu se poate prezuma în mod absolut că placa nu ar fi putut fi montată greşit, 

deoarece erorile umane se pot produce indiferent de gradul de pregătire. După cum a arătat 

expertul în faţa instanţei, montarea plăcii presupune deosebită atenţie, precum şi instrumente 

specifice, iar cea mai mică eroare poate genera un scurcircuit, acesta explicând pe larg 

instanţei modalitatea în care se montează placa potrivit specificaţiilor tehnice. De asemenea, 

chiar în debutul manualului tehnic aferent convertizorului există mai multe specificaţii 

referitoare la modalitatea de manipulare a acestuia şi a componentelor (f.294 şi următoarele). 

Instanţa apreciază ca întemeiate afirmaţiile pârâtei potrivit cărora era normal ca 

afişajul sa nu funcţioneze cu placa cea nouă, deoarece potrivit susţinerilor martorului 

scurtcircuitul s-a produs imediat ce convertitorului i s-a aplicat tensiune, placa fiind în mod 

imediat deteriorată, arsura de pe microprocesorul plăcii fiind vizibilă atât în fotografiile 

efectuate de părţi, cât şi direct pe placa depusă la dosar. Or, în mod evident că o placă cu un 

microprocesor deteriorat nu poate genera niciun afişaj, aspect expus şi de expert în faţa 

instanţei la termenul din 17.06.2020. 
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Instanţa reţine că se prezumă că pârâta a livrat o placă compatibilă din punct de vedere 

al caracteristicilor şi specificaţilor tehnice, iar sarcina probei în ceea ce priveşte atare 

incompatibilitate revenea reclamantei, care invocă eroarea esenţială asupra obiectului 

contractului. Or, prin probele administrate, reclamanta nu a reuşit să dovedească cele afirmate 

în cuprinsul cererii şi nici măcar nu a arătat în concret ce specificaţii tehnice ale plăcii în 

concret erau incompatibile cu convertizorul. Pe de altă parte, probele administrate, astfel cum 

au fost analizate ulterior, confirmă prezumţia de care se bucură pârâta în ceea ce priveşte 

obiectul contractului.  

Astfel, în raport de prevederile art. 1207 C.Civ., rap. la art. 249 C.P.C., faţă de 

considerentele expuse anterior, instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca 

neîntemeiată atât în ceea ce priveşte capătul principal, cât şi în ceea ce priveşte capetele 

accesorii care urmează soarta celui dintâi. 

  Referitor la cheltuielile de judecată, instanța reține că potrivit art. 453 C.P.C., partea 

care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia 

cheltuieli de judecată. Când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili 

măsura în care fiecare dintre părți poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este 

cazul, judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată. Având în vedere 

că reclamanta a căzut în pretenţii, iar pârâta a făcut dovada achitării cheltuielilor de judecată 

reprezentate de onorariu de avocat, 2500 lei şi onorariu expert, 350 lei, instanţa va admite 

cererea acesteia din urmă şi va obliga reclamanta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum 

de 2850 lei.  

 

3. Răspundea civilă delictuală. Daune morale. Stabilirea cuantumului daunelor 

morale. 

 

Cu privire la stabilirea cuantumului daunelor morale, instanţa va avea în vedere ca 

acesta să aibă efecte compensatorii, neputând să constituie nici amenzi excesive pentru autorii 

daunelor şi nici venituri nejustificate pentru victimele acestora. Spre deosebire de celelalte 

despăgubiri civile, care presupun un suport probator, în privinţa daunelor morale nu se poate 

apela la probe materiale, judecătorul fiind singurul care, în raport de consecinţele suferite de 

reclamantă, va aprecia o anumită sumă globală care să compenseze prejudiciul moral cauzat. 

Fără îndoială, reclamanta a suportat un prejudiciu, prin prisma leziunilor cauzate de 

către intervenientul forţat şi care au necesitat un nr. de 6-7 zile de îngrijiri medicale pentru 

vindecare. 

În schimb, instanţa nu stabileşte valoarea unor despăgubiri în funcţie de situaţia 

financiară a persoanei obligate la suportarea acestor despăgubiri, neexistând un atare 

criteriu, ci în funcţie de prejudiciul pe care l-a suportat victima.  

 

Sentinţa civilă nr. 4604/08.05.2019, definitivă 

 

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

...2019, sub nr. ../300/2019, reclamanta L.– asistată de Z. şi I. a solicitat, în contradictoriu cu 

pârâta A. SA şi intervenientul forţat D., obligarea pârâtului la plata sumei de 10.000 euro, 

echivalent în lei, precum şi a cheltuielilor de judecată. 
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În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a precizat următoarele:  

La data de data de 23.04.2018, în jurul orei 16.00, în zona străzii .., sector 4 București, 

a avut loc un accident de circulație, pe fondul neacordării priorităţii la trecerea de pietoni, în 

urma căruia a fost lovită de partea dreaptă-faţă a autoturismului marca Opel, cu nr. de 

înmatriculare ...., condus de intervenientul forţat D.. Ulterior producerii accidentului, a fost 

transportată de urgenţă la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar Arseni, cu traumatism cranio-

cerebral, având o durere de cap îngrozitoare, iar prin raportul de expertiză medico-legală nr. .... 

s-a concluzionat că au fost necesare 6-7 zile de îngrijiri medicale. 

Autoturismul implicat în accidentare avea poliţă de asigurare RCA emisă de pârâta A. 

SA, poliţa având nr. ...., valabilă din data de 09.10.2017 până în data de 08.10.2018. 

În cauză, sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, respectiv: fapta ilicită 

constă în aceea că intervenientul forţat nu a condus prudent şi nu a fost atent la indicatoarele şi 

marcajele care semnalizau că se apropie de trecerea de pietoni; fapta acestuia a provocat 

prejudiciul reprezentat de traumatismele fizice şi psihice suferite de către reclamantă, dovedite 

prin raportul de expertiză medico-legală nr. ../2018, biletul de ieşire din spital şi scrisoarea 

medicală, iar certitudinea prejudiciului este neîndoielnică; raportul de cauzalitate dintre fapta 

ilicită şi prejudiciu rezultă, pe de o parte, din concluziile raportului de expertiză medico-legală, 

iar pe de altă parte, succesiunea derulării evenimentelor întăreşte raportul de cauzalitate dintre 

starea de sănătate a minorei şi acţiunea vătămătoare a intervenientului forțat. 

În afara traumatismului cranio - cerebral, consecințele acțiunii ilicite au constat în 

provocarea unor excoriaţii în partea dreaptă al corpului reclamantei, leziuni la cotul drept şi 

genunchiul stâng, precum şi echimoze produse de impactul corpului cu autoturismul şi de 

puterea căzăturii pe asfalt, după ce a fost proiectată în aer. 

Daunele morale reprezintă satisfacţii echitabile destinate a compensa material 

suferinţele de ordin moral pricinuite. Repararea acestor consecinţe de natură nepatrimonială 

produse prin fapta ilicită culpabilă urmează regulile răspunderii civile delictuale. Evaluarea 

daunelor morale nu este supusă unor criterii legale prestabilite, însă prejudiciul moral nu poate 

fi lăsat neacoperit pe motiv că legea nu prevede, judecătorul fiind obligat să soluţioneze 

pricina. 

A suferit traume fizice şi psihice accentuate, ca urmare a accidentului rutier provocat 

de intervenientul forţat, iar în raport de toate elementele de la dosar rezultă că suferinţele sale 

au fost unele accentuate, acesteia fiindu-i limitată posibilitatea de a desfăşura activităţi 

cotidiene, provocându-i-se, în acelaşi timp, şi suferinţe fizice însemnate. A suportat consecinţe 

negative în plan fizic şi psihic, valorile morale i-au fost lezate, iar consecinţele vătămării au 

fost percepute cu intensitate de către reclamantă, consecinţele nefaste pe care acel accident le-

a avut cu privire la viaţa sa particulară fiind unele profunde, astfel că daunele morale solicitate 

sunt pe deplin justificate. 

Urmare a accidentului, a suferit şi un prejudiciu moral, traumatismele provocate au 

dislocat-o în mod absolut necesar de la activităţile sociale curente, constituind atât un „pretium 

dolores", cât şi un prejudiciu de agrement (necesitatea suplinirii unei vieţi şi activităţi 

normale), ambele criterii fiind suficiente şi necesare pentru acordarea daunelor morale. 

Accidentul rutier a traumatizat-o, fiindu-i frică să mai treacă strada, trăind într-o 

continuă teamă de a fi lovită oricând de un autoturism. Această fobie a marcat-o enorm, 

deoarece viaţa ei s-a schimbat în rău după data de 23.04.2018. Există momente în care 

reexperimentează la nivel emoţional accidentul şi începe să plângă din senin, fără a fi 

provocată, şocul post-accident fiind unul profund. Are coşmaruri în majoritatea nopţilor, 
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doarme cu lumina aprinsă, iar când trebuie să se trezească dimineaţa pentru a merge la şcoală, 

se trezeşte obosită şi incapabilă de fi atentă la orele de curs. 

Are mari dificultăţi în a traversa orice stradă, deoarece loviturile resimţite după ce a 

devenit conştientă, precum şi spaima pe care aceasta a trăit-o în momentul producerii 

accidentului şi ulterior marcând-o în mod ireversibil. 

În drept, a invocat reclamanta prevederile art. 16, 1349, 1357, 1381, 1386, 1387 C. 

civ., art. 14 din Legea nr. 132/2017, iar în probaţiune a solicitat înscrisuri, proba testimonială, 

proba cu înregistrarea video a evenimentului rutier. 

În data de 02.05.2019, reclamanta a depus cerere adiţională, prin care a solicitat 

obligarea pârâtei la plata unor penalități pe zi de întârziere, calculate la nivelul sumei de 

despăgubire, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești și până la data 

achitării integrale a debitului, în conformitate cu art. 21 alin. (6) din Legea nr. 132/2017. 

Cererea a fost legal timbrată, în conformitate cu art. 3 alin. (1) litera d) din O.U.G. nr. 

80/2013 privind taxele judiciare de timbru, fiind achitată taxa judiciară de timbru în cuantum 

de 2.033 lei, potrivit chitanței nr. ACC000000148046 din 12.02.2019 (f.42). 

În data de 12.03.2019, pârâta a depus întâmpinare, prin care a invocat excepţia 

netimbrării cererii de chemare în judecată, iar pe fondul cauzei a  solicitat respingerea, în 

parte, a cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată, învederând următoarele:  

 Întrucât fapta intervenientului forţat, asiguratul său, nu întruneşte elementele 

constitutive ale vreunei infracţiuni, în speţă nu sunt incidente prevederile art. 29 alin. 1 lit. i 

din OUG 80/2013, care condiţionează scutirea taxei de timbru de existenţa unei cauze penale. 

Cererea introductivă este o simplă acţiune în pretenţii, întemeiată pe dispoziţiile 1387-1391 

C.civ., şi trebuie să fie timbrată conform art. 3 din OUG nr. 80/2013. 

Pe fondul cauzei, nu contestă calitatea de asigurat a terţului intervenient şi nici 

obligaţia sa de a acoperi pagubele morale generate de fapt ilicită, însă cuantumul daunelor 

morale solicitate de către reclamantă este unul extrem de ridicat şi nejustificat, iar suferințele 

invocate nu se află, în totalitate, în raport de cauzalitate cu fapta ilicită a asiguratului A. SA. 

Fapta ilicită există, fiind dovedită culpa intervenientului forţat, precum şi aparența 

raportului de cauzalitate între faptă şi prejudiciu. Însă, în procesul de determinare în concret a 

cuantumului despăgubirilor, trebuie avute în vedere aspectele reale ale situației de fapt, care ar 

putea limita proporţional întinderea răspunderii civile delictuale. Astfel, câtă vreme nu a fost 

realizată o expertiză care să stabilească dinamica accidentului şi culpa exclusivă a 

intervenientului forțat, se impune analiza posibilității reţinerii unei culpe concurente a 

reclamantei, prin neasigurarea la momentul iniţierii traversării trecerii de pietoni.  

De asemenea, daunele morale pretinse de reclamantă sunt excesive, iar stabilirea 

cuantumului despăgubirilor morale este atributul instanţei de judecată, aceasta din urmă fiind 

datoare să aplice criterii subordonate conotaţiei aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă, 

menite să compenseze victimele directe sau indirecte ale unui accident rutier pentru 

vătămările suferite. Din documentele medico-legale depuse de reclamantă la dosar rezulta că 

vătămările suferite nu au condus la o infirmitate post-traumatică permanentă, pierderea unui 

organ sau a unei funcţii, fiind cu putinţa recuperarea integrală a funcţionalităţii, iar pentru 

aceasta au fost necesare doar 6-7 zile de îngrijiri medicale.  

Or, daunele morale solicitate de către reclamanta depăşesc cu mult noţiunea de 

despăgubire justă şi echitabilă, o asemenea sumă putând fi justificată doar în cazul unor 

urmări mai grave, sens în care se impune reducerea cuantumului daunelor morale solicitate de 

către reclamantă.  

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

21 

În drept, pârâta a invocat dispozițiile art. 1371 C.civ., iar în probaţiune a solicitat 

înscrisuri şi expertiza tehnică judiciară. 

Intervenientul forţat, deşi a fost legal citat, nu a depus întâmpinare dar s-a prezentat 

în instanţă la primul termen de judecată din data de 10.04.2019 şi a recunoscut că producerea 

evenimentului rutier a fost cauzată de lipsa sa de atenţie. 

În probațiune, constatând că sunt îndeplinite condițiile impuse de art. 255 şi art. 258 

C.proc.civ., în sensul că sunt admisibile potrivit legii şi conduc la soluționarea cauzei, la 

termenul de judecată din 10.04.2019, instanța a încuviințat pentru reclamantă proba cu 

înscrisuri, proba testimonială cu martorul R. și proba cu înregistrarea video a accidentului de 

circulație, iar pentru pârâtă a admis proba cu înscrisuri şi a respins proba cu expertiză tehnică 

specialitatea autovehicule, ca nefiind utilă soluționării cauzei. 

Analizând cauza de faţă, prin prisma motivelor formulate, a apărărilor invocate şi 

a probelor administrate, instanţa reţine următoarele: 

În fapt, la data de 23.04.2018, în jurul orei 16.00, pe strada .., sector 4, Bucureşti, 

deplasându-se dinspre Bd. Metalurgiei către Sos. Berceni, cu autoturismul marca Opel, cu nr. 

de înmatriculare ...., intervenientul forţat D., pe fondul neatenţiei, nu a acordat prioritate la 

trecerea de pietoni marcată şi semnalizată în mod corespunzător şi a acroşat-o pe reclamantă 

cu partea dreaptă-faţă a autoturismului, provocându-i acesteia leziuni traumatice pentru a 

căror vindecare a fost necesar un număr de 6-7 zile de îngrijiri medicale, astfel cum rezultă 

din raportul de expertiză medico-legală nr. ...., care se coroborează cu recunoașterea 

intervenientului forţat, înregistrarea video surprinsă de o cameră de supraveghere, înscrisurile 

medicale şi procesul verbal de cercetare la faţa locului. 

În momentul producerii accidentului rutier, intervenientul forţat avea încheiată cu 

pârâta A. SA polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă nr. ...., valabilă din data de 

09.10.2017, până la data de 08.10.2018, pentru autoturismul cu nr. de înmatriculare ..... 

În drept, conform art. 11 alin. 1 din Legea nr. 132/2017, asigurătorul RCA are 

obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile dovedite suferite în urma 

accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, iar art. 11 alin. 2 lit. a din acelaşi 

act normativ statuează că asigurătorul RCA acordă despăgubiri în bani pentru vătămări 

corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial. 

În acelaşi sens, potrivit art. 22 alin. 1 din Legea nr. 132/2017, despăgubirea se 

stabileşte şi se plăteşte în conformitate cu prevederile art. 14, iar în cazul stabilirii 

despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor prejudiciate prin accidente 

produse de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită 

împotriva asigurătorului RCA, în limitele obligaţiei acestuia cu citarea obligatorie a 

persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de intervenienţi 

forţaţi.  

Totodată, potrivit art. 1349 C.civ., 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, iar cel care, având 

discernământ, încalcă această îndatorire răspunde pentru toate prejudiciile cauzate, fiind 

obligat să le repare integral.  

În conformitate cu prevederile art. 1357 din Codul civil, cel care cauzează altuia un 

prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare, iar autorul 

prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă. 
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Din interpretarea logico-juridică a dispoziţiilor art. 1357 C.civ. rezultă că pentru 

angajarea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie se cer a fi întrunite, în mod 

cumulativ, următoarele condiţii: 

1. existenţa unui prejudiciu 

Primul element al delictului civil este desemnat prin termenii de prejudiciu, daună sau 

pagubă, aceşti termeni fiind consideraţi în această materie ca fiind sinonimi.  

Prin prejudiciu se înţelege efectul negativ suferit de o persoană, ca urmare a săvârşirii 

unei fapte ilicite de către o altă persoană. Nu poate exista răspundere delictuală dacă nu s-a 

produs un prejudiciu, deoarece dacă o persoană nu a fost păgubită, ea nu are dreptul de a cere 

nicio reparaţie. Altfel spus, este imperios necesar ca cel care solicită repararea prejudiciului să 

fi suferit personal prejudiciul respectiv.  

După cum există sau nu posibilitatea unei evaluări băneşti directe a prejudiciului, se 

deosebeşte între:  

i) prejudiciu patrimonial, care are un conţinut economic, cum ar fi: distrugerea 

sau sustragerea unui bun, uciderea unui animal, vătămarea sănătăţii unei 

persoane, pierderea totală sau parţială a unui drept etc.);  

ii) prejudiciu moral (nepatrimonial), care reprezintă consecinţa dăunătoare ce nu 

poate fi evaluată în bani şi care rezultă din încălcările drepturilor personale, 

fără conţinut economic, cum sunt: moartea, durerile fizice sau psihice, 

atingerile aduse fizionomiei unei persoane, atingerea adusă onoarei sau 

demnităţii unei persoane etc. 

În speţă, reclamanta invocă exclusiv un prejudiciu moral, nu şi un prejudiciu material. 

În acest sens, este fără putinţă de tăgadă faptul că reclamanta a suportat un prejudiciu, prin 

prisma leziunilor cauzate de către intervenientul forţat şi care au necesitat un nr. de 6-7 zile de 

îngrijiri medicale pentru vindecare, astfel cum reiese din raportul de expertiză medico-legală 

nr. ...., care se coroborează cu înregistrarea video, recunoaşterea intervenientului forţat şi 

procesul-verbal de cercetare la faţa locului. 

2. existenţa unei fapte ilicite 

Pentru a se angaja răspunderea civilă delictuală este necesar ca prejudiciul să fi fost 

produs printr-o faptă ilicită. Termenul de ilicit, prin el însuşi, evocă ideea de comportare 

nepermisă, neîngăduită, adică o contrarietate cu o normă de conduită. 

Fapta ilicită poate fi definită ca orice acţiune sau inacţiune care are ca rezultat 

încălcarea drepturilor subiective sau intereselor legitime ale unei persoane. 

 Întrucât intervenientul forţat nu a acordat prioritate de trecere unui pieton aflat în 

traversarea străzii printr-un loc marcat şi semnalizat corespunzător, provocându-i astfel 

reclamantei leziuni ce au necesitat un număr de 6-7 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, 

este lesne de observat că acesta a comis o faptă ilicită, condiţia în discuţie fiind îndeplinită în 

cauză. 

 Intervenientul a nesocotit o normă elementară pentru circulaţie pe drumurile publice, 

încălcând dispoziţiile art. 72 alin. 2 din OUG nr. 195/2002, potrivit cărora pietonii au 

prioritate de trecere faţă de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt angajaţi în 

traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate şi semnalizate 

corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. 

3. existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu 
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Specificul raportului de cauzalitate se evidenţiază prin faptul că prejudiciul trebuie să 

aibă legătură directă cauzală cu fapta ilicită. Prin urmare dacă prejudiciul nu are legătură 

cauzală cu fapta ilicită el iese din câmpul răspunderii. 

La stabilirea raportului cauzal trebuie avut în vedere că fenomenul cauză nu acţionează 

singur şi izolat, ci că desfăşurarea lui este condiţionată de anumiţi factori, care, fără a produce 

ei efectul păgubitor, favorizează producerea acestui efect, înlesnind naşterea procesului 

cauzal, grăbind şi favorizând dezvoltarea procesului sau agravându-i ori asigurându-i 

rezultatele negative. Toate aceste împrejurări concură la producerea prejudiciului ca un tot, 

astfel încât trebuie recunoscută eficienţa cauzală a fiecăreia dintre ele. Prin urmare, între 

cauza principală şi condiţii este o unitate indivizibilă, raportul de cauzalitate cuprinzând nu 

numai faptele care constituie cauza necesară şi directă, dar şi condiţiile cauzale, respectiv 

fapte care au făcut posibilă acţiunea cauzală sau i-au agravat efectele dăunătoare. 

În acest sens, instanţa reţine că între prejudiciul suferit de reclamantă şi fapta ilicită 

săvârşită de către intervenientul forţat există o legătură de cauzalitate tip cauză-efect, căci în 

lipsa faptei ilicite comise de către intervenientul forţat reclamanta nu ar fi suferit prejudiciul 

în discuţie. 

4. existenţa vinovăţiei  

Când se analizează vinovăţia unei persoane, se analizează latura subiectivă a faptei, 

atitudinea subiectivă a autorului faptei faţă de aceasta şi de urmările ei, la momentul săvârşirii 

acesteia. 

Vinovăţia poate fi definită ca fiind atitudinea psihică a autorului faptei ilicite şi 

păgubitoare faţă de fapta respectivă şi faţă de urmările acestei fapte. Din această definiţie 

rezultă că vinovăţia este un proces psihic complex, care implică un element intelectiv, de 

conştiinţă şi un element volitiv, de voinţă. Astfel,  vinovăţia este o atitudine subiectivă a 

omului faţă de o anumită faptă concretă şi faţă de urmările acesteia şi nu o atitudine 

subiectivă, generică, teoretică, ideală.  

Instanța reține că intervenientul forțat a săvârșit fapta ilicită în condițiile culpei cu 

prevedere prevăzute de art. 16 alin. 3 teza I C.civ., având în vedere că acesta nu a respectat 

regulile de circulație privind acordarea priorității de trecere a pietonilor, printr-un loc special 

amenajat şi semnalizat corespunzător. Însuşi intervenientul forţat, autorul faptei ilicite, a 

recunoscut în declarația dată la data de 23.04.2018, în fața organelor de urmărire penală, 

precum şi în şedinţa publică din 10.04.2019, că nu contestă producerea accidentului, impactul 

producându-se ca urmare a unui moment de neatenţie cauzat de faptul că, la data producerii 

evenimentului, în maşină se afla şi copilul acestuia, care a alunecat din scaunul de copil, sens 

în care nu a fost atent la drum pentru câteva momente.  

Aşadar, culpa intervenientului forţat în săvârşirea faptei ilicite este de netăgăduit, 

aspect ce rezultă cu prisosinţă din ansamblul probator administrat în cauză. 

Pentru ca prejudiciul să fie susceptibil de reparare se cer a fi întrunite următoarele 

condiţii: să fie cert şi să nu fi fost reparat încă.  

Caracterul cert al prejudiciului presupune că acesta este sigur, atât în privinţa 

existenţei, cât şi în privinţa posibilităţii de evaluare. Prejudiciul actual, cel care a fost deja 

produs la data când se pretinde repararea lui, este întotdeauna cert.  

Instanţa constată că, deşi cuantificarea prejudiciului moral nu este supusă unor criterii 

legale de determinare, daunele morale se stabilesc prin apreciere, ca urmare a aplicării 

criteriilor referitoare la consecinţele negative suferite de cei în cauză, în plan psihic şi afectiv, 
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importanţa valorilor lezate, întinderea în timp a acestor consecinţe negative, măsura în care 

consecinţele negative sunt ireversibile sau temporare, intensitatea cu care au fost percepute 

consecinţele vătămării, precum şi măsura în care victimei i-a fost afectată situaţia familială, 

profesională şi socială. De asemenea, toate aceste criterii se subordonează conotaţiei aprecierii 

rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv produs.  

În acelaşi sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit, în cauza Tolstoy 

Miloslovsky c. Regatul Unit, că despăgubirile trebuie să prezinte un raport rezonabil de 

proporționalitate cu atingerea adusă, având în vedere, totodată, gradul de lezare a valorilor 

sociale ocrotite, intensitatea şi gravitatea atingerii aduse acestora. 

Este adevărat că nu există un sistem care să repare pe deplin daunele morale constând 

din dureri psihice, întrucât plata unei sume de bani abia dacă poate aduce victimei unele 

alinări sau satisfacţii. În materia daunelor morale, principiul reparării integrale a prejudiciului 

nu poate avea decât un caracter aproximativ, fapt explicabil în raport de natura neeconomică a 

respectivelor daune, imposibil de a fi echivalate băneşte. 

În schimb, se poate acorda victimei o indemnitate cu caracter compensatoriu, tinzând 

la oferirea unui echivalent care, prin excelenţă, poate fi o sumă de bani, care îi permite să-şi 

aline, prin anumite avantaje, rezultatul dezagreabil al faptei ilicite. De aceea, ceea ce trebuie 

evaluat, în realitate, este despăgubirea care vine să compenseze prejudiciul, nu prejudiciul ca 

atare. 

Cu privire la stabilirea cuantumului daunelor morale, instanţa va avea în vedere ca 

acesta să aibă efecte compensatorii, neputând să constituie nici amenzi excesive pentru autorii 

daunelor şi nici venituri nejustificate pentru victimele acestora. Spre deosebire de celelalte 

despăgubiri civile, care presupun un suport probator, în privinţa daunelor morale nu se poate 

apela la probe materiale, judecătorul fiind singurul care, în raport de consecinţele suferite de 

reclamantă, va aprecia o anumită sumă globală care să compenseze prejudiciul moral cauzat. 

Fără îndoială, reclamanta a suportat un prejudiciu, prin prisma leziunilor cauzate de 

către intervenientul forţat şi care au necesitat un nr. de 6-7 zile de îngrijiri medicale pentru 

vindecare. 

În schimb, instanţa nu stabileşte valoarea unor despăgubiri în funcţie de situaţia 

financiară a persoanei obligate la suportarea acestor despăgubiri, neexistând un atare criteriu, 

ci în funcţie de prejudiciul pe care l-a suportat victima.  

Statuând în echitate, instanţa apreciază că suma de  10.000 lei, reprezentând daune 

morale, apare ca fiind rezonabilă şi justificată, fiind de natură să repare prejudiciul suportat de 

reclamantă. 

În stabilirea acestei sume instanţa a luat în considerare suferinţele fizice şi psihice 

suportate de reclamantă prin raportare la numărul de zile de îngrijiri medicale, intensitatea şi 

durata acestor consecinţe negative şi perturbarea situaţiei socio-familiale. Pe de altă parte, se 

cuvine a sublinia că reclamanta nu a fost supusă unor investigaţii majore sau unor intervenţii 

chirurgicale, la fel cum reclamanta nu a rămas cu un prejudiciu estetic sau funcţional, ci şi-a 

reluat cursul firesc al vieţii. Însă, un atare eveniment şi-a pus o amprentă asupra reclamantei, 

în contextul în care, deşi a traversat printr-un loc semnalizat şi marcat în mod corespunzător, 

intervenientul forţat, cu nesocotirea unor norme elementare de circulaţie pe drumurile publice, 

i-a cauzat reclamantei anumite leziuni. 

Este adevărat că prejudiciul suportat de către reclamantă nu a avut caracter de 

continuitate şi nu a generat efecte iremediabile pentru sănătatea, integritatea fizică şi psihică a 

acesteia. Totuşi, reclamanta a suferit un şoc emoțional în momentul impactului cu 
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autoturismul condus de intervenientul forţat, în condițiile în care se angajase să traverseze 

regulamentar strada, pe trecerea de pietoni semnalizată prin marcaje pietonale și indicator 

rutier. 

Din perspectiva întinderii şocului emoţional, instanţa apreciază că este posibil ca 

acesta să se fi prelungit în timp, cauzându-i reclamantei o teamă în momentul în care 

traversează strada, însă dovada existenţei şi în prezent a unui şoc posttraumatic profund, care 

să nu-i permită reclamantei să îşi desfășoare activitățile cotidiene nu a fost efectuată în cauză, 

conform art. 249 C.proc.civ. Totodată, susținerea reclamantei în sensul în care aceasta a urmat 

şedințe de psihoterapie pentru recuperarea psiho-emoțională este lipsită de orice suport 

probator. 

În ceea ce priveşte prejudiciul de agrement cauzat reclamantei, în determinarea 

acestuia trebuie avute în vedere imposibilitatea executării unor activităţi obişnuite, culturale, 

sportive sau a altor plăceri obişnuite ale vieţii, imposibilitatea sau dificultatea victimei de a se 

dedica unor activităţi certe şi normale de agrement, precum şi toate tulburările vieţii cotidiene 

relative la sportul practicat, tulburări de somn, de mâncare sau dificultăţi locomotorii. 

Or, instanţa reţine că reclamantei i-a fost cauzat un dezechilibru în viaţa socială şi 

educaţională pe un termen scurt, respectiv timp de două săptămâni după producerea 

accidentului rutier, adeverinţele medicale probând faptul că aceasta a lipsit de la şcoală.  

Cu toate acestea, din declarația martorei audiate în şedinţa publică din 08.05.2019 

rezultă că reclamanta şi-a reluat activitatea şcolară după cele două săptămâni în care a lipsit, 

depăşind momentul accidentului şi fără a mai avea alte probleme cauzate de fapta ilicită 

comisă de intervenientul forţat. Astfel, probaţiunea relevă faptul că durata de recuperare fizică 

şi psihică a reclamantei nu a fost una îndelungată, vârsta fragedă a minorei şi activitățile 

şcolare permiţându-i acesteia să depășească mai ușor şocul posttraumatic generat de 

accidentul rutier. 

Însă, aşa cum s-a reţinut supra, instanța apreciază că nu pot fi puse la îndoială 

consecinţele negative suferite de către reclamantă, pe plan fizic şi psihic, importanța valorilor 

morale lezate, precum şi intensitatea cu care a fost perceput evenimentul. În acelaşi timp, 

trebuie avut în vedere faptul că nu a fost probată existența unui dezechilibru socio-familial 

serios şi îndelungat. 

Or, toate aceste constatări reprezintă tot atâtea argumente pentru care susţinerile 

părţilor din perspectiva cuantumului despăgubirii nu pot fi reţinute în integralitate, instanţa 

stabilind despăgubirile printr-o apreciere rezonabilă şi echitabilă, de natură să ofere o 

satisfacţie compensatorie care să asigure reclamantei o alinare a suferinţelor, prin crearea unor 

condiţii de viaţă mai confortabile, dar fără să se ajungă la o îmbogățire fără justă cauză a 

acesteia şi fără să se stabilească un cuantum derizoriu al despăgubirilor. 

Având în vedere toate aspectele de fapt şi de drept reţinute, instanţa va admite, în 

parte, cererea şi va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 10.000 lei, reprezentând 

daune morale-debit principal. 

Conform art. 21 alin. 4-5 din Legea nr. 132/2017, despăgubirea se plăteşte de către 

asigurătorul RCA în termen de 10 zile de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre 

judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească, 

iar    dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în acest termen sau şi le îndeplineşte 

defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea 

despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la 

nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată, plata penalităţilor 
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urmând a se face odată cu plata despăgubirii. Totodată, art. 21 alin. 6 din Legea nr. 132/2017 

prevede că,  în cazurile privind vătămările corporale şi daunele morale care fac obiectul unui 

litigiu, penalităţile şi plata acestora sunt stabilite de către instanţa judecătorească.   

Pe cale de consecinţă, instanţa va obligă pârâta la plata către reclamantă a unor 

penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere, calculate la nivelul debitului principal, începând cu a 11-

a zi de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la data plăţii efective, în cazul neplăţii 

benevole a debitului principal. 

Luând în considerare dispoziţiile art. 451-453 C.proc.civ. şi având în vedere că culpa 

procesuală parţială a pârâtei în declanşarea litigiului judiciar, instanţa va obliga pârâta să 

achite reclamantei suma de 605 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale, constând în taxă 

judiciară de timbru, proporţional cu pretenţiile admise. 

 

4. Contractul de intermediere. Încheierea contractului între profesionişti şi 

consumatori. Condiţii de validitate. 

 

Astfel, contrar susținerilor reclamantei expuse în cererea de chemare în judecată și în 

răspunsul la întâmpinare, materia contractelor încheiate de profesioniști cu consumatorii 

reprezintă o excepție de la principiul consensualismului reglementat de art. 1178 C.civil, 

dispozițiile legale speciale impunând încheierea contractelor în formă scrisă, tocmai pentru a 

asigura includerea unor clauze imperative care să acopere dezideratul protecției 

consumatorilor în fața posibilului abuz de putere al profesioniștilor. 

Astfel, în materia serviciilor  de intermediere imobiliară prestate de  profesioniști în 

beneficiul consumatorilor, situație întâlnită și în speța pendinte, sunt aplicabile dispozițiile 

OG 21/1992 modificată și republicată, dispoziții legale cu caracter special, derogator de la 

principiul general al consensualismului reglementat de art. 1178 C.civil. Necesitatea 

încheierii în formă scrisă a contractului de intermediere reiese cu evidență din disp. art. 9^4 

din OG 21/1992. 

Respectivele cerințe sunt unele cu caracter imperativ, prin prisma interesului general 

ocrotit (protecția consumatorului), astfel că nerespectarea acestora atrage nulitatea absolută 

necondiționată a contractelor ce nu cuprind clauzele menționate sau determină inexistența 

raportului obligațional care nu este constatat prin încheierea în formă scrisă a unui contract 

de intermediere imobiliară.  

În speță, între părțile litigante nu s-a încheiat în formă scrisă un asemenea contract, 

reclamanta profesionist încălcând toate reglementările legale în materia protecției 

consumatorului, soluția de respingere dată de instanță cererii de chemare în judecată fiind 

impusă de dispoziția legală stipulată la art. 9^9 din OG 21/1992. 

 

Sentinţa civilă nr. 3922/16.07.2020, definitivă 
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În urma deliberării, reține că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 2 

București sub nr. ..../300/2019, reclamanta Societatea K  SRL a chemat în judecată pe pârâta   

M., solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 9.540 lei, reprezentând echivalentul în lei al 

sumei de 2.000 euro,  cu titlu de comision datorat reclamantei pentru serviciile de 

intermediere imobiliară prestate de reclamantă în urma cărora reclamanta a cumpărat imobilul 

situat în Bucureşti, ..... 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că în urma discuțiilor dintre părți, între acestea 

s-a încheiat un contract de intermediere imobiliară cu comision care a condus la achiziţionarea 

de către pârâtă a imobilului situat în Bucureşti, ....,  potrivit contractului de vânzare-cumpărare 

autentificat sub nr. nr. ../14.11.2018  a BNP    , imobilul fiind publicat la vânzare ca 

proprietate intermediată exclusiv de către agenţia K Imobiliare, la preţul de 159.000 euro, 

comisionul reclamantei fiind de 2% din acest preţ. A susținut reclamanta că urmare a 

intermedierii făcute de către ea, vânzătorul şi pârâta din prezenta cauză au încheiat în data de 

14.11.2018 contractul de vânzare cumpărare asupra acestui apartament, la preţul negociat de 

aceştia de 120.000 euro, ulterior tranzacției vânzătorul achitând reclamantei comisionul 

convenit, pârâta neîndeplinindu-și această obligaţie nici până în prezent. 

A mai arătat reclamanta că în sensul încheierii şi derulării contractului de 

intermediere imobiliară, a cărui formă scrisă nu este obligatorie potrivit principiului 

consensualismului care reglementează raporturile civile în legislaţia română, stă ampla 

corespondenţă purtată cu pârâta pe mail şi WhatsApp prin care de comun acord au convenit 

iniţial acordarea unui răgaz la plata comisionului, comision pe care ulterior pârâta a refuzat 

să-l mai achite, deși reclamanta îl ajustase de la 3000 de euro, la 2000 de euro.  

În drept a invocat dispoziţiile art. 1350 din Codul Civil. 

În susținere a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri. 

Cererea a fost legal timbrată cu 582 lei, taxă judiciară de timbru.  

Pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii de 

chemare în judecată și obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată, susținând , în 

principal, că între părți nu s-a încheiat niciun înscris, discuțiile purtate între părți dovedind cel 

mult existența unor negocieri în scopul contractării, dar nefinalizată, iar, în subsidiar, 

neîndeplinirea de către reclamantă a obligațiilor ce revin unui agent imobiliar, urmată de 

hărțuirea și amenințarea pârâtei pentru a plăti un comision excesiv și nedatorat. A arătat pârâta 

că reclamanta pretinde o sumă considerabilă în condiţiile în care, după prezentarea imobilului, 

toate aspectele încheierii tranzacţiei au fost gestionate doar între vânzător şi cumpărător, 

singurele discuţii pe care pârâta le-a avut cu agentul imobiliar fiind telefonice si legate strict 

de încercarea agenţiei de a obţine un comision şi de la pârâtă. A mai susținut pârâta că agentul 

imobiliar a creat mai multe probleme, lipsind de la notariat la data încheierii contractului de 

vânzare-cumpărare și inducând-o în eroare cu privire la suprafața imobilului, aceasta fiind 

mult mai mică decât cea prezentată în anunțul imobiliar, ceea ce a creat o discuție tensionată 

la notariat între vânzător si cumpărător, purtându-se o altă  negociere în care pârâta-

cumpărător a solicitat reducerea preţului conform mp utili reali ai apartamentului, obținând o 

scădere a prețului de la 159.000 euro, la 120.000 euro. 
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În apărare a propus proba cu înscrisuri. 

Reclamanta a depus răspuns la întâmpinare prin care a solicitat înlăturarea apărărilor 

pârâtei, susținând încheierea valabilă a contractului de intermediere  ca urmare a acordului de 

voință a părților, apreciind că au fost îndeplinite condiţiile de valabilitate ale contractului 

dintre părți, contract care se impune cu putere de lege între părți, neexistând nicio lege care sa 

prevadă o formă anumită a contractului de intermediară care să fi trebuit respectată. 

În cauză s-a încuviințat părților proba cu înscrisuri. 

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța a constatat lipsa de 

temeinicie a cererii de chemare în judecată, în raport de următoarele considerente: 

În fapt, la data de 14.11.2018 s-a încheiat între vânzătorul V. și cumpărătoarea  M. 

contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. nr. ../14.11.2018  a BNP    , prin care 

secunda a dobândit dreptul de proprietate asupra  imobilului situat în Bucureşti, ....,  pentru 

prețul de 120.000 euro. Potrivit susținerilor comune al părților litigante, pârâta luase decizia 

achiziționării imobilului în urma vizionării unui anunț imobiliar publicat de societatea de 

intermediere imobiliară reclamanta K  SRL, în care imobilul era oferit la un preț de vânzare 

de 159.000 euro; potrivit acelorași susțineri comune,  pârâta a vizionat respectivul imobil prin 

intermediul unui reprezentant al respectivei societăți de intermediere imobiliară. Pârâta a 

negat, iar reclamanta nu a probat efectuarea unor acte activități legate de respectivul imobil, 

însă ulterior vânzării a solicitat pârâtei plata unui comision de 3000 de euro, redus ulterior la 

2000 de euro; conform corespondenței purtate între părți, pârâta a susținut inițial lipsa 

disponibilităților bănești, solicitând acordarea unui termen mai lung si pentru a se edifica cu 

privire la respectivul comision. Ulterior, pârâta a refuzat plata comisionului, invocând lipsa 

unui contract scris, neparticiparea agentului la procedura notarială, inducerea pârâtei în eroare 

cu privire la suprafața utilă a imobilului. 

În raport de situația de fapt reținută mai sus, a constatat instanța că între părți nu s-a 

născut în mod valabil un raport juridic obligațional în virtutea căruia să incumbe pârâtei 

obligația plății unui comision aferent serviciilor de intermediere imobiliară.  

Astfel, contrar susținerilor reclamantei expuse în cererea de chemare în judecată și în 

răspunsul la întâmpinare, materia contractelor încheiate de profesioniști cu consumatorii 

reprezintă o excepție de la principiul consensualismului reglementat de art. 1178 C.civil, 

dispozițiile legale speciale impunând încheierea contractelor în formă scrisă, tocmai pentru a 

asigura includerea unor clauze imperative care să acopere dezideratul protecției 

consumatorilor în fața posibilului abuz de putere al profesioniștilor. 

Astfel, în materia serviciilor  de intermediere imobiliară prestate de  profesioniști în 

beneficiul consumatorilor, situație întâlnită și în speța pendinte, sunt aplicabile dispozițiile 

OG 21/1992 modificată și republicată, dispoziții legale cu caracter special, derogator de la 

principiul general al consensualismului reglementat de art. 1178 C.civil. Necesitatea încheierii 

în formă scrisă a contractului de intermediere reiese cu evidență din disp. art. 9^4 din OG 

21/1992, potrivit cărora ”În cazul serviciilor de intermediere imobiliară, consumatorul va fi 

informat în scris, corect, complet și precis, încă din faza precontractuală, cu privire 

la:a) prețurile practicate în piață pentru tipul de imobil ce urmează a face obiectul 
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intermedierii imobiliare, conform informațiilor existente în baza de date a agenției 

imobiliare; b) deficiențe și alte inconveniente cunoscute de agenția imobiliară sau pe care în 

mod rezonabil putea să le cunoască, incluzând surse de zgomot, umezeală, poluare, miros, 

pericol de inundații sau surpări, organizarea în apropiere a unor manifestări populare 

periodice, istoricul terenului sau al clădirii, posibile dezavantaje ale vecinătăților;c) nivelul 

comisionului practicat de agenția imobiliară;d) situația juridică a imobilului;e) nivelul 

estimativ al costurilor ce urmează să fie suportate de consumator, pentru obținerea 

documentelor și întocmirea actelor necesare încheierii contractului”, impunându-se deci o 

informare scrisă a consumatorului chiar în faza precontractuală, precum și din disp. art. 9^5 și 

9^6 din același act normativ, potrivit cărora ”contractul de intermediere imobiliară va 

cuprinde cel puțin următoarele elemente:a) datele de identificare a părților;b) obiectul 

contractului/natura serviciului prestat;c) prețul solicitat de proprietar/pe care este dispus să 

îl plătească cumpărătorul;d) termenul de valabilitate al contractului;e) condițiile în care 

contractul poate fi denunțat unilateral;f) condițiile în care contractul poate fi 

reziliat;g) nivelul maxim al comisionului datorat de consumator agenției imobiliare pentru 

contractul ce urmează să se încheie;h) clauza de exclusivitate, în cazul în care aceasta a fost 

acceptată de părți;i) precizarea situațiilor în care consumatorul datorează comision agenției 

imobiliare;j) drepturile și obligațiile părților;k) situațiile de forță majoră;l) data încheierii 

contractului” , ”Contractele de intermediere imobiliară în care consumatorul are calitatea 

de potențial cumpărător vor conține, în plus față de cele prevăzute la art. 9^4, următoarele 

elemente:1. caracteristicile generale ale imobilului, care pot influența decizia de cumpărare, 

incluzând nivelul de finisare, dimensiuni, vechime și poziționarea față de punctele 

cardinale;2. tarifele pentru serviciile prestate”.  

Respectivele cerințe sunt unele cu caracter imperativ, prin prisma interesului general 

ocrotit (protecția consumatorului), astfel că nerespectarea acestora atrage nulitatea absolută 

necondiționată a contractelor ce nu cuprind clauzele menționate sau determină inexistența 

raportului obligațional care nu este constatat prin încheierea în formă scrisă a unui contract de 

intermediere imobiliară.  

În speță, între părțile litigante nu s-a încheiat în formă scrisă un asemenea contract, 

reclamanta profesionist încălcând toate reglementările legale în materia protecției 

consumatorului, soluția de respingere dată de instanță cererii de chemare în judecată fiind 

impusă de dispoziția legală stipulată la art. 9^9 din OG 21/1992, potrivit căreia ”Agenția 

imobiliară nu poate solicita din partea consumatorului plata comisionului în oricare dintre 

următoarele situații:a) când între consumator și agenția imobiliară nu este încheiat un 

contract de intermediere...”.  

 

5. Efectuarea lucrărilor autonome cu caracter durabil pe terenul altuia. 

Consecinţe. 

Instanţa reţine de asemenea că potrivit art. 582 alin. 1 pct. b) Cod Civil, în cazul în 

care autorul lucrării autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia este de rea 
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credinţă, proprietarul imobilului are dreptul să ceară obligarea autorului lucrării la 

desfiinţarea acesteia.   

De asemenea, potrivit art. 586 alin. (2) C.civ. nu poate invoca buna-credinţă cel care 

construieşte în lipsa sau cu nerespectarea autorizaţiilor cerute de lege. 

Reaua credinţă a pârâţilor rezultă din aceea că nu au dovedit că la momentul 

edificării construcţiei, aceştia ar fi ştiut că terenul este proprietatea lor sau că ar fi fost 

titulari ai unui alt drept real care să le permită să efectueze aceste lucrări şi nici că ar fi 

obţinut autorizaţie de construire. 

Sentinţa civilă nr.3196/03.07.2020, definitivă 

 

 Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 

...2019 sub nr. de mai sus, reclamanţii F.G. şi F.F.  au solicitat, în contradictoriu cu pârâţii 

G.M. şi G.I., ca instanţa, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună obligarea pârâţilor la 

demolarea gardului împrejmuitor din plăci de beton şi parţial a anexei din lemn învelită cu 

tablă galvanizată construite pe terenul proprietatea reclamanţilor în suprafaţă de 4 mp., iar în 

caz de refuz să autorizeze reclamanţii să demoleze construcţiile pe cheltuiala pârâţilor, cu 

cheltuieli de judecată. 

 În motivarea în fapt a cererii, reclamanţii au susţinut, în esenţă sunt proprietarii 

terenului situat în Bucureşti, .., iar prin sentinţa pronunţată în dosarul nr. .../300/2014 de 

Judecătoria Sector 2 Bucureşti au fost obligaţi pârâţii să lase în deplină proprietate şi posesie 

terenul în suprafaţă de 4 mp.. Au mai învederat că au pus în executare sentinţa, fiind constituit 

dosarul execuţional nr. .../2018 pe rolul SCPEJ ... şi, cu ocazia efectuării măsurătorilor de 

specialitate, s-a constatat că pe terenul proprietatea reclamanţilor pârâţii au edificat fără 

autorizaţie de construire un gard din plăci de beton şi parţial o anexă din lemn învelită cu 

tablă galvanizată. 

În drept, reclamanţii au invocat dispoziţiile C.civ.. 

Cererea de chemare în judecată a fost timbrată că taxă judiciară de timbru în cuantum 

de 20 lei. 

Pârâţii, deşi legal citaţi, nu au depus întâmpinare. 

Sub aspectul probatoriului, instanța a încuviinţat și administrat proba cu înscrisuri,  

considerând aceste probe admisibile și concludente. 

Analizând cauza de faţă, prin prisma motivelor formulate, a apărărilor invocate 

şi a probelor administrate, instanţa reţine următoarele: 
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În fapt, prin sentinţa nr. ../...2018 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în 

dosarul nr. .../300/2014 s-a constatat că terenul în suprafaţă de 4 mp, individualizat conform 

punctelor (1’, 3, 3’, 2’, 2, 1), indicat în raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză de 

expert .. şi anexele 1 şi 2 la acesta, este ocupat în prezent de pârâţii G.M. şi G.I. şi au fost 

obligaţi pârâţii G.M. şi G.I. să lase reclamanţilor, în deplină proprietate şi liniştită posesie 

terenul, în suprafaţă de 4 mp, conform punctelor (1’, 3, 3’, 2’, 2, 1) indicat în raportul de 

expertiză tehnică întocmit în cauză de expert .. şi anexele 1 şi 2 la acesta.   

La data de ...11.2018 reclamanţii au solicitat SCPEJ .. punerea în executare silită a 

acestei sentinţe, fiind format dosarul de executare silită. Prin încheierea din data de ...2019, 

executorul judecătoresc a numit expert de domnul .. în vederea trasării limitelor terenului în 

suprafaţă de 4 mp.. 

Potrivit procesului verbal din data de 02.07.2019 (f. 169), pe terenul proprietatea 

reclamanţilor, teren ce face obiectul predării, pârâţii au edificat fără autorizaţie de construire 

un gard din plăci de beton şi parţial o anexă din lemn învelită cu tablă galvanizată. 

În drept, potrivit art. 1.528 Cod Civil, (1) În cazul neexecutării unei obligaţii de a 

face, creditorul poate, pe cheltuiala debitorului, să execute el însuşi ori să facă să fie executată 

obligaţia. (2) Cu excepţia cazului în care debitorul este de drept în întârziere, creditorul poate 

să exercite acest drept numai dacă îl înştiinţează pe debitor fie odată cu punerea în întârziere, 

fie ulterior acesteia.  

Instanţa reţine de asemenea că potrivit art. 582 alin. 1 pct. b) Cod Civil, în cazul în 

care autorul lucrării autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia este de rea credinţă, 

proprietarul imobilului are dreptul să ceară obligarea autorului lucrării la desfiinţarea acesteia.   

De asemenea, potrivit art. 586 alin. (2) C.civ. nu poate invoca buna-credinţă cel care 

construieşte în lipsa sau cu nerespectarea autorizaţiilor cerute de lege. 

Reaua credinţă a pârâţilor rezultă din aceea că nu au dovedit că la momentul edificării 

construcţiei, aceştia ar fi ştiut că terenul este proprietatea lor sau că ar fi fost titulari ai unui alt 

drept real care să le permită să efectueze aceste lucrări şi nici că ar fi obţinut autorizaţie de 

construire. 

În consecinţă, instanţa va obliga pârâţii să desfiinţeze gardul împrejmuitor din plăci de 

beton şi parţial anexa din lemn învelită cu tablă galvanizată edificate pe terenul proprietatea 

reclamanţilor, teren în suprafaţă de 4 mp, individualizat conform punctelor (1’, 3, 3’, 2’, 2, 1), 

indicat în raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză de expert .. şi anexele 1 şi 2 la acesta, 

iar în cazul în care nu se conformează autorizează reclamanţii să desfiinţeze aceste construcţii 

pe cheltuiala pârâţilor. 
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Raportat la dispoziţiile art. 453 C.proc.civ. şi având în vedere soluţia dată capătului 

principal de cerere, instanţa va dispune obligarea pârâţilor la plata către reclamanţi a sumei de 

20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. 

6. Ocupaţiune. Condiţii.  

 

Pe fondul cauzei, în drept, instanţa reţine că potrivit art. 562 alin. 2 C.civ. 

„proprietarul poate abandona bunul său mobil (…)”, iar potrivit art. 941 alin. 1 Cod civil: 

„(1) Posesorul unui lucru mobil care nu aparţine nimănui devine proprietarul acestuia, prin 

ocupațiune, de la data intrării în posesie, însă numai dacă aceasta se face în condiţiile legii.”  

 Având în vedere aceste dispoziţii, instanţa constată că acţiunea reclamantei este 

întemeiată aceasta dobândind prin ocupaţiune cele 66 de vehicule, în condiţiile în care, 

potrivit deciziei nr. 2/12.03.2014 a pârâtului, în calitate de asociat unic al societăţii căreia i-

a aparţinut dreptul de proprietate asupra vehiculelor, acestea au fost declarate abandonate. 

Împrejurarea că bunurile în cauză intră în categoria celor abandonate de societate potrivit 

deciziei menţionate nu a fost contestată, bunurile aflându-se în detenţia reclamantei şi nefiind 

recuperate de societatea de leasing. 

 Instanţa apreciază că rezilierea contractelor de leasing este irelevantă din perspectiva 

analizată. Astfel, se constată că posesia reclamantei a început din momentul în care 

societatea de leasing le-a abandonat, iar până în acel moment reclamanta putea fi cel mult un 

detentor de rea credinţă. Odată abandonate posesia reclamantei a fost una legitimă, în 

condiţiile legii, fiind irelevantă modalitatea în care bunurile au intrat iniţial în detenţia 

reclamantei. Atât timp cât societatea le-a abandonat generic, fără a face distincţie între buna 

sau reaua credinţă a terţilor deţinători ai bunurilor, posesia reclamantei este fără îndoială 

legitimă şi aptă să conducă la dobândirea prin ocupaţiune a dreptului de proprietate asupra 

vehiculelor. 

 

Sentinţa civilă nr. 9832/12.10.2018, definitivă 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VI a Civilă sub nr. 

../3/2017, reclamanta L.SRL a chemat în judecată pe pârâtul G., solicitând instanţei ca, prin 

hotărârea ce o va pronunţa, să se constate dreptul de proprietate al reclamantei asupra unui 

număr de 75 de autoturisme prin ocupaţiune, ca urmare a declarării abandonului acestora şi să 

se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act de proprietate pentru acestea. 
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În motivare se arată că în perioada 2006-2007-2008 între reclamantă şi SC .... 

LEASING SA (devenită ulterior SC .... LEASING SRL), s-au încheiat un număr de 12 

contracte de leasing, pentru 75 de autoturisme. 

În 12.03.2014 prin Decizia nr.2, publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV a, nr. 

../...2014 asociatul unic al SC .... LEASING SRL, dl. G. a decis dizolvarea şi simultan 

lichidarea societăţii. 

 În paragraful 2 al Deciziei nr. 2/12.03.2014 se menţionează ca: „Pentru bunurile 

mobile nerecuperate de la terţi, în condiţiile art. 562 alin.2 Cod Civil, societatea ca proprietar 

înţelege să declare abandonul acestora,având ca efect direct stingerea dreptului de proprietate 

asupra acestor bunuri”. 

Se mai arată de către reclamantă că împotriva Deciziei nr. 2/12.03.2014 a făcut 

nenumărate demersuri, plângere împotriva rezoluţiei directorului ORC, cerere de repunere în 

termen, cerere de intervenţie în interes propriu, ce au fost respinse ca tardiv formulate. 

 Reclamanta solicită a se constata că sunt îndeplinite condiţiile ocupaţiunii, precizând 

că au un interes legitim pentru promovarea acestei acţiuni, respectiv înlocuirea autorizaţiilor 

de taxi pentru autoturisme noi, or, acest lucru nu poate fi realizat deoarece la Administraţia 

Financiară şi la Serviciul  Permise Auto pentru cele 75 de autoturisme figurează ca proprietare 

societatea de leasing dizolvată. 

În drept, au fost invocate  dispoziţiile prevederile art. 35 NCPC, art.941-943 C.civ. 

Pentru susţinerea cererii s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, respectiv : 

contractele de cesiune; situaţia contabilă prezentă a societăţii cu privire la aceste autoturisme; 

extras din Monitorul Oficial nr. ../...2014. 

La data de 08.08.2017 a fost depusă la dosar o cerere modificatoare prin care a arătat 

că solicită a se constata dreptul de proprietate cu privire la 66 de autoturisme şi că renunţă la 

capătul de cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de 

proprietate pentru vehicule. 

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale 

pasive, iar, pe fond, a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

 În susţinerea excepţiei, a arătat că autoturismele în privinţa cărora se invocă 

ocupaţiunea au aparţinut societăţii .... Leasing IFN SA, fiind transmise societăţii reclamante în 

baza unor contracte de leasing care au fost însă reziliate în condiţiile în care reclamanta nu a 

achitat ratele datorate. Societatea de leasing a formulat chiar şi plângere penală împotriva 

reclamantei întrucât şi-a însuşit pe nedrept vehiculele. Prin decizia nr. 2/12.03.2014 s-a decis 

dizolvarea societăţii conform art. 227 alin. 1 lit. b şi art. 235 din Legea 31/1990 cu consecinţa 
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transmiterii către asociatul unic a bunurilor mobile şi imobile aflate efectiv în patrimoniul 

societăţii, această transmisiune neoperând în privinţa bunurilor aflate doar scriptic în 

evidenţele societăţii şi care au fost declarate abandonate. Prin urmare, arată că societatea are 

calitatea de proprietar, întrucât autoturismele nerecuperate nu au intrat în patrimoniul 

pârâtului. A menţionat că la data de 06.10.2014 societatea a fost radiată. 

 Pe fondul cauzei, a arătat că faţă de prevederile art. 941 alin. 1 C.civ. reclamanta ar fi 

putut invoca ocupaţiunea numai dacă intra în posesia vehiculelor în condiţiile legii, or, aceasta 

a devenit, din momentul rezilierii contractelor de leasing, posesor de rea credinţă care refuză 

predarea bunurilor către proprietar, respectiv societatea de leasing. Prin urmare, la momentul 

intrării în posesie, reclamanta întâlnise o proprietate preexistentă.    

 În drept, a invocat prevederile art. 205 C.pr.civ. 

 În dovedire a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, pe care le-a ataşat (f. 145-

176). 

 Prin sentinţa civilă nr. ../...04.2018 Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI a Civilă a admis 

excepţia necompetenţei materiale şi a dispus declinarea competenţei în favoarea Judecătoriei 

Sectorului 2 București. 

 Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ...2018, sub nr. ../300/2018.  

 La termenul de judecată din 14.09.2018, instanţa a dispus unirea excepţia lipsei 

calităţii procesuale pasive cu fondul cauzei. 

 Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri 

pentru ambele părţi. 

 Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 

 În fapt, între reclamanta L.SRL şi SC .... LEASING SA s-au încheiat 12 contracte de 

leasing, respectiv: 1. Contract de leasing financiar nr.272/APG530/MAI/2006/48 încheiat la 

data de 17.05.2006; 2. Contract de leasing financiar nr. 273/APG532/MAI/2006/36, încheiat 

la data de 17.05.2006; 3. Contract de leasing financiar nr. 605/ALG886-888/OCT/2006/36 

încheiat la data de 19.10.2006;  4. Contract de Leasing financiar nr. 

606/AIG889/OCT/2006/36 încheiat la data de 19.10.2006; 5. Contract de Leasing financiar 

nr.607/ALG892/OCT/2006/36 încheiat la data de 19.10.2006; 6. Contract de Leasing 

financiar nr.608/ALG895-897/OCT/2006/36 încheiat la data de 19.10.2006; 7. Contract de 

Leasing financiar nr.609/ALG898-900/OCT/2006/36 încheiat la data de 19.10.2006; 8. 

Contract de Leasing financiar nr.610/ALG901-903/OCT/2006/36 încheiat la data de 

19.10.2006, intre S.C. .... LEASING S.A. in calitate de finanţator si subscrisa in calitate de 

utilizator, prin care ni s-a transmis dreptul de utilizare in sistem de leasing asupra unui număr 
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de 3 autoturisme Dacia Logan L90 Laureate; 9. Contract de Leasing financiar 

nr.611/ALG904-905/OCT/2006/36 încheiat la data de 19.10.2006; 10. Contract de Leasing 

financiar nr.602/ALG684-703/DEC/2007/36 încheiat la data de 27.12.2007; 11. Contract de 

Leasing financiar nr.125 /ALG154-173/MAR/2008/36 încheiat la data de 24.03.2008; 12. 

Contract de Leasing financiar nr.126 /ALG174-183/MAR/2008/36 încheiat la data de 

24.03.2008 (f. 23-113 dosar declinat). 

 În temeiul acestora reclamanta a deţinut cele 66 de autovehicule ce fac obiectul cauzei. 

 Contractele menţionate au fost reziliate, potrivit notificărilor depuse la dosar (f. 153-

167 dosar declinat). 

La data de 04.04.2014 s-a publicat în Monitorul Oficial Decizia nr. 2/12.03.2014 a 

asociatului unic al SC .... LEASING SRL, respectiv pârâtul G. . Conform acestei decizii s-a 

hotărât dizolvarea şi simultan lichidarea societăţii, conform art. 227 alin. 1 lit. b şi art. 235 din 

Legea 31/1990, cu consecinţa transmiterii către asociatul unic a bunurilor mobile şi imobile 

aflate efectiv în patrimoniul societăţii şi nu şi a acelora care sunt doar scriptic în evidenţele 

societăţii. Totodată s-a menţionat: „Pentru bunurile mobile nerecuperate de la terţi, în 

condiţiile art. 562 alin.2 Cod Civil, societatea ca proprietar înţelege să declare abandonul 

acestora, având ca efect direct stingerea dreptului de proprietate asupra acestor bunuri” (f. 11-

12 dosar declinat). 

La data de 06.10.2014 societatea SC .... LEASING SRL a fost radiată din Registrul 

Comerţului. 

  Prin cererea ce face obiectul cauzei de faţă, astfel cum a fost modificată, reclamanta 

solicită a se constata dobândirea dreptului de proprietate asupra celor 66 de vehicule ce au 

făcut obiectul contractelor de leasing menţionate. 

 În privinţa excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, instanţa o apreciază ca 

neîntemeiată, urmând să o respingă. 

 Astfel, după cum s-a însuşi pârâtul, în calitate de asociat unic al SC .... LEASING SRL 

a hotărât, conform  deciziei nr. 2/12.03.2014 anterior menţionate, toate bunurile aflate fizic în 

patrimoniul societăţii au intrat în patrimoniul asociatului unic. În condiţiile în care societatea 

este radiată şi, prin urmare, lipsită de capacitate de folosinţă, singurul căruia i s-ar putea 

opune dreptul invocat de reclamantă este pârâtul, în patrimoniul căruia au intrat bunurile 

societăţii, cel puţin cele aflate fizic în posesia societăţii. Numai acesta ar putea avea, la rândul 

său, pretenţii invocând un drept de proprietate asupra vehiculelor.  

 Pe fondul cauzei, în drept, instanţa reţine că potrivit art. 562 alin. 2 C.civ. 

„proprietarul poate abandona bunul său mobil (…)”, iar potrivit art. 941 alin. 1 Cod civil: 
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„(1) Posesorul unui lucru mobil care nu aparţine nimănui devine proprietarul acestuia, prin 

ocupațiune, de la data intrării în posesie, însă numai dacă aceasta se face în condiţiile legii.”  

 Având în vedere aceste dispoziţii, instanţa constată că acţiunea reclamantei este 

întemeiată aceasta dobândind prin ocupaţiune cele 66 de vehicule, în condiţiile în care, 

potrivit deciziei nr. 2/12.03.2014 a pârâtului, în calitate de asociat unic al societăţii căreia i-a 

aparţinut dreptul de proprietate asupra vehiculelor, acestea au fost declarate abandonate. 

Împrejurarea că bunurile în cauză intră în categoria celor abandonate de societate potrivit 

deciziei menţionate nu a fost contestată, bunurile aflându-se în detenţia reclamantei şi nefiind 

recuperate de societatea de leasing. 

 Instanţa apreciază că rezilierea contractelor de leasing este irelevantă din perspectiva 

analizată. Astfel, se constată că posesia reclamantei a început din momentul în care societatea 

de leasing le-a abandonat, iar până în acel moment reclamanta putea fi cel mult un detentor de 

rea credinţă. Odată abandonate posesia reclamantei a fost una legitimă, în condiţiile legii, 

fiind irelevantă modalitatea în care bunurile au intrat iniţial în detenţia reclamantei. Atât timp 

cât societatea le-a abandonat generic, fără a face distincţie între buna sau reaua credinţă a 

terţilor deţinători ai bunurilor, posesia reclamantei este fără îndoială legitimă şi aptă să 

conducă la dobândirea prin ocupaţiune a dreptului de proprietate asupra vehiculelor. 

 Având în vedere aceste considerente, instanţa va admite acţiunea şi va constata că 

reclamanta a dobândit pin ocupaţiune dreptul de proprietate asupra a 66 de vehicule ce au 

format obiectul celor 12 contracte de leasing anterior menţionate. 

 Având în vedere că pârâtul este cel care a căzut în pretenţii, în temeiul art. 453 

C.pr.civ., va respinge cererea acestuia de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de 

judecată ca neîntemeiată.     

7. Uzucapiune. Distincţia între posesie şi detenţie precară. 

 

Cum fundamentul uzucapiunii este posesia ca stare de fapt, pentru a duce la 

uzucapiune, posesia trebuie, mai întâi, să existe. Ca urmare, nu se va putea dobândi un drept 

real principal prin uzucapiune în cazul în care cel care invocă acest mod de dobândire este 

doar un detentor precar, iar nu posesor. Precaritatea înseamnă mai mult decât un viciu al 

posesiei, înseamnă chiar absenţa acesteia. 

Or, astfel cum s-a arătat, reclamanta şi familia sa au calitatea de detentori precari, a 

căror intenţie a fost aceea de a cumpăra imobilul şi respectiv de a achita chirie 

proprietarului. Posesor este cel care se comportă ca un proprietar, iar cel care se comportă 

ca un proprietar nu este gata să „cumpere” sau „să achite chirie” cu privire la bunul pe care 

s-a înstăpânit, ci cel care se „opune” actelor şi faptelor ce i-ar tulbura obiectul posesiei.  
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Posesia nu se confundă cu actele de stăpânire materială a bunului, pe care instanţa 

nu le contestă în persoana reclamantei. Din declaraţiile martorei şi din înscrisurile depuse (f. 

53) a rezultat, într-adevăr, că reclamanta a renovat imobilul şi a participat la cheltuielile 

determinate de renovarea condominiului.  

Cu toate acestea, reclamanta a început să stăpânească, în calitate de detentor precar, 

iar nu de posesor. Or, detentorul precar nu poate să uzucapeze, art. 1853 C.civ. 1864 

prevăzând că actele pe care exercităm (...) asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, 

adică în calitate de locatari, depozitari, uzufructuari nu constituie o posesiune sub nume de 

proprietar. 

 

Sentinţa civilă nr. 10954/08.11.2019, definitivă 

 

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

...2019, reclamanta P. i-a chemat în judecată pe pârâţii M.B. prin .. şi A. SA  solicitând 

instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să se constate intervenită uzucapiunea asupra 

imobilului apartament nr......., situat la etaj 2 si a celor  2 boxe la parter ce aparțin acestui 

apartament, cu cheltuieli de judecată.  

În motivare, a arătat că familia sa a locuit în acest apartament din anul 1956, în mod 

continuu, ulterior în imobil rămânând reclamanta, în calitate de moștenitor al defuncților săi 

părinţi. La origine, întregul imobil a fost proprietatea numitei B.V.V., dar apartamentul nr. .., 

ce face obiectul prezentei cauze, a fost vândut de aceasta către D.M., in anul 1946, prin Actul 

de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ...../...11.1946.  

In anul 1963, imobilul a fost preluat abuziv de Stat de la D.M., in baza unei oferte de 

donație autentificata sub nr. .../3.04.1963, dar reclamanţii au continuat sa locuiască in acest 

apartament, in calitate de chiriași, abia in anul 1969 fiind obligați sa încheie, cu Statul Roman, 

un contract de închiriere. Întreg imobilul, inclusiv apartamentul nr. . a fost restituit prin 

sentinţa civila nr. ../...1993 a Judecătoriei Sector 2 București prin care s-a admis acţiunea în 

revendicare formulată de B.A. si B.S.R. , moștenitoare ale fostului proprietar, B.V.V.. 

Primarul General al Municipiului București a emis Dispoziția nr. .../..09.1999 prin care 

restituia in proprietatea doamnelor B.A. si B.S.R. , întreg imobilul situat ... București. 

Pana la aceeași data, ..09.1999, Statul Roman a încasat chirie de la reclamantă, așa 

cum rezulta din chitanța nr. ../...09.1999. 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului, prin Hotărârea Babeș contra României 

pronunțată in 24.01.2008, a constatat (pct. 34) ca in procedurile din fata instanțelor naționale, 
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reclamantele au precizat ca ele nu înțeleg sa ceara restituirea apartamentelor nr. 3 si nr. 6 ale 

bunului. Așa cum rezulta din hotărârea CEDO, apartamentul nr..., fusese in mod greșit 

restituit familiei Babeș. 

Prin Decizia civila nr. ../R din ...2010 pronunțată de Curtea de Apel București in 

dosarul nr. ../300/2006, instanța a admis recursul reclamantei, a admis apelul si a constatat 

inexistenta dreptului de proprietate al familiei Babeș asupra apartamentului nr. ... 

In contextul celor de mai sus, reclamanta a solicitat cumpărarea apartamentului ..., de 

la Stat, iar acţiunea, ce a format obiectul dosarului nr. ../2005 (../300/2005), a fost respinsă, cu 

motivarea ca prin dispoziția nr. ../..09.1999, emisa de primarul general al Municipiului 

București, a fost executata sentința nr. ../...1993.  

Ca atare, la acest moment, paratele din prezenta cauza, nu mai au in patrimoniu 

apartamentul nr. ... Mai precis, începând cu data de ...1993, data pronunțării sentinței civile ... 

apartamentul in care locuieşte nu mai aparține, nici măcar formal, cuiva. 

În continuare, reclamanta a argumentat îndeplinirea condițiilor uzucapiunii, arătând că 

exercită posesia continuă si neîntreruptă din anul 1956 pana in prezent, comportându-se ca un 

adevărat proprietar. 

Deși din anul 1993, data Sentinței civile nr. ../..12.1993, reclamanta nu mai avea 

obligația sa achite chirie către Stat, pentru ca imobilul nu se mai afla, din punct de vedere 

juridic, in patrimoniul sau, pana in luna iulie 1999 a achitat chirie dar, in perioada litigiilor 

având ca obiect revendicare, aceasta chirie nu a mai fost primita de administratorul 

imobilului. 

După terminarea litigiilor, a somat pârâţii sa încaseze chiria si, in lipsa oricărui 

răspuns, a interes sa consemneze, la Biroul executorului judecătoresc ,,..” chiria pe ultimii 3 

ani, pentru perioada 19.12.2013 - 19.12.2016.  

A menţionat că, după ce imobilul a ieșit din proprietatea statului, a continuat sa 

locuiască în acest apartament fără a mai avea un contract de închiriere valabil si nici o 

autoritate cu care sa îl încheie, dar continuând să se comporte ca un adevărat proprietar.  

Prin urmare, a apreciat că sunt îndeplinite condițiile uzucapării prin joncţiunea 

posesiilor, pentru întreaga perioada de timp cuprinsă între 1946 – 2019, posesia sa fiind utilă, 

continuă şi neviciată. 

De asemenea, s-a comportat, in toata acesta perioada, ca un adevărat proprietar 

realizând,  lucrările de reparații necesare si utile imobilului in care a locuit si pe care îl 

foloseşte neîntrerupt, de mai bine de 54 de ani. 
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În drept a invocat prevederile art. 1890 din vechiul cod civil, sub imperiul căruia a 

început prescripția de 30 de ani, raportat la RIL nr. 19/2015 al Înaltei Curți de Casație si 

Justiție privitor la aplicarea prevederilor art. 1050 – 1053 din codul de procedura civila; art. 

94 lit. j indice 4 Cod proc. civila.   

În dovedire a solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtei şi proba testimonială. 

A anexat cererii, legal timbrate cu 2.533,75 lei + 3.978 lei (f. 11, 93), înscrisuri (f. 12-

53). 

Pârâta A. SA a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii 

procesuale pasive, arătând că a avut numai calitatea de prestator de servicii de administrare 

pentru Municipiul Bucureşti, astfel încât nu poate avea calitate procesuală pasivă. Pe fondul 

cauzei, a apreciat că acţiunea este neîntemeiată, întrucât posesia exercitată de reclamantă nu 

îndeplineşte condiţiile legale pentru a determina dobândirea dreptului de proprietate prin 

uzucapiune, bunul nefiind posedat sub nume de proprietar. 

În drept a invocat prevederile art. 205 C.pr.civ. 

Pârâtul M.B. prin .. a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetenţei 

materiale a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti raportat la valoarea imobilului, excepţia 

inadmisibilităţii acţiunii, având în vedere că prin uzucapiune se poate dobândi dreptul de 

proprietate asupra unor terenuri, nicidecum asupra unui apartament, iar, pe fondul cauzei, a 

solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

În motivare, a arătat, în esenţă, că posesia exercitată de reclamantă nu îndeplineşte 

condiţiile legale pentru a determina dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, 

bunul nefiind posedat sub nume de proprietar, fiind incidente prevederile art. 1853 C.civ. 

Reclamanta are calitatea de detentor precar şi şi-a conservat această calitate. În cauză nu s-a 

făcut dovada că a achitat impozitele aferente imobilului. 

În drept a invocat prevederile art. 205-208 C.pr.civ. 

În dovedire a solicitat proba cu înscrisuri. 

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare prin care a solicitat admiterea excepţiei 

necompetenţei materiale a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, respingerea excepţiei 

inadmisibilităţii acţiunii, iar, pe fond, a solicitat înlăturarea apărărilor pârâţilor. 

La termenul de judecată din 13.09.2019, instanţa a respins excepţia necompetenţei 

materiale a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale 

pasive a pârâtei A. SA şi a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii. 
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Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat părţilor proba cu înscrisuri, iar, 

pentru reclamantă, şi proba cu interogatoriul Municipiului Bucureşti şi proba testimonială, în 

administrarea căreia a fost audiată martora X. (f. 162).    

Analizând probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele: 

Imobilului apartament nr. .., situat în București, .. a fost iniţial în proprietatea doamnei 

B.V.V., căreia îi aparţinea întregul imobil şi care l-a vândut către D.M., în anul 1946, prin 

actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ...../...11.1946 (f. 12-14). 

În 1956, doamna D.M. încheie cu autorul reclamantei, domnul N.S. , contractul de 

închiriere nr. ../..09.1956, moment care marchează începutul folosirii imobilului de către 

familia reclamantei (f. 18).  

În anul 1963, imobilul a fost preluat de stat de la D.M., iar familia reclamantei a 

continuat să locuiască în acest apartament, în calitate de chiriaș, încheind cu statul contractul 

de închiriere nr..../...11.1963 şi, ulterior, contractul nr. ../..06.1969 (f. 19-21). 

Întreg imobilul, inclusiv apartamentul nr. .. a fost restituit prin sentinţa civilă nr. 

...12.1993 a Judecătoriei Sector 2 București prin care s-a admis acţiunea în revendicare 

formulată de B.A. si B.S.R. , moștenitoare ale fostului proprietar, B.V.V. (f. 26), iar Primarul 

General al Municipiului București a emis Dispoziția nr. .../..09.1999 prin care restituia în 

proprietatea doamnelor B.A. si B.S.R. , întreg imobilul situat in . . București (f. 27). 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului, prin Hotărârea Babeș contra României 

pronunțată în 24.01.2008, a constatat că în procedurile din faţa instanțelor naționale, 

reclamantele au precizat că nu înțeleg să ceară restituirea apartamentelor nr. .. si nr. ., acesta 

din urmă fiind, în mod greșit, restituit familiei Babeș. 

Prin decizia civilă nr. .. din ..07.2010 pronunțată de Curtea de Apel București în 

dosarul nr. ../300/2006, instanța a constatat inexistenţa dreptului de proprietate al familiei B. 

asupra apartamentului nr. .. (f. 31-36). 

Reclamanta a solicitat cumpărarea apartamentului .., de la stat, iar acţiunea, ce a 

format obiectul dosarului nr. ../2005 (../300/2005), a fost respinsă.  

Reclamanta a somat pârâţii sa încaseze chiria şi, în condiţiile în care aceştia au refuzat 

sau nu au răspuns solicitărilor, a consemnat, la Biroul executorului judecătoresc ,,..” chiria pe 

ultimii 3 ani, pentru perioada 19.12.2013 - 19.12.2016 (f. 42-51). 

Prin cererea ce face obiectul cauzei de faţă, reclamanta solicită a se constata dreptul 

său de proprietate asupra apartamentului menţionat ca efect al prescripţiei achizitive, 

apreciind că sunt îndeplinite condiţiile uzucapiunii prin joncţiunea posesiilor, pentru întreaga 

perioadă de timp cuprinsă între 1946 – 2019, posesia sa fiind utilă, continuă şi neviciată.  
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Cu privire la pârâtul A. S.A., având în vedere că la termenul din 13.09.2019, instanţa a 

admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, va respinge acţiunea formulată în 

contradictoriu cu acesta, ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate 

procesuală pasivă.  

Pe fondul cauzei, instanţa constată că acţiunea este neîntemeiată, urmând a fi respinsă 

ca atare, întrucât folosinţa exercitată de reclamantă nu poate fi calificată ca o posesie aptă să 

determine dobândirea bunului prin uzucapiune. 

Astfel, se constată că familia reclamantei a intrat în folosinţa bunului în baza unui 

contract de închiriere încheiat cu fostul proprietar, doamna D.M., respectiv contractul de 

închiriere nr. ../..09.1956. Ulterior preluării bunului de către stat, au fost încheiate contracte de 

închiriere cu acesta şi anume contractul de închiriere nr. ../...11.1963 şi ulterior contractul nr. 

/..06.1969. 

Aceste contracte conferă autorilor reclamantei şi, subsecvent, acesteia calitatea de 

detentor precar, calitate pe care şi-a conservat-o, astfel cum rezultă, atât din cererea de 

chemare în judecată, cât şi din înscrisurile anexate acesteia. În mod constant, în cererea 

introductivă, reclamanta a învederat diligenţele depuse pentru „intrarea în legalitate”, 

respectiv pentru a cumpăra imobilul sau pentru a determina statul să încaseze chirie. Or, deşi 

aceasta afirmă că posedă sub nume de proprietar, este evident că toate aceste demersuri 

demontează contrariul, respectiv faptul că reclamanta cunoaşte că imobilul nu îi aparţine, 

intenţionând să îl cumpere sau să îşi legalizeze folosinţa prin achitarea unei chirii către 

Municipiul Bucureşti. În cest sens, reclamanta a depus la dosar adrese recente, din 2017, prin 

care solicită încasarea chiriei de către pârât (f. 45, 48), iar consemnarea chiriei pentru ultimii 

trei ani a prin Biroul executorului judecătoresc ,,..”, demonstrează, o dată în plus, faptul că 

reclamanta nu se apreciază ca fiind proprietarul bunului, condiţie esenţială pentru dobândirea 

acestuia prin uzucapiune. 

În acelaşi sens, se reţine că eforturile reclamantei de intrare în legalitate au fost 

confirmate şi de martorul audiat în cauză. 

Uzucapiunea este un mod de dobândire a dreptului de proprietate privată prin posesia 

bunurilor care formează obiectul lor în toată perioada prevăzută de lege şi prin exercitarea 

pozitivă a dreptului de opţiune cu privire la uzucapiune. Aşadar, uzucapiunea, ca mod de 

dobândire a drepturilor reale principale, cuprinde în structura sa juridică posesia, iar ca fapt 

juridic, uzucapiunea reprezintă chiar posesia utilă, exercitată o anumită durată şi care trebuie 

să îndeplinească anumite condiţii speciale cerute de lege.  

Cum fundamentul uzucapiunii este posesia ca stare de fapt, pentru a duce la 

uzucapiune, posesia trebuie, mai întâi, să existe. Ca urmare, nu se va putea dobândi un drept 

real principal prin uzucapiune în cazul în care cel care invocă acest mod de dobândire este 
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doar un detentor precar, iar nu posesor. Precaritatea înseamnă mai mult decât un viciu al 

posesiei, înseamnă chiar absenţa acesteia. 

Or, astfel cum s-a arătat, reclamanta şi familia sa au calitatea de detentori precari, a 

căror intenţie a fost aceea de a cumpăra imobilul şi respectiv de a achita chirie 

proprietarului. Posesor este cel care se comportă ca un proprietar, iar cel care se comportă ca 

un proprietar nu este gata să „cumpere” sau „să achite chirie” cu privire la bunul pe care s-a 

înstăpânit, ci cel care se „opune” actelor şi faptelor ce i-ar tulbura obiectul posesiei.  

Posesia nu se confundă cu actele de stăpânire materială a bunului, pe care instanţa nu 

le contestă în persoana reclamantei. Din declaraţiile martorei şi din înscrisurile depuse (f. 53) 

a rezultat, într-adevăr, că reclamanta a renovat imobilul şi a participat la cheltuielile 

determinate de renovarea condominiului.  

Cu toate acestea, reclamanta a început să stăpânească, în calitate de detentor precar, iar 

nu de posesor. Or, detentorul precar nu poate să uzucapeze, art. 1853 C.civ. 1864 prevăzând 

că actele pe care exercităm (...) asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adică în calitate 

de locatari, depozitari, uzufructuari nu constituie o posesiune sub nume de proprietar. 

Codul civil prevede că dacă persoana care stăpâneşte bunul este un simplu detentor 

precar, exercitând stăpânirea în numele unei alte persoane, se prezumă că ea şi-a conservat 

calitatea de detentor precar până la proba contrară. Astfel, potrivit art. 1855 C.civ., când 

posesorul a început a poseda pentru altul, se presupune că a conservat aceeaşi calitate, dacă 

nu este probă contrarie. Prezumţia este relativă, iar a face dovada contrară înseamnă a dovedi 

intervertirea precarităţii în posesie. Or, nici această împrejurare nu a fost dovedită de către 

reclamantă. 

Faţă de cele arătate, instanţa nu va mai analiza viciile posesiei ori durata acesteia, 

reţinând că însăşi condiţia posesiei, ca stare de fapt, nu a fost îndeplinită în cauză.  

În concluzie, observând că numai posesia, iar nu şi detenţia precară întemeiază 

uzucapiunea şi că, subsecvent, numai în măsura în care precaritatea este intervertită în posesie 

în condiţiile art. 1858 C.civ., se creează premisa necesară pentru uzucapiune, dovadă ce 

incumba însă reclamantei, instanţa va respinge cererea de chemare în judecată formulată în 

contradictoriu cu M.B. ca neîntemeiată. 

În temeiul art. 453 C.proc.civ., observând culpa procesuală a reclamantei, instanţa va 

respinge şi cererea acesteia de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor  de  judecată.  
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8. Promisiune bilaterală de vânzare. Rezoluţiune. Efecte. 

 

Analizând prevederile promisiunii de vânzare, se constată că obligaţia de transfer al 

dreptului de proprietate se impunea a fi executată de către pârât până cel mai târziu la data 

de 30.04.2018 (art.2.2). Totodată, prin art.2.3 din antecontract, pârâtul s-a obligat ca până la 

data de 30.04.2018 să edifice imobilul şi să prezinte toate documentele privind proprietatea 

apartamentului. 

Or, aşa cum însuşi pârâtul recunoaşte prin întâmpinarea depusă la dosar, 

dezmembrarea mansardei s-a realizat abia la data de 08.07.2019, aspect confirmat şi de 

menţiunile din cartea funciară a imobilului, comunicată la solicitarea instanţei de către 

OCPI – Biroul de Carte Funciară Sector 2 Bucureşti (f.118 –verso), aşadar cu mult după 

termenul prevăzut în actul încheiat de părţi. 

Cum obligaţia de transfer al dreptului de proprietate este de esenţa promisiunii de 

vânzare, aceasta reprezintă în mod evident o obligaţie suficient de importantă, a cărei 

nesocotire atrage rezoluţiunea, astfel că este îndeplinită şi cea de-a doua condiţie menţionată 

anterior.  

Sentinţa civilă nr. 12685/18.12.2019, definitivă 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, sub numărul 

../300/2019, reclamantul C.C. , în contradictoriu cu pârâţii M.G. şi M.I. , a solicitat instanţei 

ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună rezoluţiunea contractului de vânzare-

cumpărare autentificat sub nr.../13.02.2018 de Societatea Profesională Notarială ...; restituirea 

preţului constând în suma de 25.500 euro şi a contravalorii locului de parare achitate în baza 

contractului; restituirea taxelor notariale în cuantum de 1386,35 lei aferente încheierii 

contractului; obligarea pârâţilor la plata daunelor materiale, fără a indica cuantumul şi în ce 

constau acestea; obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

 În motivare,  a arătat că a încheiat cu pârâţii  antecontractul menţionat cu privire la 

apartamentul nr.26 din blocul ce urma a fi edificat pe terenul intravilan în suprafaţă de 415 mp 

situat în Bucureşti, .... 

Întrucât nu a fost respectată obligaţia vânzătorului de a preda apt la cheie imobilul şi 

de a efectua documentaţia cadastrală şi intabularea acestuia şi efectuarea certificatului 

energetic, a solicitat pârâtului printr-o notificare, restituirea sumei plătite, iar pârâtul, deşi i-a 

comunicat că îi va returna suma plătită, nu şi-a îndeplinit această obligaţie nici până în 

prezent. 
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A mai susţinut reclamantul faptul că a aflat ulterior, de la un alt cumpărător, că 

apartamentul care a făcut obiectul antecontractului încheiat cu pârâtul a fost vândut altor 

persoane. 

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.1687, art.1693, art.1549, art.1554, 

art.1530, art.1531, art.1536 C.Civ. 

În dovedire, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, interogatoriu, testimonială.  

La data de 16.05.2019, reclamantul a depus la dosar o cerere prin care a arătat că nu 

mai solicită plata daunelor materiale. 

 La data de 24.07.2019, pârâţii au depus la dosar întâmpinare, prin care au invocat 

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei M.I. , întrucât aceasta nu a semnat 

promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, iar pe fondul cauzei au solicitat admiterea în 

parte a cererii, respectiv doar cu privire la restituirea sumei de 25.500 euro. 

În motivare, au arătat că pârâtul M.G. a încheiat cu reclamantul, la data de 13.02.2018, 

promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare autentificată sub nr... la BNP ..., la acea dată 

mansarda nefiind împărţită în mai multe apartamente, aspect recunoscut de reclamant. 

A arătat că afirmaţiile reclamantului potrivit cărora pârâtul ar fi promis spre vânzare 

apartamentul nr.24 unei alte persoane nu este reală, întrucât apartamentul nr.26 promis spre 

vânzare familiei T.  are o suprafaţă de 54 mp, mai mare decât cea a apartamentului promis 

spre vânzare reclamantului. 

A mai susţinut pârâtul faptul că, culpa pentru neîncheierea contractului de vânzare-

cumpărare îi aparţine reclamantului care, după dezmembrarea mansardei, prin mandatarul său,  

a început să invoce diferite motive pentru a nu mai încheia contractul de vânzare-cumpărare, 

precum înălţimea prea mică a apartamentului. 

Pârâtul a învederat faptul că nu este de acord cu restituirea taxelor notariale a daunelor 

materiale şi a cheltuielilor de judecată, având în vedere faptul că acesta putea să-i vândă 

reclamantului ceea ce i-a promis spre vânzare, având toate documentele pregătite după ce a 

fost realizată dezmembrarea mansardei. 

În drept, au invocat dispoziţiile art.205 şi art.194 C.proc.civ. 

În dovedire, pârâţii au solicitat încuviinţarea probelor cu înscrisuri şi interogatoriul 

reclamantului. 

Prin încheierea de şedinţă din data de 17.09.2019, instanţa a admis excepţia nulităţii 

capătului de cerere privind daunele materiale pentru neindicarea obiectului, anulând acest 
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capăt de cerere şi a unit cu fondul cauzei excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei 

M.I. . 

Sub aspectul probatoriului, instanța a încuviinţat pentru ambele părţi probele cu 

înscrisuri şi interogatorii reciproce. 

La termenul de judecată din data de 29.10.2019 instanţa a procedat la administrarea 

probei cu interogatoriul reclamantului şi a constatat lipsa nejustificată a pârâţilor la 

administrarea probei cu interogatoriu. 

Prin Încheierea de şedinţă din data de 23.05.2019, pronunţată în dosarul 

nr.../300/2019/a1 a fost admisă în parte cererea de ajutor public judiciar şi s-a dispus 

eşalonarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 4447,57 lei în 15 rate lunare, începând cu 

luna iunie 2019. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 

Soluţionând cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei M.I. , 

invocată prin întâmpinare, conform art.248 alin.1 C.proc.civ., instanţa urmează să o admită, 

pentru următoarele considerente: 

Pentru ca o persoană să fie parte în proces trebuie îndeplinită condiţia ca acea persoană 

să aibă calitate procesuală (legitimatio ad causam) care contribuie la desemnarea titularului 

dreptului de a acţiona şi în acelaşi timp a persoanei împotriva căreia se poate exercita 

acţiunea. Calitatea procesuală pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana 

pârâtului şi persoana obligabilă (titulara obligaţiei) în raportul juridic dedus judecăţii. 

În speţă, având în vedere că pârâta M.I.  nu este parte în raportul juridic dedus 

judecăţii, aceasta nesemnând promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, nu justifică 

calitatea procesuală în cauză, astfel că instanţa va admite excepţia invocată şi va respinge 

acţiunea în contradictoriu cu această pârâtă, inclusiv a capătului de cerere accesoriu privind 

plata cheltuielilor de judecată, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate 

procesuală pasivă. 

Pe fondul cauzei, instanţa reţine că  între reclamant, în calitate de promitent-

cumpărător, şi pârâtul M.G., în calitate de promitent-vânzător, s-a încheiat promisiunea 

bilaterală de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. ../13.02.2018 de SPN ... (f. 9-10), în 

temeiul căreia reclamantul s-a obligat să cumpere, iar pârâtul s-a obligat să vândă, până cel 

mai târziu la data de 30.04.2018 apartamentul cu nr.26, având 2 camere de locuit, un hol, o 

baie, o bucătărie, cu o suprafaţă utilă aproximativă de 47 mp, situat la mansardă, ce va fi 

înstrăinat la cheie  din imobilul bloc ce urma a fi edificat pe terenul intravilan în suprafaţă de 

415 mp, din Bucureşti, .., având număr cadastral .., intabulat în cartea funciară nr.. a 
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sectorului .. Bucureşti, contra unui preţ de 25.500 euro, ce a fost achitat integral la data 

încheierii promisiunii de vânzare-cumpărare. 

Totodată, în baza antecontractului de vânzare-cumpărare, reclamantul a achitat 

pârâtului şi suma de 3500 euro, contravaloarea unui loc de parcare, părţile stipulând că 

proprietatea asupra acestuia urmează să se transmită tot în momentul perfectării vânzării 

asupra apartamentului nr.26 (procesul verbal de la fila 16 din dosar). 

În drept, instanţa reţine că a fost învestită cu o acţiune având un petit principal, prin 

care se solicită rezoluţiunea judiciară a promisiunii de vânzare autentificată sub nr. 

../13.02.2018 de SPN ..., precum şi cu un petit accesoriu, privind repunerea în situaţia 

anterioară încheierii contractului, prin restituirea sumelor de 25.500 euro reprezentând preţul 

achitat, 3500 euro, reprezentând contravaloarea locului de parcare şi 1386,35 lei, reprezentând 

contravaloarea taxelor notariale. 

Aşadar, în privinţa primului capăt de cerere, instanţa urmează a verifica îndeplinirea în 

cauză a condiţiilor prevăzute de art.1549 alin.1 raportat la art.1550 C.civ., care se impun a fi 

îndeplinite în mod cumulativ pentru a se dispune rezoluţiunea judiciară, respectiv: între părţi 

să existe un contract valabil încheiat; să existe o neexecutare, chiar şi parţială, dar suficient de 

importantă, a obligaţiei asumate de către cealaltă parte a contractului sinalagmatic; 

neexecutarea obligaţiei să fie imputabilă debitorului. 

Cu privire la prima cerinţă, aceasta a fost dovedită în cauză, raportat la situaţia de fapt 

expusă, existenţa promisiunii de vânzare încheiate între părţi fiind, de altfel, necontestată.  

Referitor la a doua condiţie, instanţa are în vedere, cu titlu preliminar, faptul că, 

potrivit art. 1270 alin. 1 C.civ., contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile 

contractante. 

Analizând prevederile promisiunii de vânzare, se constată că obligaţia de transfer al 

dreptului de proprietate se impunea a fi executată de către pârât până cel mai târziu la data de 

30.04.2018 (art.2.2). Totodată, prin art.2.3 din antecontract, pârâtul s-a obligat ca până la data 

de 30.04.2018 să edifice imobilul şi să prezinte toate documentele privind proprietatea 

apartamentului. 

Or, aşa cum însuşi pârâtul recunoaşte prin întâmpinarea depusă la dosar, 

dezmembrarea mansardei s-a realizat abia la data de 08.07.2019, aspect confirmat şi de 

menţiunile din cartea funciară a imobilului, comunicată la solicitarea instanţei de către OCPI 

– Biroul de Carte Funciară Sector 2 Bucureşti (f.118 –verso), aşadar cu mult după termenul 

prevăzut în actul încheiat de părţi. 

Cum obligaţia de transfer al dreptului de proprietate este de esenţa promisiunii de 

vânzare, aceasta reprezintă în mod evident o obligaţie suficient de importantă, a cărei 
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nesocotire atrage rezoluţiunea, astfel că este îndeplinită şi cea de-a doua condiţie menţionată 

anterior.  

Sub aspectul celei de-a treia cerinţe, instanţa are în vedere că, în materia răspunderii 

contractuale, raportat la art. 1548 C.civ, se prezumă culpa debitorului unei obligaţii 

contractuale, izvorând din simpla neexecutare sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor 

asumate. 

În speţă, s-a reţinut neexecutarea obligaţiei de a asigura transferul dreptului de 

proprietate, iar pârâtul nu a făcut dovada unei cauze justificate de neexecutare a acestei 

obligaţii, în sensul art. 1555-1557 C.civ., sarcina probei revenindu-i în integralitate. Pe cale de 

consecinţă, neexecutarea îi este imputabilă pârâtului. 

Totodată, în ceea ce-l priveşte pe reclamant, acesta şi-a îndeplinit încă de la momentul 

încheierii promisiunii de vânzare-cumpărare obligaţia corelativă de plată a preţului, achitând 

integral preţul apartamentului, aşa cum s-a menţionat în cuprinsul antecontractului, iar 

punerea în întârziere a pârâtului s-a realizat prin formularea cererii de chemare în judecată, 

conform art.1522 alin.1 C.civ. 

Având în vedere toate considerentele de fapt și de drept anterior expuse, constatându-

se îndeplinite, cumulativ, toate condițiile sus-menţionate, instanţa va admite primul capăt de 

cerere şi în consecinţă, se va dispune rezoluţiunea judiciară a Promisiunii bilaterale de 

vânzare-cumpărare autentificate sub nr. ../13.02.2018 de SPN .... 

Referitor la petitul accesoriu, privind repunerea în situaţia anterioară încheierii 

contractului, instanţa are în vedere că, potrivit art. 1635  alin. 1 C.civ., restituirea prestaţiilor 

are loc ori de câte ori cineva este ţinut, în virtutea legii, să înapoieze bunurile primite fără 

drept ori din eroare sau în temeiul unui act juridic desfiinţat ulterior cu efect retroactiv.  

În consecinţă, repunerea în situaţia anterioară este un efect al rezoluţiunii promisiunii 

de vânzare, sens în care, raportat la principiul disponibilităţii, având în vedere şi că, potrivit 

situaţiei de fapt expuse, reclamantul a făcut dovada remiterii sumelor de 25.500 euro, 

reprezentând preţul apartamentului şi 3500 euro, reprezentând contravaloarea locului de 

parcare, instanţa va dispune obligarea pârâtului să restituie reclamantului aceste sume 

achitate, în echivalent în lei la cursul BNR din ziua plăţii.  

Totodată, având în vedere că reclamantul a făcut dovada achitării taxelor notariale în 

cuantum de 1386,35 lei şi raportat la dispoziţiile art.1549 alin.1 C.civ., este îndreptăţit şi la 

plata sumei achitate de acesta în scopul încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, 

având în vedere că, aşa cum s-a reţinut anterior, culpa pentru neîncheierea contractului de 

vânzare-cumpărare a aparţinut pârâtului. 
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            Sub aspectul cheltuielilor de judecată, potrivit dispoziţiilor art. 453 alin.1 C.proc.civ., 

partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească 

acesteia cheltuieli de judecată. 

 Instanţa reţine că, deşi a arătat că este de acord în parte cu acţiunea respectiv cu 

restituirea sumei de 25.500 euro, pârâtul a formulat apărări raportat la capătul de cerere 

privind rezoluţiunea, susţinând că aparţine reclamantului culpa pentru neîncheierea 

contractului de vânzare - cumpărare, motiv pentru care instanţa nu poate considera poziţia 

pârâtului ca o recunoaştere a pretenţiilor reclamantului cu consecinţa exonerării acestuia de la 

plata cheltuielilor de judecată aferente capătului de cerere principal privind rezoluţiunea, în 

temeiul art.454 alin.1 C.proc.civ. Mai are în vedere instanţa şi aspectul că este scutită de plata 

taxei judiciare de timbru cererea accesorie privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, 

cerere cu care pârâtul a for parţial de acord. 

 Totodată, având în vedere că acţiunea a fost formulată în contradictoriu cu doi pârâţi, 

iar faţă de pârâta M.I.  a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, instanţa 

urmează să dispună obligarea pârâtului M.G. doar la plata a jumătate din cheltuielile de 

judecată efectuate în cauză, respectiv 2223,78 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru şi 

2250 lei, reprezentând onorariu avocat (f.282-283). 

9. Clauză penală. Reducerea cuantumului penalităţilor de întârziere de către 

instanţa de judecată. 

 

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor moratorii stabilite de părţi prin contractul 

încheiat, de 1% pe zi din valoarea contractului şi pot depăşi valoarea acestuia, instanţa 

reţine ca întemeiată apărarea pârâtului potrivit căreia sunt incidente prevederile art. 1541 

alin. 1 lit. b C.Civ., valoarea acestora fiind în mod vădit excesivă faţă de orice prejudiciu ar fi 

putut fi prevăzut în mod rezonabil de părţi la încheierea contractului. 

 Potrivit art. 1541 C.Civ., instanţa nu poate reduce penalitatea decât atunci când:  a) 

obligaţia principală a fost executată în parte şi această executare a profitat creditorului;  b) 

penalitatea este vădit excesivă faţă de prejudiciul ce putea fi prevăzut de părţi la încheierea 

contractului. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), penalitatea astfel redusă trebuie însă să 

rămână superioară obligaţiei principale. (3) Orice stipulaţie contrară se consideră nescrisă. 

 Deşi legiuitorul a acordat instanţei posibilitatea de a interveni în mod excepţional în  

acordul de voinţă al părţilor, acesta a subliniat în cuprinsul art. 1541 alin. 2 C.Civ., 

caracterul sancţionator al clauzei penale, stabilind că penalitatea astfel redusă de instanţă 

trebuie să rămână superioară obligaţiei principale. Astfel, solicitarea pârâtului de a se stabili 

un cuantum egal cu valoarea debitului principal datorat nu poate fi primită. 

 Prin urmare, în aplicarea dispoziţiilor art. 1541 C.Civ., instanţa va reduce cuantumul 

penalităţilor de întârziere de la  1% pe zi la 0,2%, cuantum superior dobânzii legale 

penalizatoare, însă rezonabil şi de natură a acoperi prejudiciul suferit de reclamantă prin 
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neexecutarea la termen a obligaţiei de către pârât, ce respectă în acelaşi timp dispoziţiile 

art.1541 alin. 2 C.Civ. 

 

Sentinţa civilă nr. 1859/25.02.2021, definitivă 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti la data de ...2020 

sub nr. ../300/2020, reclamanta G.. în contradictoriu cu pârâtul D. , a solicitat instanţei să 

dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 44.656, 35 lei reprezentând penalităţi de 

întârziere datorate de către pârât în baza contractului de prestări servicii seria GDV nr 72 din 

data de 17.07.2018, calculate de la data scadentei obligaţiei respectiv 07.09.2018 pana la data 

introducerii acţiunii, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată  

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanta a arătat că a încheiat cu 

paratul la data de 17.07.2018 contractul de Prestări servicii seria GDV nr 72, ocazie cu care a 

acordat paratului servicii de consultanta si intermediere imobiliara ce s-a finalizat cu 

achiziţionarea de către parat a apartamentului situat in ... Întrucât paratul nu si-a îndeplinit 

obligaţia de achita comisionul in cuantum de 1500 euro, respectiv 6945 lei reprezentând 

comisionul datorat reclamantei .., in conformitate cu prevederile contractuale, a solicitat 

Judecătoriei Sector 3 pronunţarea unei hotărâri de obligarea a pârâtului D. la plata obligaţiei 

asumate.  Astfel, la data de 20.09.2019 instanţa a admis acţiunea formulata de reclamanta G., 

având ca obiect pretenţii si a dispus prin sentinţa civila nr .. din 20.09.2019 in dosar nr 

../301/2019 obligarea paratului D. la plata sumei de 6.945 lei reprezentând comisionul datorat. 

Fata de dispoziţiile hotărârii amintite mai sus, sentinţa rămasa definitiva la data introducerii 

prezentei cereri, paratul nu a inteles sa achite debitul datorat, astfel că având in vedere 

dispoziţiile contractului incheiat intre parti, paratul D. datorează penalităţi de intarziere pentru 

plata neefectuata si ajunsa la scadenta, asa cum rezulta din art. 4.3 şi 4.4 din contract seria 

GDV nr 72 din 17.07.2018 respectiv penalităţi in cuantum de 44.656, 35 lei, calculate de la 

07.09.2018 şi până la introducerea cererii pentru un număr de 643 de zile. 

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1530 C.C. 

În dovedirea susţinerilor, reclamanta a solicitat încuviinţarea şi administrarea probei 

cu înscrisuri. 

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum total de 1945 lei, 

potrivit art. 3 din OUG nr. 80/2013 (f.22). 

La data de 27.08.2020 pârâtul a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat 

respingerea acţiunii formulate de către reclamanta ca fiind vădit neîntemeiata în raport de 

prevederile contractului si de existenta dosarului executional ../2020 aflat pe rolul BEJ Dorina 

Gont, Lucian Gont, precum şi în subsdiar reducerea cuantumului penalitatilor solicitate in 

raport de prevederile art 1541 alin 1 lit b coroborat cu alin 3 din Codul Civil şi obligarea 

reclamantei, în temeiul art. 453 C. pr. civ., la plata cheltuielilor de judecată. 

În susţinerea întâmpinării, pârâtul a arătat că între parti a fost incheiat contractul de 

prestari servicii seria GDV nr 72 in data de 17.07.2018 ce presupunea acordarea de servicii de 

consultanta si intermediere imobiliara , mentionandu-se in mod expres vizionarea doar a unui 

singurul imobil, acela din ... La circa 1,5 luni de la semnarea contractului, fara nici un ajutor 

din partea reclamantei, pârâtul a negociat si obtinut cumpararea imobilului .., singurul aspect 

pe care reclamanta, prin reprezentant l-a realizat a fost acela de a prezenta imobilul in interior 

(pârâtul deja cunoastea locatie, dovada fiind si faptul ca in contractul dintre parti se prevede in 
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mod expres ca si obiect numai acest imobil, nefiind vorba despre o activitate de consultanta 

sau de cautare realizata de catre reclamanta). 

Pârâtul a menţionat că ulterior perfectarii contractului de vanzare cumparare pentru 

achizitia acestui imobil, data pana la care implicarea reprezentantului reclamantei a fost 

inexistenta, după o buna perioada de timp a fost sunat pentru a achita comisionul datorat, fara 

a fi emisa vreo factura sau fara o alta activitate intreprinse de catre acesta. În acest context a 

comunicat reclamantei faptul ca apreciază ca munca sa nu s-a ridicat la nivelul comisionului 

solicitat, impactul acestuia pentru perfectarea actelor a fost inexistenta sens in care suma 

solicitată nu are nici un fundament, totodata neexistand nici o factura remisa pârâtului. 

Timpul a trecut fara ca reclamanta sa procedeze la comunicarea facturii iar in loc sa existe o 

stabilire conventionala a comisionului, cum de altfel a si solicitat in ultima discutie avută, 

pârâtul s-a regasit in situatia de a fi dat in judecata pentru plata comisionului intreg, ocazie cu 

care a luat la cunostinta de existenta facturii. 

Pârâtul a arătat că deşi a solicitat ca partile sa rezolve amabil aceasta situatie a fost 

pronuntata hotararea in cadrul dosarului ../300/2019 a Judecatoriei Sector 3 in care pârâtul a 

fost obligat la plata sumei de 6945 Ron reprezentand valoarea comisionului la care au fost 

adaugate cheltuieli in cuantum de 1960 Ron. A mai arătat pârâtul că a fost surprins cand a fost 

dispusa executarea silita a sa pentru o suma ce depaseste 14.000 Ron, asistand astfel la o 

dublare a sumei, insa cu toate aceasta a apreciat ca astfel eventuala intarziere in realizarea 

platii a fost acoperita prin diferenta fata de suma mentionata in titlul executoriu. 

Mai arată pârâtul că prin prezenta cerere de chemare in judecata reclamanta isi doreste 

practic sa realizeze o imbogatire fara justa cauza solicitand obligarea acestuia la plata 

suplimentara fara de cea mentionata in titlul executoriu a sumei de 44.656.36 lei,  mai bine de 

6 ori suma stabilita de catre parti ca valoarea a comisionului. În acest context¸ apreciază că 

devin aplicabile prevederile art 1541 alin 1 lit b coroborat cu art 3 din acelasi articol din 

Codul Civil ce prevad in mod expres ca instanta trebuie sa reduca penalitatea in conditiile in 

care aceasta apare vadit disproportionala fara de prejudiciul initial precum si faptul ca orice 

stipulatie contrara se considera nescrisă. Rationamentul avut in vedere de catre leguitor a fost 

tocmai protectia impotriva unor cazuri de acest gen in care se doreste o imbogatire fara justa 

cauza a unei parti in detrimentul alteia prin fortarea la plata unor sume disproportionate in 

raport de debitul principal, penalitatea de 1% /zi prevazuta in contract este vadit exagerata, 

inclusiv mentiunea ca se poate depasi cuantumul debitului principal, clauza care potrivit art 

1541 alin 3 Cod Civil atrage dupa sine nulitatea absoluta. 

A solicitat instanţei să observe că in prezenta cauza se solicita plata unui sume ce 

reprezinta de 6,5 ori suma initiale fapt care apare ca fiind excesiv fata de prezumtivul 

prejudiciu( valoarea debitului in cuantum de 6945 Ron), cu atat mai mult cu cat a fost deja 

inceputa executarea pârâtului pentru o suma dubla fata de cea datorata. 

De asemenea, pârâtul a susţinut cp deja a fost executată o sumă de aproximativ 7000 

lei, ce acoperă cuantumul facturii pentru comision. 

În drept întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 205 şi urm. C.P.C.  

În dovedirea susţinerilor, pârâtul a solicitat încuviinţarea probelor cu înscrisuri. 

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri. 

Analizând cererea formulată, prin raportare la probele administrate şi 

dispoziţiile legale incidente, instanţa reţine următoarele: 

În fapt, astfel cum rezultă cu putere de lucru judecat din cuprinsul sentinţei civile nr. 

../20.09.2019 pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în dosarul ../301/2019, între 
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părţi s-a încheiat contractul de prestări servicii seria GDV nr. 72 din 17.07.2018, având ca 

obiect servicii de consultanţă şi intermediere ce au constat în prezentarea şi vizionarea de 

proprietăţi imobiliare în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, respectiv a 

apartamentului cu 4 camere situat în .., preţul contractului de intermediere fiind de 1.500 euro, 

care nu a fost achitat de către pârât la data scadenţei obligaţiei, instanţa dispunând obligarea 

pârâtului la plata sumei de 6945 lei. De asemenea, prin sentinţa menţionată, instanţa a dispus 

şi obligarea pârâtului la plata sumei de 1960 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. 

Deşi hotărârea menţionată a rămas definitivă la data de 10.12.2019, pârâtul nu a înţeles 

să execute de bunăvoie obligaţia stabilită de titlul executoriu, motiv pentru care la data de 

30.03.2020 reclamanta a formulat o cerere de executare silită a pârâtului, fiind deschis pe 

rolul BEJA”GONŢ, PANAIT ŞI ASOCIAŢII” dosarul de executare nr. ../2020. Prin 

încheierea emisă de executorul judecătoresc în temeiul art. 670 C.P.C. la data de 29.04.2020 

(f.67), au fost stabilite cheltuieli de executare în cuantum de 8905 lei. 

Astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la dosarul de executare, pe perioada 

executării silite au fost recuperate următoarele sume: 3755,24 lei la data de 20.05.2020 şi 

2678,11 lei. Sumele menţionate au fost imputate asupra cheltuielilor de executare şi 

cheltuielilor de judecată stabilite prin titlul executoriu, astfel cum rezultă din încheierile de 

eliberare a sumelor consemnate. 

În drept, potrivit art. 1535 C.Civ., în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la 

scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în 

cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească 

vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de 

creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic. 

Conform art. 1538 alin. 1 şi 2 C.Civ., clauza penală este aceea prin care părţile 

stipulează că debitorul se obligă la o anumită prestaţie în cazul neexecutării obligaţiei 

principale. (2) În caz de neexecutare, creditorul poate cere fie executarea silită în natură a 

obligaţiei principale, fie clauza penală.    

În conformitate cu prevederile art. 1539 C.Civ., creditorul nu poate cere atât 

executarea în natură a obligaţiei principale, cât şi plata penalităţii, afară de cazul în care 

penalitatea a fost stipulată pentru neexecutarea obligaţiilor la timp sau în locul stabilit. În 

acest din urmă caz, creditorul poate cere atât executarea obligaţiei principale, cât şi a 

penalităţii, dacă nu renunţă la acest drept sau dacă nu acceptă, fără rezerve, executarea 

obligaţiei. 

Analizând prevederile art. 4.3 din contractul părţilor, instanţa reţine că penalităţile au 

fost stabilite pentru neexecutarea la timp a obligaţiei de plată, astfel că reclamanta este 

îndreptăţită să obţină atât executarea obligaţiei de plată, cât şi daune moratorii, având în 

vedere că pârâtul nu şi-a executat la termen obligaţia de plată a sumei de 6945 lei, acesta 

aflându-se de drept în întârziere în acord cu prevederile art. 1523 alin. 2 lit. d C.Civ., aspect 

stabilit cu putere de lucru judecat în cuprinsul sentinţei civile nr. ../20.09.2019 pronunţată de 

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în dosarul ../301/2019. 

În ceea ce priveşte apărarea pârâtului referitor la stingerea debitului ca urmare a 

executării silite, instanţa o reţine ca neîntemeiată. Conform art. 1508 alin. 1 C.Civ, în lipsa 

unei indicaţii din partea debitorului, creditorul poate, într-un termen rezonabil după ce a 

primit plata, să indice debitorului datoria asupra căreia aceasta se va imputa. Creditorul nu 

poate imputa plata asupra unei datorii neexigibile ori litigioase.   
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Potrivit art. 1.509 alin. 2 C.Civ., în toate cazurile, plata se va imputa mai întâi asupra 

cheltuielilor de judecată şi executare, apoi asupra ratelor, dobânzilor şi penalităţilor, în 

ordinea cronologică a scadenţei acestora, şi, în final, asupra capitalului, dacă părţile nu convin 

altfel. 

Or, cât timp pârâtul nu a înţeles să execute de bunăvoie obligaţia de plată stabilită de 

titlul executoriu, în mod justificat reclamanta a demarat procedura de executare silită, în 

cadrul căreia au fost stabilite cheltuieli de executare, cheltuieli suplimentare generate chiar de 

atitudinea pârâtului. În ceea ce priveşte criticile referitoare la cuantumul ridicat al acestor 

cheltuieli de executare, instanţa reţine că atare apărări pot fi valorificate exclusiv în cadrul 

procedurii speciale prevăzute de art. 712 C.P.C., neputând fi primite în cauză. 

Contrar susţinerilor pârâtului, instanţa reţine că în mod corect executorul judecătoresc 

nu a procedat la stingerea debitului principal, ci a imputat sumele obţinute asupra cheltuielilor 

de executare şi cheltuielilor de judecată, respectând astfel prevederile art. 1509 alin. 2 C.Civ.. 

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor moratorii stabilite de părţi prin contractul 

încheiat, de 1% pe zi din valoarea contractului şi pot depăşi valoarea acestuia, instanţa reţine 

ca întemeiată apărarea pârâtului potrivit căreia sunt incidente prevederile art. 1541 alin. 1 lit. b 

C.Civ., valoarea acestora fiind în mod vădit excesivă faţă de orice prejudiciu ar fi putut fi 

prevăzut în mod rezonabil de părţi la încheierea contractului. 

 Potrivit art. 1541 C.Civ., instanţa nu poate reduce penalitatea decât atunci când:   a) 

obligaţia principală a fost executată în parte şi această executare a profitat creditorului;  b) 

penalitatea este vădit excesivă faţă de prejudiciul ce putea fi prevăzut de părţi la încheierea 

contractului. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), penalitatea astfel redusă trebuie însă să 

rămână superioară obligaţiei principale. (3) Orice stipulaţie contrară se consideră nescrisă. 

 Deşi legiuitorul a acordat instanţei posibilitatea de a interveni în mod excepţional în  

acordul de voinţă al părţilor, acesta a subliniat în cuprinsul art. 1541 alin. 2 C.Civ., caracterul 

sancţionator al clauzei penale, stabilind că penalitatea astfel redusă de instanţă trebuie să 

rămână superioară obligaţiei principale. Astfel, solicitarea pârâtului de a se stabili un cuantum 

egal cu valoarea debitului principal datorat nu poate fi primită. 

 Prin urmare, în aplicarea dispoziţiilor art. 1541 C.Civ., instanţa va reduce cuantumul 

penalităţilor de întârziere de la  1% pe zi la 0,2%, cuantum superior dobânzii legale 

penalizatoare, însă rezonabil şi de natură a acoperi prejudiciul suferit de reclamantă prin 

neexecutarea la termen a obligaţiei de către pârât, ce respectă în acelaşi timp dispoziţiile 

art.1541 alin. 2 C.Civ. 

 Prin urmare, instanţa va admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de 

reclamantă şi va dispune obligarea pârâtului la plata sumei de 8931,27 lei, reprezentând 

penalităţi de întârziere în cuantum de 0,2% pe zi, stabilite cu aplicarea art. 1541 C.Civ., 

calculate de la data scadenţei obligaţiei de plată pentru o perioadă de 643 zile. 

 

10. Răspundere civilă delictuală. Art. 345 C.Civ. Dreptul de proprietate. Atribute. 

 

Întrucât imobilul situat în mun. București, .., sector 2 a fost cumpărat de către 

reclamantul-pârât și pârâta C în timpul căsătoriei acestora, iar ulterior divorțului nu s-a 

realizat partajul bunurilor comune, instanța reține că garsoniera în discuție s-a aflat, de la 
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momentul dobândirii și până în prezent, în proprietatea comună în devălmășie a celor doi 

foști soți.  

Cu toate că imobilul în cauză a făcut obiectul unui contract de donație, având în 

vedere că prin sentința civilă nr. ../...2016, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București 

în dosarul nr. ../300/2015, rămasă definitivă prin decizia nr. ./14.03.2017 a Tribunalului 

București, s-a dispus anularea respectivului contract și ținând cont de efectul retroactiv al 

nulității relative, potrivit art. 1254 alin. 1 C.civ., se consideră că donația nu a fost niciodată 

încheiată.   

Astfel, din punct de vedere juridic, situația garsonierei a rămas neschimbată de la 

momentul dobândirii ei, în sensul că aceasta nu a părăsit niciodată patrimoniile celor doi 

foști soți.  

În acest context, instanța reține incidența dispozițiilor art. 345 alin. 1 teza I C.civ., 

potrivit cărora fiecare soţ are dreptul de a folosi bunul comun fără consimțământul expres al 

celuilalt soţ. 

Noțiunea de „folosință” a bunului, la care face referire textul legal anterior 

menționat, implică și exercitarea de către fiecare dintre soți a posesiei, ca stare de drept, 

asupra bunului comun.  

Potrivit art. 916 alin. 1 C.civ., posesia este exercitarea în fapt a prerogativelor 

dreptului de proprietate asupra unui bun de către persoana care îl stăpâneşte şi care se 

comportă ca un proprietar. Prin posesie, în sensul art. 916 alin. 1 C.civ., se înțelege deci 

stăpânirea de fapt a unui lucru, care, din punctul de vedere al posesorului, apare ca o 

exteriorizare a atributelor dreptului de proprietate. Aceasta reprezintă o stare drept, iar nu o 

simplă stare de fapt.  

Mai mult decât atât, conform art. 917 alin. 1 C.civ., posesorul poate exercita 

prerogativele dreptului de proprietate asupra bunului fie în mod nemijlocit, prin putere 

proprie, fie prin intermediul unei alte persoane. 

Or, raportat la datele speței, instanța reține că pârâta C, prin faptul că le-a permis 

celorlalţi pârâţi să locuiască în garsoniera aflată în proprietatea sa devălmașă, nu a făcut 

altceva decât să își exercite posesia asupra respectivului bun imobil prin intermediul altor 

persoane, corpore alieno.  

Sentința civilă nr.12028/05.12.2019, definitivă 

 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul instanței la data de ...2018, 

sub nr. ../300/2018, reclamantul M. , prin reprezentant legal M. S. , a solicitat instanței 

obligarea în solidar a pârâților A., B. și C., la achitarea către acesta a contravalorii lipsei de 

folosință a imobilului-garsonieră situat în mun. București, ...., sector 2, în cuantum de 16.560 

lei, precum și obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.  

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a invocat, în esență, că la data de 

29.12.1992, reclamantul, împreună cu soția sa, pârâta C., au dobândit prin cumpărare dreptul 

de proprietate asupra imobilului situat în mun. București, .., sector 2.  

Între reclamant și pârâta C., în calitate de donatori, pe de o parte și pârâții soți A. și B., 

în calitate de donatari, pe de altă parte, s-a încheiat contractul de donație autentificat sub nr. 

../26.10.2012 de către BNP .., având ca obiect imobilul menționat. 

Ulterior încheierii contractului de donație, pârâții A. și B. au început să locuiască în 

imobilul donat, situație care continuă la data formulării cererii de chemare în judecată.  

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

54 

Prin sentința civilă nr. ../...2017 pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București în 

dosarul nr. ../303/2014* reclamantul a fost pus sub interdicție judecătorească, fiindu-i 

desemnat ca reprezentant legal numitul M. S. , fiul acestuia.  

Prin sentința civilă nr. ../...06.2016, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 Bucurști în 

dosarul nr. ../300/2015, rămasă definitivă prin decizia nr. ../14.03.2017 a Tribunalului 

București, s-a dispus anularea contractului de donație menționat anterior și repunerea părților 

în situația anterioară, pe motiv că reclamantul nu avea capacitate civilă de exercițiu la 

momentul încheierii contractului, neputând astfel să își exprime un consimțământ valabil.  

Prin sentința nr. ../..04.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București în 

dosarul nr. ../303/2015 s-a pronunțat divorțul prin acordul părților, cu privire la căsătoria 

încheiată între reclamant și pârâta C., hotărâre prin care nu s-a dispus și partajul bunurilor 

comune ale foștilor soți, astfel că imobilul din mun. București, .., sector 2, a rămas în 

proprietatea comună în devălmășie a acestora.  

Reclamantul apreciază că pârâții i-au cauzat un prejudiciu constând în contravaloarea 

lipsei de folosință a imobilului proprietatea sa, prin faptele ilicite ale acestora de a locui acolo 

fără consimțământul său (fapta pârâților soți A. și B.), respectiv de a li se permite celor doi 

pârâți soți să locuiască acolo fără acordul reclamantului (fapta pârâtei C.), încălcându-i astfel 

dreptul prevăzut la art. 555 C.civ. de a poseda și folosi garsoniera. Potrivit susținerilor 

reclamantului, între fapta ilicită a pârâților și prejudiciul ce i-a fost produs există un raport 

direct de cauzalitate ce rezultă din însăși materialitatea faptei. De asemenea, reclamantul a 

consideră că este îndeplinită și condiția vinovăției pârâților, întrucât aceștia au avut cunoștință 

despre starea psihică a reclamantului încă de la momentul încheierii contractului de donație, 

astfel că se poate angaja împotriva acestora răspunderea civilă delictuală. 

În drept, reclamantul și-a întemeiat cererea pe dispozițiile art. 1357 și următoarele din 

Codul civil. 

În dovedirea susținerilor,  reclamantul a solicitat administrarea probei cu înscrisurile 

atașate cererii de chemare în judecată, expertiza în specialitatea evaluarea proprietății 

imobiliare și interogatoriile pârâților. 

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 930 lei, potrivit 

art. 3 alin. 1 lit. c din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (f. 48). 

În data de 18.12.2018, pârâții au depus întâmpinare prin care au invocat excepția 

nulității cererii de chemare în judecată, întrucât  ar lipsi obiectul acesteia, precum și motivarea 

sa în fapt și în drept.  

Pe fondul cauzei, aceștia au solicitat, în esență, respingerea cererii de chemare în 

judecată ca neîntemeiată, considerând că nu sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile 

delictuale în ceea ce îi privește.  În fapt, pe de o parte, pârâta C., în calitate de proprietar 

comun în devălmășie al imobilului, a susținut că avea dreptul de folosință acestuia, drept pe 

care a ales să îl exercite prin intermediul fiicei sale și a soțului acesteia, pârâții A. și B, iar, pe 

de altă parte, aceștia din urmă au considerat că aveau dreptul de a locui în garsonieră, tocmai 

în baza îngăduinței pârâtei C, astfel că niciunul dintre cei trei pârâți nu au comis vreo faptă 

ilicită în paguba reclamantului.  

În drept, pârâții și-au întemeiat apărările pe dispozițiile art. 321, art. 324 și art. 345 

C.civ.. 

În dovedirea susţinerilor formulate reclamanţii au solicitat administrarea probei cu 

înscrisurile depuse la dosar, planșe fotografice, interogatoriul reclamantului și proba 

testimonială.  
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Tot la data de ...2018, pârâții-reclamanți A. și B au formulat cerere reconvențională, 

prin care au solicitat instanței constatarea calității acestora de constructori de bună-credință cu 

privire la îmbunătățirile aduse imobilului din mun. București, .., sector 2.  

În fapt, aceștia au învederat instanței că în perioada în care au locuit în respectivul 

imobil, în baza Contractului de donație autentificat sub nr. ../..10.2012 de către BNP .., au 

efectuat renovarea garsonierei, scop în care au cheltuit suma de 8.000 lei. Potrivit susținerilor 

celor doi pârâți-reclamanți, aceștia nu au deschisă calea unei acțiuni în realizarea dreptului, 

atât timp cât proprietarii imobilului nu își valorifică dreptul de a invoca dobândirea 

proprietății asupra construcțiilor prin accesiune.  

În drept, pârâții-reclamanți au invocat prevederile art. 581 și art. 586 C.civ. și art. 35 și 

254 alin. 1-2 C.pr.civ., . 

În dovedirea cererii pârâţii-reclamanţi au solicitat administrarea probei cu înscrisurile 

depuse la dosar, a interogatoriului reclamantului, a probei testimoniale, a mijloacelor 

materiale de probă reprezentate de planșe fotografice din care să rezulte stare imobilului atât 

înainte cât și după efectuarea reparațiilor, precum și a expertizei tehnice în specialitatea 

construcții.   

Cererea reconvențională a fost legal timbrată cu suma de 100 lei, potrivit art. 8 alin. 1 

lit. a din OUG nr. 80/2013 (f. 117).  

Prin răspunsul la întâmpinare depus la data de 23.01.2019 reclamantul-pârât a 

solicitat respingerea ca neîntemeiată a excepției nulității cererii de chemare în judecată, 

considerând că din cuprinsul acesteia reiese obiectul său, fiind motivată în fapt și în drept.  

În același timp, reclamantul-pârât a solicitat instanței să constate că argumentele 

pârâților invocate prin întâmpinare sunt nefondate, arătând, în esență, că pârâta C. nu putea să 

le transmită pârâților-reclamanți dreptul ei de folosință asupra garsonierei, fără 

consimțământul soțului său, că între pârâți există un veritabil contract de comodat, act juridic 

producător de prejudicii, care poate atrage răspunderea civilă delictuală în baza art. 345 alin. 4 

C.civ.  

La data de 06.02.2019, reclamantul-pârât a formulat întâmpinare la cererea 

reconvențională, prin care a solicitat, pe cale de excepție, respingerea acesteia ca inadmisibilă, 

în temeiul art. 35 C.pr.civ., întrucât există deschisă calea unei acțiuni în realizarea dreptului.  

Pe fond, reclamantul-pârât a solicitat, în principal, respingerea cererii reconvenționale 

ca neîntemeiată, pentru lipsa oricăror probe privind realizarea unor lucrări de renovare, iar în 

subsidiar, respingerea acesteia ca neîntemeiată, pentru lipsa calității de constructor de bună-

credință, reiterând în esență, argumentele invocate prin cererea de chemare în judecată.  

La data de 27.02.2019, pârâții-reclamanți A. și B. au depus răspuns la întâmpinarea la 

cererea reconvențională, prin care au solicitat respingerea excepției inadmisibilității cererii în 

constatarea calității lor de constructori de bună-credință, cu motivarea că atâta timp cât nu li 

se constată această calitate, nu au stabilită existența și întinderea dreptului lor la despăgubiri.  

De asemenea, pârâții-reclamanți au invocat excepția prescripției dreptului material la 

acțiunea în anularea actului juridic, considerând că acest drept s-a prescris la data de 

26.04.2014, prin împlinirea unui termen de 18 luni de la data încheierii contractului de 

donație în care au avut calitatea de donatari.  

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 35, art. 209 și art. 254 C.pr.civ., art. 583 alin. 

1, art. 586, art. 1205 alin. 2 și art. 2529 alin. 1 C.civ., iar în probatoriu s-a solicitat 

administrarea probei cu expertiza tehnică în specialitatea evaluare construcții.  
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Prin încheierea din data de 27.03.2019, instanța a luat act de faptul că pârâții nu au mai 

susținut excepția nulității cererii de chemare în judecată, invocată prin întâmpinare și excepția 

prescripției dreptului material la acțiunea în anularea actului juridic, invocată prin răspunsul la 

întâmpinarea la cererea reconvențională. De asemenea, la același termen, instanța a admis 

excepția inadmisibilității cererii reconvenționale, apreciind că pârâții-reclamanți au deschisă 

calea unei acțiuni în realizarea dreptului acestora.  

Sub aspectul probatoriului, instanța a încuviințat, în baza art. 255 raportat la art. 258 

C.P.C.., pentru ambele părți, proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei și proba cu 

interogatoriul tuturor părților (urmând ca pentru reclamant să răspundă la interogatoriu 

reprezentantul său legal în temeiul art. 353 C.P.C.), probe ce au fost administrate la termenul 

din data de 08.05.2019, iar în plus, pentru reclamant, proba cu expertiza în specialitatea 

evaluarea proprietății imobiliare, raportul de expertiză întocmit de expert ing. Ionescu Adrian 

fiind depus la dosar la termenul din data de 30.10.2019. 

Analizând cauza de faţă, prin prisma motivelor formulate, a apărărilor invocate 

şi a probelor administrate, reține următoarele considerente: 

În fapt, la data de 29.12.1992, reclamantul M. , împreună cu soția sa, pârâta C, au 

dobândit prin cumpărare dreptul de proprietate asupra imobilului situat în mun. București, .., 

sector 2, situație juridică necontestată de către părți.   

Între reclamant și pârâta C, în calitate de donatori, pe de o parte și pârâții, A. și B, în 

calitate de donatari, pe de altă parte, s-a încheiat Contractul de donație autentificat sub nr. 

../26.10.2012 de către BNP .., având ca obiect imobilul menționat anterior (f. 16-17). Ulterior 

încheierii contractului de donație, pârâții A. și B (fiica, respectiv ginerele pârâtei C) au 

început să locuiască în imobilul donat, astfel cum reiese din răspunsurile acestora la 

interogatoriu (f. 175-182), precum și din susținerile lor din cadrul întâmpinării formulate în 

prezenta cauză, prin care nu contestă această împrejurare.  

Prin sentința civilă nr. ../...2017, pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București în 

dosarul nr. ./303/2014*, s-a dispus punerea sub interdicție a reclamantului, fiindu-i desemnat 

drept tutore numitul M. S. , fiul acestuia.  

Prin sentința civilă nr. ../...2016, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în 

dosarul nr. ../300/2015, rămasă definitivă prin decizia nr. ../...2017 a Tribunalului București, 

s-a dispus anularea contractului de donație menționat anterior și repunerea părților în situația 

anterioară, pe motiv că reclamantul nu avea capacitate civilă de exercițiu la momentul 

încheierii contractului, neputând astfel să își exprime un consimțământ valabil.  

Ulterior rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus anularea contractului de 

donație în care pârâții aveau calitatea de donatari, aceștia au continuat să locuiască în imobil, 

astfel cum rezultă din răspunsul pârâtului la întrebarea nr. 3 din interogatoriul luat de către 

reclamantul .. (f. 180), precum și din susținerile pârâților din cadrul întâmpinării formulate în 

prezenta cauză, prin care nu contestă această împrejurare.  

Prin sentința nr. ../...2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București în dosarul 

nr. ../303/2015 s-a pronunțat divorțul prin acordul părților, cu privire la căsătoria încheiată 

între reclamant și pârâta C, hotărâre prin care nu s-a dispus și partajul bunurilor comune ale 

foștilor soți.  

În drept, cu titlu preliminar, raportat la cererea reconvențională formulată la data de 

18.12.2018 de către pârâții-reclamanți A. și B, având în vedere că la termenul din data de 

27.03.2019 a fost admisă excepția inadmisibilității acesteia, instanța urmează să o respingă, în 

consecință, ca inadmisibila, în baza art. 35 teza a doua C.P.C. 
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În ceea ce privește cererea de chemare în judecată, instanța reține că pentru a putea fi 

angajată răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie a pârâților potrivit art. art. 345 alin. 

4 C.civ., astfel cum a solicitat reclamantul-pârât, este necesară îndeplinirea condițiilor 

generale care reies din dispozițiile art. 1349 și art. 1357 C.civ.  

Astfel, potrivit art. 345 alin. 4 C.civ., în măsura în care interesele sale legate de 

comunitatea de bunuri au fost prejudiciate printr-un act juridic, soţul care nu a participat la 

încheierea actului nu poate pretinde decât daune-interese de la celălalt soţ, fără a fi afectate 

drepturile dobândite de terţii de bună-credinţă. 

Conform art. 1349 C.civ., 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. Cel care, având 

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

le repare integral.  

De asemenea, din dispozițiile art. 1357 C.civ. reiese că cel care cauzează altuia un 

prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare, iar autorul 

prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă. 

Din analiza textelor legale redate mai sus se ajunge la constatarea că angajarea 

răspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate prin fapta proprie presupune întrunirea 

cumulativă a patru condiții sau elemente constitutive, respectiv: fapta ilicită, prejudiciul, 

raportul de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu, precum și vinovăția autorului faptei 

ilicite prejudiciabile. 

Dovada acestor condiții se poate face prin orice mijloc de probă reglementat de lege, 

însă persoana ce se pretinde victimă prejudiciată, care îl cheamă în judecată pe autorul 

faptelor prejudiciabile, având calitatea de reclamant în proces, are obligația, potrivit art. 10 

alin. 1 și art. 249 C.P.C.., să probeze existența elementelor constitutive ale răspunderii civile 

delictuale și să urmărească finalizarea procesului.  

Prima condiție pentru angajarea răspunderii delictuale pentru fapta proprie presupune 

așadar comiterea unei fapte ilicite, care constă în acţiunea ori inacţiunea contrară legii, care 

are ca rezultat încălcarea drepturilor subiective sau a intereselor legitime ale altei persoane. 

În continuare, instanța va proceda, pe rând, la analiza presupuselor fapte ilicite ale 

celor trei pârâți, imputate acestora prin cererea de chemare în judecată. 

Raportat la presupusa faptă ilicită a pârâtei C, aceea de a permite pârâților-reclamanți 

să locuiască în imobilul situat în mun. București, .. sector 2, fără acordul reclamantului-pârât, 

instanța reține că, potrivit art. 1369 C.civ., cel care l-a îndemnat sau l-a determinat pe altul să 

cauzeze un prejudiciu, l-a ajutat în orice fel să îl pricinuiască sau, cu bună ştiinţă, a tăinuit 

bunuri ce proveneau dintr-o faptă ilicită ori a tras foloase din prejudicierea altuia răspunde 

solidar cu autorul faptei. 

 Potrivit art. 667 C.civ., există proprietate în devălmăşie atunci când, prin efectul legii 

sau în temeiul unui act juridic, dreptul de proprietate aparţine concomitent mai multor 

persoane fără ca vreuna dintre acestea să fie titularul unei cote-părţi determinate din dreptul 

de proprietate asupra bunului sau bunurilor comune.  

 Conform art. 668 alin. 1 C.civ., în cazul în care izvorul proprietăţii în devălmăşie este 

un act juridic, în speță căsătoria dintre reclamantul-pârât și pârâta C, dispoziţiile privitoare la 

regimul comunităţii legale se aplică în mod corespunzător. 
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În acest sens, art. 339 C.civ. prevede că bunurile dobândite în timpul regimului 

comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în 

devălmăşie ale acestora. 

Întrucât imobilul situat în mun. București, .., sector 2 a fost cumpărat de către 

reclamantul-pârât și pârâta C în timpul căsătoriei acestora, iar ulterior divorțului nu s-a 

realizat partajul bunurilor comune, instanța reține că garsoniera în discuție s-a aflat, de la 

momentul dobândirii și până în prezent, în proprietatea comună în devălmășie a celor doi foști 

soți.  

Cu toate că imobilul în cauză a făcut obiectul unui contract de donație, având în vedere 

că prin sentința civilă nr. ../...2016, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în 

dosarul nr. ../300/2015, rămasă definitivă prin decizia nr. ./14.03.2017 a Tribunalului 

București, s-a dispus anularea respectivului contract și ținând cont de efectul retroactiv al 

nulității relative, potrivit art. 1254 alin. 1 C.civ., se consideră că donația nu a fost niciodată 

încheiată.   

Astfel, din punct de vedere juridic, situația garsonierei a rămas neschimbată de la 

momentul dobândirii ei, în sensul că aceasta nu a părăsit niciodată patrimoniile celor doi foști 

soți.  

În acest context, instanța reține incidența dispozițiilor art. 345 alin. 1 teza I C.civ., 

potrivit cărora fiecare soţ are dreptul de a folosi bunul comun fără consimțământul expres al 

celuilalt soţ. 

Noțiunea de „folosință” a bunului, la care face referire textul legal anterior menționat, 

implică și exercitarea de către fiecare dintre soți a posesiei, ca stare de drept, asupra bunului 

comun.  

Potrivit art. 916 alin. 1 C.civ., posesia este exercitarea în fapt a prerogativelor 

dreptului de proprietate asupra unui bun de către persoana care îl stăpâneşte şi care se 

comportă ca un proprietar. Prin posesie, în sensul art. 916 alin. 1 C.civ., se înțelege deci 

stăpânirea de fapt a unui lucru, care, din punctul de vedere al posesorului, apare ca o 

exteriorizare a atributelor dreptului de proprietate. Aceasta reprezintă o stare drept, iar nu o 

simplă stare de fapt.  

Mai mult decât atât, conform art. 917 alin. 1 C.civ., posesorul poate exercita 

prerogativele dreptului de proprietate asupra bunului fie în mod nemijlocit, prin putere 

proprie, fie prin intermediul unei alte persoane. 

Or, raportat la datele speței, instanța reține că pârâta C, prin faptul că le-a permis 

celorlalţi pârâţi să locuiască în garsoniera aflată în proprietatea sa devălmașă, nu a făcut 

altceva decât să își exercite posesia asupra respectivului bun imobil prin intermediul altor 

persoane, corpore alieno. Acest aspect reiese fără putință de tăgadă din răspunsul pârâtei la 

întrebarea nr. 2 din interogatoriul luat de reclamant (f. 171-174), prin care, întrebată fiind dacă 

apreciază că pârâta A. este proprietara garsonierei, a afirmat că: „nu este proprietară, eu sunt 

coproprietar și stă în locul meu”. Sintagma „stă/stau în locul meu” a mai fost folosită de către 

aceeași pârâtă și în răspunsurile la întrebările nr. 5 și nr. 8 din același interogatoriu. Aceste 

răspunsuri se coroborează cu răspunsurile pârâților la interogatoriu, care au afirmat în repetate 

rânduri că locuiesc în imobilul în discuție cu acordul mamei/soacrei lor, iar dacă nu ar fi 

locuit ei acolo, ar fi locuit pârâta C. (f. 175-182).  

Spre deosebire de dreptul de coproprietate, sau proprietate comună pe cote-părți, care 

presupune regula unanimității atunci când vine vorba despre efectuarea unor acte de dispoziție 

asupra bunului de către coproprietari, în cazul proprietății comune în devălmășie, o astfel de 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

59 

regulă nu este impusă de lege, care face trimitere doar la regulile aplicabile regimului 

comunității legale de bunuri.  

Din contră, după cum rezultă din dispozițiile art. 345 alin. 1 teza I C.civ., pârâta C. nu 

avea, din punct de vedere legal, nevoie de acordul reclamantului-pârât pentru a-și exercita 

dreptul de folosință/posesia ca stare de drept asupra bunului aflat în proprietatea comună a 

acestora.  

Reclamantul-pârât a invocat faptul că între pârâtă și pârâții-reclamanți există un 

veritabil contract de comodat, ale cărui efecte juridice îl prejudiciază. Chiar dacă s-ar accepta 

faptul că pârâții au încheiat un împrumut de folosință, deși acest aspect nu reiese din 

ansamblul materialului probator administrat în cauză, potrivit art. 2147 C.civ., dacă nu i s-a 

interzis prin lege sau contract, orice persoană care are dreptul de a folosi bunul poate fi 

comodant. Astfel, întrucât dreptul de a folosi bunul (fără acordul celuilalt proprietar comun în 

devălmășie) îi este conferit pârâtei C. prin chiar dispozițiile art. 341 alin. 1 teza I C.civ., 

argumentul că aceasta ar fi încheiat un contract de comodat nu schimbă cu nimic situația 

juridică a speței.  

Ceea ce reiese din analiza coroborată a probelor existente la dosarul cauzei este faptul 

că pârâții-reclamanți locuiesc în imobilul din mun. București, .., sector 2, în baza unei simple 

îngăduințe din partea pârâtei C.. Fiind un act juridic dezinteresat, cu titlu gratuit, el este 

asimilat, potrivit dispozițiilor art. 641 alin. 4 teza finală C.civ., actelor juridice de dispoziție.  

Cu toate acestea, pentru argumentele expuse anterior, instanța apreciază că actul de 

dispoziție în discuție este o simplă manifestare a dreptului de folosință a bunului comun, 

prevăzut la art. 345 alin. 1 teza I C.civ. și, atâta timp cât acest drept este exercitat în limitele 

legii, el nu poate fi izvor al răspunderii civile delictuale, în sensul art. 345 alin. 4 C.civ.  

Art. 1353 C.civ. prevede că cel care cauzează un prejudiciu prin chiar exerciţiul 

drepturilor sale nu este obligat să îl repare, cu excepţia cazului în care dreptul este exercitat 

abuziv. 

Referitor la abuzul de drept art. 15 C.civ. dispune că niciun drept nu poate fi exercitat 

în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei 

credinţe. 

Or, în cauză nu s-a făcut dovada că pârâta C. şi-a exercitat dreptul pentru a-l vătăma 

sau păgubi pe reclamant, sau într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei credinţe. Din 

contră, probele administrate în prezentul dosar converg spre ideea că pârâta și-a exercitat 

dreptul în limite legale, având în vedere faptul că între ea și persoanele cărora le-a îngăduit să 

folosească imobilul există o relație foarte apropiată de rudenie, pârâții A. și B. fiind fiica, 

respectiv ginerele ei, precum și faptul că reclamantul nu a locuit și nu a fost dovedită intenția 

acestuia de a locui în garsoniera proprietate comună, în perioada ulterioară momentului în 

care la acea adresă s-au mutat pârâții A. și STANCIU DOREL-ROBERTINO .    

Prin urmare, faţă de considerentele arătate, se constată că în niciun caz nu s-ar putea 

reţine în sarcina pârâtei faptul că şi-a exercitat abuziv dreptul menţionat, astfel că nu se poate 

reține în sarcina acesteia comiterea unei fapte ilicite împotriva reclamantului-pârât, de natură 

să atragă răspunderea civilă delictuală.  

Raportat la presupusa faptă ilicită a pârâților A. și B, respectiv aceea de a fi locuit fără 

drept în imobilul al cărui proprietar comun este reclamantul, având în vedere argumentele 

expuse anterior, instanța constată că nici în sarcina acestora nu se poate reține săvârșirea unei 

fapte ilicite civile de natură delictuală.  
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Astfel, din moment ce pârâților A. și B li s-a îngăduit de către pârâta C, în mod legal, 

să folosească imobilul, cu titlu gratuit, ca o materializare a posibilității acesteia de a-și 

exercita posesia asupra bunului în modalitatea corpore alieno, reiese că primii nu au făcut 

altceva decât să își exercite un drept. Or, nici în cazul acestora reclamantul nu a dovedit 

existența abuzului de drept, deși această sarcină a probei îi incumba potrivit art. 249 C.P.C.. 

În ceea ce privește pretinsele consecințe suferite de către reclamantul-pârât în urma 

acțiunilor pârâților, instanța reține că prin prejudiciu, ca element al răspunderii civile 

delictuale, se înțelege rezultatul dăunător, de natură patrimonială sau morală, consecință a 

încălcării sau vătămării drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane.  

În speță, reclamantul-pârât pretinde repararea unui prejudiciu patrimonial ce constă în 

contravaloarea lipsei de folosință a imobilului aflat proprietatea sa comună, pentru o perioadă 

de 3 ani anterior datei introducerii cererii de chemare în judecată, pagubă estimată de acesta la 

suma de 16.560 lei.  

Pentru a fi reparabil, în principiu, orice prejudiciu trebuie în mod obligatoriu să 

îndeplinească următoarele condiții: să fie cert, personal, să rezulte din încălcarea sau atingerea 

unui drept ori a unui interes legitim și să fie direct.  

Un prejudiciu este cert atunci când existența lui este sigură, neîndoielnică și totodată, 

poate fi stabilită întinderea sa în prezent. 

Din probele administrate în cauză reiese că, în ipoteza în care pârâta C nu ar fi 

exercitat posesia asupra imobilului în modalitatea corpore alieno, aceasta ar fi exercitat-o în 

mod nemijlocit, fiind despărțită în fapt de reclamantul-pârât de mai bine de 4 ani anterior 

divorțului și dorind să locuiască separat de acesta. Astfel, potrivit răspunsurilor acesteia la 

întrebările nr. 3 și nr. 6 din interogatoriul luat de reclamantul (f. 172-173), în cazul în care 

fiica și ginerele ei nu ar fi locuit în garsonieră, s-ar fi mutat pârâta acolo, aspect care se 

coroborează și cu răspunsul pârâtei A. la întrebarea nr. 5 din interogatoriul acesteia (f. 176), 

precum și cu răspunsul pârâtului B la întrebarea nr. 6 din interogatoriul acestuia (f. 181).  

Având în vedere această împrejurare, reclamantului îi era practic imposibil să 

închirieze imobilul, având în vedere că este vorba despre o garsonieră, deci are o singură 

cameră, care ar fi fost oricum ocupată.  

Este adevărat că din concluziile raportului de expertiză tehnică în specialitatea 

construcții reiese că valoarea de închiriere a imobilului pentru perioada octombrie 2015 – 

octombrie 2018, fără îmbunătățirile aduse garsonierei de către pârâții-reclamanți, ar fi fost de 

19.330 lei (f. 209-226).  

Cu toate acestea, instanța reține că prejudiciul invocat de către reclamant nu are 

caracter de certitudine, fiind unul eventual, bazat pe posibilitatea teoretică de a închiria 

imobilul, fără a fi dovedită realizarea vreunui demers în acest sens din partea sa în ultimii 3 

ani anteriori introducerii cererii de chemare în judecată.   

Deși pretinsul prejudiciu invocat are caracter personal, din moment ce persoana care 

pretinde suportarea lui se identifică întocmai cu persoana reclamantului, acesta din urmă nu 

făcut dovada, deși sarcina probei îi incumba potrivit art. 249 C.P.C.., că paguba suferită ar fi 

rezultatul unei încălcări sau atingeri aduse unui drept ori unui interes legitim al acestuia și 

nici a faptului că prejudiciul rezultă în mod direct din acțiuni sau inacțiuni ilicite ale pârâților. 

De altfel, caracterul direct al prejudiciului se confundă cu condiția existenței unui 

raport de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciul cauzat prin aceasta. Întrucât nu au fost 

dovedite nici faptele ilicite ale pârâților și nici prejudiciul suferit de reclamantul-pârât în 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

61 

sensul dispozițiilor art. 345 alin. 4 și art. 1357 C.civ., instanța reține că nu se poate pune 

problema existenței unui raport de cauzalitate între acestea.  

De asemenea, în contextul în care nu au fost dovedite faptele ilicite ale pârâților, 

devine superfluă și analizarea vinovăției acestora.  

 Pentru toate aceste considerente, constatând neîndeplinite în speță condițiile 

cumulative pentru angajarea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, instanța 

urmează să respingă cererea formulată de reclamantul-pârât în contradictoriu cu cei trei pârâți, 

ca neîntemeiată. 

  Raportat la cheltuielile de judecată, având în vedere că cererea introductivă de 

instanță urmează să fie respinsă, reclamantul fiind astfel în culpă procesuală, instanța va 

admite cererea pârâților și, în consecință, în temeiul art. 451 alin. 1 și art. 453 alin. 1 C.P.C.., 

îl va obliga pe acesta la plata către pârâți a cheltuielilor de judecată pricinuite de prezentul 

proces, în cuantum de 2.500 lei, reprezentând onorariu avocațial redus, cheltuieli pe care 

instanța le apreciază drept reale, necesare şi rezonabile.  

Referitor la cuantumul onorariului de avocat, instanța constată că, după cum a stabilit 

CEDO în cauzele Costin c. România și Johanna Huber c. România, cheltuielile de judecată 

trebuie să fie necesare și efectuate în mod real, în limita unui cuantum rezonabil. Astfel, 

instanța consideră că este îndreptățită să aprecieze în ce măsură onorariul avocatului părții 

care a câștigat procesul trebuie suportat de partea care a pierdut. Prin reducerea onorariului de 

avocat nu se încalcă forța obligatorie a contractului de asistență juridică, acesta producându-și 

în continuare efectele între părțile contractante. 

Instanța consideră că gradul de complexitate al prezentei cauze nu a fost unul foarte 

ridicat, față de numărul redus al părților (patru) și al pozițiilor procesuale ale acestora, al 

probelor administrate în cauză (înscrisuri, expertiză și interogatorii) și în raport cu lipsa de 

dificultate a problemelor de fapt și de drept ce au trebuit dezlegate în cauză, motiv pentru care 

se impune diminuarea onorariului avocațial în cuantum de 3.903,25 lei.  

Pârâții au făcut dovada suportării cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu 

avocațial, în conformitate cu dispozițiile art. 452 C.P.C.., astfel cum rezultă din chitanța seria 

SCALB nr. 01425 din data de 28.11.2018 (f. 242) și chitanța seria SCALB nr. 01441 din data 

de 06.05.2019 (f. 233). 
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Drept civil - Litigii cu profesionişti 
 

1. Reziliere. Cesiune de creanţă. Calitate procesuală activă. 

 

Prin urmare, cesiunea de creanţă îi conferă cesionarului dreptul de a formula o 

acţiune în pretenţii privind creanţa cumpărată, nu şi dreptul de a solicita rezilierea unui 

contract faţă de care este terţ, întrucât potrivit art. 1.280 C.civ, contractul produce efecte 

numai între părţi, dacă prin lege nu se prevede altfel (relativitatea efectelor contractului). 

 Dacă s-ar admite teza reclamantei potrivit căreia ar avea posibilitatea de a solicita 

rezilierea/rezolutiunea contractelor de cesiune initiale, acest fapt ar conduce la desfiinţarea 

cu efect retroactiv a convenţiilor şi implicit la lipsirea de cauză şi de obiect a contractului de 

cesiune de creanţă ulterior.  

 Aşadar, desfiinţarea cu efect retroactiv a celor două convenţii de cesiune ar conduce 

la repunerea părţilor în situaţia anterioară, respectiv cedentul şi-ar păstra calitatea de 

promitent cumpărător (cu privire la antecontractele enumerate) iar cesionarul nu ar mai fi 

obligat să plătească preţul cesiunii, or reclamanta afirmă tocmai dreptul său de a recupera 

preţul cesiunii, creanţă înregistrată în contabilitatea societăţii H. SRL. 

Reclamanta în calitate de cumpărător al unei creanţe nu poate fi continutoarea în 

drepturi a unei societăţi în fiinţă care nu şi-a dat acordul în acest sens şi în lipsa acordului 

celeilate părţi contractante, respectiv a pârâtului  Y. SRL. 

 

Sentinţa civilă nr: 11897/28.11.2018 

 

Prin cererea cu valoare redusă înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti, 

sub nr. .../300/2018 la data de ...06.2018 reclamanta SOCIETATEA X. SRL în contradictoriu 

cu obligarea pârâtului SOCIETATEA Y. SRL a solicitat rezilierea contractului de cesiune de 

drepturi şi obligaţii izvorâte din antecontractul terenuri autentificat sub nr. .../20.06.2013 de 

Biroul Notarial L., privind teren situat in extravilanul comunei .., judeţul Prahova, tarlaua .., 

parcela .., .., .., pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor contractuale de către societatea Y., 

cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara şi a contractului de cesiune de drepturi si 

obligatii izvorâte din antecontractul aut.sub nr. ../20.06.2013 de BNP L. pentru terenurile 

situate in tarlaua ., parcela .. pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor contractuale de către 

societatea Y., cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara, cu cheltuieli de judecată. 

În fapt, reclamanta a aratat că in vederea dezvoltarii unui proiect, societatea H. SRL a 

initial achizitionarea mai multor suprafete de teren in extravilanul comunei .., in care avand 

calitatea de promitent comparator a incheiat mai multe antecontracte de vanzare-cumpărare, 
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respective cu nr. ../31.10.2012 aut.la BNP .. .., ce avea ca obiect terenul in suprafata de 5000 

mp situate in extravialnul comunei .., judeţul Prahova, tarlaua.., parcela .., antecontractul 

aut.sub nr. .../31.10.2012 de BNP .. ce avea ca obiect terenul in suprafata de 2500 mp situate 

in extravilanul comunei .., judeţul Prahova, tarlaua .., parcela .., antecontractul aut.sub nr. 

../31.10.2012 aut.la BNP L. ce avea ca obiect terenul in suprafata de 5000 mp situate in 

extravilanul comunei .., judeţul Prahova, tarlaua .., parcela ... Ulterior, societatea H. SRL a 

cesionat catre pârât toate drepturile si obligatiile care ii revin in baza antecontractelor 

mentionate, avand ca obiect terenul situate in extravilanul comunei .., judeţul Prahova, tarlaua 

... Prin cesiunea de contract, pârâtul şi-a asumat o serie de obligaţii printer care şi preţul în 

valoare de 12000 euro ce trebuia achitat in procent de 20% pana la data de 31.07.2013 si 80% 

in termen de 10 zile de la data punerii in functiune a centralei fotovoltaice ce trebuia 

amplasata de catre cesionar pe teren. Aceste obligatii nu au fost indeplinite.  Totodată, 

reclamantul a aratat ca acelasi operatiuni au avut loc si in baza celui ce-al doilea contract de 

cesiune, fiind incheiate antecontrcatele aut.sub nr. ../21.01.2013, ../22.05.2013, ../27.03.2013, 

../17.04.2013, ../21.01.2013 de BNP .. din .. si aut sub nr. ../14.02.2013, ../08.04.2013, 

../19.12.2012 de BNP L. din Ploiesti. Prin cesiunea de contract, pârâtul şi-a asumat o serie de 

obligaţii printer care şi preţul în valoare de 48356 euro ce trebuia achitat in procent de 20% 

pana la data de 31.07.2013 si 80% in termen de 10 zile de la data punerii in functiune a 

centralei fotovoltaice ce trebuia amplasata de catre cesionar pe teren. Aceste obligatii nu au 

fost indeplinite. 

Reclamantul a mai arătat că între părţi a intervenit cesiunea de contract, invocând art. 

1315 C.civ. 

În drept, art. 1549 şi urm. C.civ., art. 1315 şi urm.C.civ., art. 453 C.pr.civ. 

A fost achitată taxa judiciară de timbre în cuantum de 5897 lei f. 12 şi 515 lei –f. 32. 

În susţinerea cererii, au fost depuse la dosar înscrisuri. 

Fiind legal încunoştinţată, pârâta nu a depus la dosarul cauzei întâmpinare sau răspuns 

şi nu s-a prezentat la judecată. 

La termenul de judecată din data de 24.10.2018 instanţa a pus in discutia partilor 

exceptia lipsei calitatii procesuale active. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, sub aspectul solutionarii cu prioritate in temeiul 

art. 248 alin. 1 C.pr.civ. a exceptiei lipsei calitatii procesuale active, instanţa reţine 

următoarele: 

Este stiut ca una dintre conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru 

exercitarea actiunii civile este calitatea procesuala potrivit art. 32 alin.4 lit.b C.pr.civ. raportat 

la art. 36 si 40 C.pr.civ. 
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Calitatea procesuala consta in identitatea intre persoana reclamantului si cel care este 

titular al dreptului, precum si intre persoana paratului si cel despre care se pretinde ca este 

obligat in raportul juridic supus judecatii; prima poarta denumirea de calitate procesuala 

activa, iar cea de-a doua – calitate procesuala pasiva. Sarcina indicarii calitatii procesuale 

revine reclamantului, care, prin cererea de chemare in judecata, trebuie sa expuna 

imprejurarile din care sa rezulte ca el este indreptatit sa-l cheme in judecata pe parat. 

Reclamanta SOCIETATEA X. a solicitat rezilierea contractului de cesiune de drepturi 

şi obligaţii izvorâte din antecontractul terenuri autentificat sub nr. .../20.06.2013 de Biroul 

Notarial L., privind teren situat in extravilanul comunei .., judeţul Prahova, tarlaua .., parcela 

.., pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor contractuale de către societatea Y., cu 

consecinta repunerii partilor in situatia anterioara şi a contractului de cesiune de drepturi si 

obligatii izvorâte din antecontractul aut.sub nr. ../20.06.2013 de BNP L. pentru terenurile 

situate in tarlaua ., parcela .., .., .., .., .., .., ..  pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor 

contractuale de către societatea Y., cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara, cu 

cheltuieli de judecată. 

Reclamanta a aratat că in vederea dezvoltarii unui proiect, societatea H. SRL a initial 

achizitionarea mai multor suprafete de teren in extravilanul comunei .., in care avand calitatea 

de promitent comparator a incheiat mai multe antecontracte de vanzare-cumpărare, respective 

cu nr. ../31.10.2012 aut.la BNP .., ce avea ca obiect terenul in suprafata de 5000 mp situate in 

extravialnul comunei .., judeţul Prahova, tarlaua .., parcela .., antecontractul aut.sub nr. 

../31.10.2012 de BNP .. ce avea ca obiect terenul in suprafata de 2500 mp situate in 

extravilanul comunei .., judeţul Prahova, tarlaua .., parcela .., antecontractul aut.sub nr. 

../31.10.2012 aut.la BNP L. ce avea ca obiect terenul in suprafata de 5000 mp situate in 

extravilanul comunei .., judeţul Prahova, tarlaua .., parcela ... Ulterior, societatea H. SRL a 

cesionat catre pârât toate drepturile si obligatiile care ii revin in baza antecontractelor 

mentionate, avand ca obiect terenul situate in extravilanul comunei .., judeţul Prahova, tarlaua 

.. Prin cesiunea de contract, pârâtul şi-a asumat o serie de obligaţii printer care şi preţul în 

valoare de 12000 euro ce trebuia achitat in procent de 20% pana la data de 31.07.2013 si 80% 

in termen de 10 zile de la data punerii in functiune a centralei fotovoltaice ce trebuia 

amplasata de catre cesionar pe teren. Aceste obligatii nu au fost indeplinite. Totodată, 

reclamantul a aratat ca acelasi operatiuni au avut loc si in baza celui ce-al doilea contract de 

cesiune, fiind incheiate antecontrcatele aut.sub nr. ../21.01.2013, ../22.05.2013, ./27.03.2013, 

../17.04.2013, ../21.01.2013 de BNP ... si aut sub nr. ../14.02.2013, ../08.04.2013, 

../19.12.2012 de BNP L. ... Prin cesiunea de contract, pârâtul şi-a asumat o serie de obligaţii 

printer care şi preţul în valoare de 48356 euro ce trebuia achitat in procent de 20% pana la 

data de 31.07.2013 si 80% in termen de 10 zile de la data punerii in functiune a centralei 

fotovoltaice ce trebuia amplasata de catre cesionar pe teren. Aceste obligatii nu au fost 

indeplinite. 
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Prin conventia intitulată cesiune de drepturi şi obligaţii îzvorîte din antecontracte 

terenuri incheiata intre societatea H. SRL, in calitate de cedent si societatea Y. SRL 

autentificat sub nr. ../20.06.2013 de Biroul Notarial L. .., in calitate de cesionar, in vederea 

aducerii la indeplinire a obligatiilor rezultate din antecontractele mentionate in cuprinsul 

contractului, societatea H. SRLa cesionat către Y. SRL, toate drepturile şi obligaţiile care îi 

revin in baza antecontracterlor mentionate, cumparate la randul lor de la T. SRL prin Actul 

de cesiune autentifciat sub nr. ../20.06.2013. pretul cesiunii erste de 48356 euro si va fi 

achitat integral in termen de10 zile de la punerea in fucntiune a centralei fotovoltaice 

amplasate pe teren de cesionar, dar nu mai tarziu de un an de la autentificarea cesiunii, 

respectiv 20.06.2014. conform contractului, cedentul a declarat ca are calitatea de promitent 

cumparator in antecontractele mentionate. În contract s-a făcut menţiunea că acordul pentru 

cesiune exprimat anterior de promitentii vânzători prin antecontracte şi procurile care le 

însoţesc, părţile obligându-se să comunice un eemplar din conventie catre promitentii-

vânzători (proprietarilor).  

Nu au fost depuse dovezi privind acordul promitenţilor vânzători la incheierea 

conventiei de cesiune de drepturi. 

Prin conventia intitulată cesiune de drepturi şi obligaţii îzvorîte din antecontracte 

terenuri incheiata intre societatea H. SRL, in calitate de cedent si societatea Y. SRL 

autentificat sub nr. .../20.06.2013 de Biroul Notarial L. .., in calitate de cesionar, in vederea 

aducerii la indeplinire a obligatiilor rezultate din antecontractele mentionate in cuprinsul 

contractului, societatea H. SRL a cesionat către Y. SRL, toate drepturile şi obligaţiile care îi 

revin in baza antecontracterlor mentionat. Pretul cesiunii este de 12000 euro si va fi achitat 

integral in termen de 10 zile de la punerea in functiune a centralei fotovoltaice amplasate pe 

teren de cesionar, dar nu mai tarziu de un an de la autentificarea cesiunii, respectiv 

20.06.2014. Conform contractului, cedentul a declarat ca are calitatea de promitent 

cumparator in antecontractele mentionate. În contract s-a făcut menţiunea că cesionarul işi 

asumă obligaţia de a îmcheia cu proprietarul/vanzatorul terenului contractul de vanzare 

cumparare si de a chita pretul convenit, daca va fi cazul , in situatia in care promitentul 

vanzator nu si-a primit pretul integral. Părţile s-au obligat să comunice un exemplar din 

conventie catre promitentul-vânzător (proprietarilui).  Totodata, in contract s-a inserat si 

mentiunea ca desi proprietarul terenului (promitentul vanzator din antecontract si-a exprimat 

acordul pentru cesiunea acestuia, conventia de cesiune se incheie cu acordul reprezentantului 

proprietarului, Roată Moale Liviu Laurentiu, cu procura aut.sub nr. ../25,02,2013, 

../28,01,2013, ../01,02,2013 de acelasi birou notarial, nedepuse la dosar. 

Ulterior, la data de 03.07.2017, prin contractul de cesiune de drepturi nr. 1  incheiat 

intre soceitatea H. SRL in calitate de cedent şi societatea X.SRL în calitate de cesionar, au 

fost cesionate toate drepturile litigioase, prezente si viitoare ce fac obiectul creantelor 

inregistrate in contabilitatea cedentului, urmand ca cesionarul sa preia toate drepturile si 
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obligatiile ce decurg din efectul facturilor aratate. „Cesionarul va putea sa investeaasca 

instantele competente in vederea obligarii debitorilor cedentului la plata tuturor debitelor 

ramase restante si neachitate si sa solicite daune interese, penalitati ori amenzi civile potrivit 

legislatiei in vigoare.” Conform contractului, cedentul cesionează toate drepturile sale de 

creanţă rezultate din sentinta nr. ../2015, pronuntata in dosarul nr. ../204/2015, precum si a 

celorlalte hotărâri judecatoresti mentionate in cuprinsul conventiei, nedepuse la dosar.  

Prin cererea precizatoare depusa la data de 17.07.2018 (f.35-36), reclamanta a precizat 

ca H. SRL a cesionat catre reclamanta toate drepturile litigioase prezente si viitoare 

inregistrate in contabilitatea cedentului. Faţă de această situaţie, cedentul avea înregistrat in 

evidentele contabile sumele datorate de pârâtă ca plată a preţului, reclamanta susţinând că 

actionează in cauză in calitate continuatoare in drepturi.  

Or, pentru ca reclamanta să aibă calitatea pretinsă, de continuatoare in drepturi a 

cedentului H. SRL, este necesar ca între societatea H. SRL şi reclamanta să fi intervenit un 

contract de cesiune de drepturi şi obligaţii. 

Cu toate acestea, aşa cum s-a menţionat expres în contract, prin contractul nr. 

01/03.07.2017 au fost cesionate drepturile de creanţă litigioase ale cedentului H. SRL, 

neidentificate expres în contract, în timp ce hotărârile judecatoreşti mentionate in contract nu 

au fost depuse la dosar. 

Conform contractului nr. ../03.07.2017, cedentul a cesionat toate drepturile sale de 

creanţă rezultate din sentinta nr. ../2015, pronuntata in dosarul nr. ../204/2015, precum si a 

celorlalte hotărâri judecatoresti mentionate in cuprinsul conventiei, nedepuse la dosar. 

Din cuprinsul contractului de cesiune nr. ../03.07.2017 rezultă că: „Cesionarul va 

putea să investească instanţele competente in vederea obligării debitorilor cedentului la plata 

tuturor debitelor rămase restante si neachitate si sa solicite daune-interese, penalitati ori 

amenzi civile potrivit legislatiei in vigoare.” 

Aşadar, contractul respectiv a avut ca obiect o cesiune de creanţă (drepturi de creanţă 

litigioase), iar nu o cesiune a unui contract, context în care ar fi fost necesar acordul ambelor 

părţi contractante (din contractul iniţial). 

Într-adevăr, între H. SRL a cesionat către Y. SRL au intervenit două contracte de 

cesiune autentificat sub nr. ../20.06.2013 de Biroul Notarial L. . şi .../20.06.2013 de Biroul 

Notarial L. din Ploieşti, fiind vorba de două cesiuni de contracte (antecontractele mentionate 

in cuprinsul conventiilor). 

În primul contract de cesiune autentificat sub nr. ../20.06.2013 de Biroul Notarial L. 

din Ploieşti este inserată mentiunea ca acordul pentru cesiune este exprimat anterior de 
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promitenţii vânzători prin antecontracte şi procurile care le însoţesc, la dosar nu au fost 

depuse aceste dovezi. 

 În al doilea contract de cesiune autentificat sub nr. .../20.06.2013 de Biroul Notarial 

L. din Ploieşti este inserată mentiunea ca, desi proprietarul terenului (promitentul vanzator 

din antecontract si-a exprimat acordul pentru cesiunea acestuia, conventia de cesiune se 

incheie cu acordul reprezentantului proprietarului, Roată Moale Liviu Laurentiu, cu procura 

aut.sub nr. 365/25,02,2013, 126/28,01,2013, 181/01,02,2013 de acelasi birou notarial, 

nedepuse la dosar, această persoană semnând contractul de cesiune. 

Aşadar, cu privire la cele doua contracte de cesiune autentificate sub nr. ../20.06.2013 

şi .../20.06.2013 de Biroul Notarial L. din Ploieşti, a căror reziliere o solicită reclamanta, se 

prezumă că au avut ca obiect cesiuni de contracte, pentru a căror valabilitate este necesar 

consimţământul tuturor părţilor contractante. 

Or, în cauză, reclamanta nu poate susţine că prin contractul de cesiune nr. 

01/03.07.2017 a intervenit o cesiune de contracte, câtă vreme această convenţie nu conţine 

acordul celeilate părţi contractante, respectiv a pârâtului  Y. SRL (parte contractantă în 

contractele de cesiune autentificate sub nr. 1203/20.06.2013 şi .../20.06.2013 de Biroul 

Notarial L. din Ploieşti). 

Mai mult, concluzia că nu a intervenit o cesiune de contract între reclamantă şi 

societatea H. SRL este consolidată de faptul că cedentul H. SRL nu putea să cesioneze de 

două ori aceleaşi contracte (către două persoane diferite). 

Aşadar, în anul 2013, contractele (antecontractele) au fost cesionate de către  

societatea H. SRL către pârâta Y. SRL prin cele două contracte de cesiune autentificate sub 

nr. ../20.06.2013 şi .../20.06.2013 de Biroul Notarial L. .., iar la data de 03.07.2017, aceeaşi 

societate H. SRL a încheiat cu societatea reclamantă X.SRL  un contract de cesiune de creanţă 

(a cesionat creanţa deţinută  împotriva pârâtei). 

În ceea ce priveşte cesiunea contractului, conform art. 1.315 alin.(1) C.civ., o parte 

poate să îşi substituie un terţ în raporturile născute dintr-un contract numai dacă prestaţiile nu 

au fost încă integral executate, iar cealaltă parte consimte la aceasta. Potrivit art. 1.321, 

contractul încetează, în condiţiile legii, prin executare, acordul de voinţă al părţilor, denunţare 

unilaterală, expirarea termenului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiei, 

imposibilitate fortuită de executare, precum şi din orice alte cauze prevăzute de lege. 

Conform art. 1568 alin. (1) C.civ., cesiunea de creanţă transferă cesionarului toate 

drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanţa cedată, drepturile de garanţie şi toate 

celelalte accesorii ale creanţei cedate.  
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Prin urmare, cesiunea de creanţă îi conferă cesionarului dreptul de a formula o acţiune 

în pretenţii privind creanţa cumpărată, nu şi dreptul de a solicita rezilierea unui contract faţă 

de care este terţ, întrucât potrivit art. 1.280 C.civ, contractul produce efecte numai între părţi, 

dacă prin lege nu se prevede altfel (relativitatea efectelor contractului). 

 Dacă s-ar admite teza reclamantei potrivit căreia ar avea posibilitatea de a solicita 

rezilierea/rezolutiunea contractelor de cesiune initiale, acest fapt ar conduce la desfiinţarea cu 

efect retroactiv a convenţiilor şi implicit la lipsirea de cauză şi de obiect a contractului de 

cesiune de creanţă ulterior.  

 Aşadar, desfiinţarea cu efect retroactiv a celor două convenţii de cesiune ar conduce la 

repunerea părţilor în situaţia anterioară, respectiv cedentul şi-ar păstra calitatea de promitent 

cumpărător (cu privire la antecontractele enumerate) iar cesionarul nu ar mai fi obligat să 

plătească preţul cesiunii, or reclamanta afirmă tocmai dreptul său de a recupera preţul 

cesiunii, creanţă înregistrată în contabilitatea societăţii H. SRL. 

 Reclamanta în calitate de cumpărător al unei creanţe nu poate fi continutoarea în 

drepturi a unei societăţi în fiinţă care nu şi-a dat acordul în acest sens şi în lipsa acordului 

celeilate părţi contractante, respectiv a pârâtului  Y. SRL. 

 Reţinând prevederile art. 1554 alin. (1) C.civ., potrivit cu care contractul desfiinţat 

prin rezoluţiune se consideră că nu a fost niciodată încheiat, prin desfiinţarea celor două 

convenţii de cesiune s-ar ajunge la situaţia în care calitatea de promitent-cumpărător ar fi 

redobândită de  H. SRL într-un context în care în prezent nu se cunoaşte regimul juridic al 

imobilelor menţionate în antecontracte iar reclamanta nu a depus la dosar hotărârile 

judecătoreşti menţionate în cuprinsul contractului de cesiune nr. 01/03.07.2017. 

 Totodată, dacă s-ar admite teza rezoluţiunii celor două contracte de cesiune ar dispărea  

însuşi temeiul juridic al creanţei cesionate către reclamantă, respectiv cauza contractului de 

cesiune încheiat între reclamantă şi societatea H. SRL. 

Instanţa are in vedere, in primul rand, ca reclamantul fiind cel care initiaza cererea de 

chemare in judecata, are obligatia sa faca dovada calitatii procesuale in cauza, inclusiv cea a 

paratului, concluzie ce rezulta din art. 36 si 40 C.pr.civ., in conditiile in care legitimarea 

procesuala activă presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si subiectul 

activ al raportului juridic dedus judecatii.  

Pentru aceste considerente, constatând că reclamanta este un terţ faţă de cele două 

contracte de cesiune a căror rezoluţiune o solicită, în speţă nu există identitate intre cel care a 

formulat cererea de chemare în judecată si titularul dreptului de a solicita rezoluţiunea 

contractelor, subiect activ în raportului juridic dedus judecăţii, in temeiul art. 248 alin. 1 Cod 

procedura civila, va admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si va 
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respinge cererea de chemare in judecata ca fiind formulată de o persoană fără calitate 

procesuală activă. 

 

2. Prescripţia dreptului material la acţiune. Cursul termenului de prescripţie. 

Ascunderea deliberată a  exigibilităţii creanţei. Recunoaştere creanţă. 

Efecte. 

 

 Potrivit art. 1170 C.Civ., părţile trebuie să acţioneze cu bună-credinţă atât la 

negocierea şi încheierea contractului, cât şi pe tot timpul executării sale. Ele nu pot înlătura 

sau limita această obligaţie. Asfel, instanța reține că pârâta era obligată să înștiințeze 

reclamanta cu privire la faptul că a încasat cota de 70% de la beneficiarul final, de îndată ce 

plata a avut loc, respectiv 03.09.2015. 

Or, în cauză pârâta nu numai că nu a dovedit că a adus la cunoștința reclamantei înaintea 

introducerii de către aceasta cererii ce face obiectul cauzei, a faptului că a încasat de la 

beneficiarul de bani suma de bani corespunzătoarei tranșei de 70%, însă nici prin 

întâmpinare nu a făcut mențiuni sub acest. Numai după ce instanța a solicitat din oficiu în 

mod expres precizări sub acest aspect la termenul din data de 05.06.2019, pârâta a 

recunoscut că a încasat suma de bani cu mult timp înainte de introducerea cererii și a arătat 

data exactă la care s-a făcut plata. Or, comportamentul contractual și procesual manifestat 

de pârâtă, astfel cum a fost reținut anterior, denotă că aceasta a ascuns în mod deliberat 

exigibilitatea creanței și atrage incidența art. 2532 alin. 1 pct. 5 C.Civ. 

 Astfel, având în vedere situația de fapt expusă și prevederile art. 2532 alin. 1 pct. 5 

C.Civ., instanța reține că termenul de prescripție a dreptului material la acțiune în ceea ce 

privește cota de 70% din garanția constituită nu a început să curgă, având în vedere că 

reclamanta a luat cunoștință de data la care s-a efectuat plata de către beneficiarul final abia 

pe parcursul procesului, ulterior depunerii de către reclamantă a precizărilor din data de 

05.06.2019 și înscrisurilor aferente. Prin urmare, excepția prescripției invocată de pârâtă 

prin întâmpinare este neîntemeiată și va fi respinsă ca atare. 

Sentinţa civilă nr.8665/20.09.2019, definitivă 

 

Prin cererea formulată și înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București a data 

de ....2019, sub nr. ../300/2019, reclamanta X. S.A. a solicitat obligarea pârâtei Z.S.A. la plata 

sumei de 45.851,55 lei reprezentând garanție de bună execuție reținută și neeliberată la 

împlinirea termenului de garanție, conform facturilor emise aferente pentru lucrările executate 

si recepționate în baza contractului de execuție de lucrări nr. 12345 C/S din data de 

19.08.2013, precum și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că între părți a fost derulat și finalizat 

contractul de execuție lucrări nr. 12345 C/S din data de 19.08.2013 având ca obiect 

executarea lucrărilor și serviciile prevăzute în anexa care face parte din proiectul de 

canalizație de telecomunicații de tip Net City în Municipiul Craiova, contract ce reprezintă 

subcontractarea între două entități de drept privat unor lucrări dintr-un contract de  achiziție 

publică lucrări și servicii foarte amplu. 
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 Reclamanta a susținut că lucrările au fost executate, finalizate și recepționate de 

beneficiatul final, aspect recunoscut de către pârâtă  prin corespondența electronică purtată 

între părți, acestea fiind achitate, mai puțin garanția de bună execuție reținută de către pârâtă 

din contravaloarea fiecărei etape de lucrări sau facturi de lucrări. Conform art. 17 din contract 

se prevede ca această garanție de bună execuție se constituie prin reținerea a 10% din valoarea 

fiecărei facturi, iar eliberarea sumelor are loc în 2 etape distincte: 70% la semnarea procesului 

verbal de terminare a lucrărilor și după încasarea sumelor aferente de către beneficiar, iar 

restul de 30 % la 30 zile după recepția finală, după încasarea sumelor de către beneficiar, la 60 

zile  după încheierea procesului verbal la terminarea lucrărilor. 

Reclamanta a susținut că pârâta a reținut toate aceste sume aferente garanției de buna 

execuție la plata fiecărei facturi de lucrări în care era evidențiată cu minus și fără TVA 

garanția de buna execuție, solicitându-i să emită o factura distinctă și pentru garanție, dar pe 

care nu a mai achitat-o deși au expirat termenele prevăzute în contract și nu a fost formulată 

vreo pretenție asupra acesteia în termenele stipulate.  În acest sens, pentru lucrările executate, 

recepționate si achitate cu reținerea garanției de bună execuție au fost emise un număr de 6 

facturi și anume: 803638/01.10.2013, 803640/01.10.2013, 803706/06.11.2013, 

803861/10.02.2014, 804085/20.05.2014 și 804158/04.07.2014.  

Totodată, reclamanta a susținut că la finalizarea lucrărilor a fost încheiat procesul 

verbal de terminare a lucrărilor nr.2348/15.08.2014. 

De asemenea, reclamanta a menționat că în răspuns la ultima notificare,  la 07.10.2016 

pârâta a recunoscut această creanță prin corespondența prin poșta electronică, ca fiind 

scadentă in întregime, respectiv în cota de 70% in sumă de 32.096,09 lei, restul de 30% în 

cuantum de 13.755,47 lei fiind scadentă de la 22.07.2017 urmare a semnării procesului verbal 

de recepție finala cu beneficiarul, despre care pârâta arată că acesta nu s-a semnat. 

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art.1270, art.1516 și urm. C.civ., 

art.30 alin.3 raportat la art.194, art. 453 C.P.C.. 

În dovedirea susținerilor, reclamanta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri. 

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 1981 lei, potrivit art. 

3 din OUG nr. 80/2013 (f.6). 

La data de 01.04.2019, pârâta a depus la dosar întâmpinare, prin care a invocat 

excepția prescripției dreptului material la acțiune în ceea ce privește cota de 70% din garanţia 

de bună execuţie, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii ce neîntemeiate. 

Referitor la excepția invocată, pârâta a arătat în esență că termenul de prescripție a 

început să curgă la data de 15.09.2014 și s-a împlinit la data de 15.09.2017, iar întreruperea 

termenului nu s-a realizat prin notificările comunicate la 05.04.2016, 15.04.2016 și 

30.09.2016, întrucât nu au fost urmate în termen de 6 luni de o cerere de chemare în judecată 

potrivit art. 2540 C.Civ.. 

Pe fondul cauzei, în ceea ce privește cota de 30 % din garanția de bună execuție pârâta 

a susținut în esență că aceasta se restituie conform art. 6.4 din contract în termen de 60 de luni 

de la momentul încheierii procesului verbal la terminarea lucrărilor, act ce a fost încheiat la 

data de 15.08.2014, iar față de momentul introducerii cererii de chemare în judecată, creanța 

nu este exigibilă. 

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 205 C.P.C. 

În dovedirea susținerilor, pârâta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri. 

La data de 08.05.2019, reclamanta a depus la dosarul cauzei răspuns la întâmpinare 

prin care a solicitat în esență respingerea apărărilor formulate de pârâtă, arătând în esență că 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

71 

aceasta nu a îndeplinit obligația de a comunica dovada încasării sumelor de la autoritatea 

contractantă., astfel că sunt incidente prevederile art. 2537, 2538 și 2541 C.Civ. 

În ceea ce primește cota de 30%, reclamanta a arătat în esență că există contradicție 

între dispozițiile contractuale, iar obligația este scadentă de fapt la împlinirea unui termen de 

36 de luni de la data întocmirii procesului verbal de recepție. 

La termenul din data de 08.05.2019, instanța a dispus unirea cu fondul excepția 

prescripției dreptului material la acţiune în ceea ce priveşte cota de 70% din garanţia de bună 

execuţie. 

Sub aspectul probatoriului, instanța a încuviințat proba cu înscrisurile aflate la dosarul 

cauzei. 

La data de 05.06.2019, pârâta a depus la dosarul cauzei, la solicitarea instanței 

precizări și înscrisuri. De asemenea, pârâta a depus la dosar note scrise. 

Pârâta a depus la data de 03.09.2019, concluzii scrise. 

 Reclamanta a depus la dosarul cauzei la data de 10.09.2019, concluzii scrise. 

Analizând cererea și apărările formulate, prin raportare la probele administrate, 

instanța reține următoarele: 

 În fapt, între reclamantă în calitate de executant și pârâtă în calitate de beneficiar s-a 

încheiat contractul de execuție lucrări nr. 12345 C/S din data de 19.08.2013, având ca obiect 

execuția de lucrări de construcții civile aferente semaforizării din orașul Craiova, conform 

planurilor primite de la beneficiar și menționate în anexa contractului (f.8-16). 

 La data de 15.08.2014, s-a încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

nr.2348/15.08.2014, lucrări executate în baza contractului nr. 12345 C/S (f.17).  

În baza contractului menționat au fost emise facturile nr.803638/01.10.2013, 

803640/01.10.2013, 803706/06.11.2013, 803861/10.02.2014, 804085/20.05.2014 și 

804158/04.07.2014 (f.19, 21, 23, 25, 27, 29), în valoare totală de 45851,55 lei, reprezentând 

garanție de bună execuție pentru lucrările executate de către reclamantă, conform art. 6.4 din 

contract.  

Astfel, cum recunoaște pârâta prin precizările depuse la dosarul cauzei, susțineri 

confirmate de înscrisurile depuse, aceasta a încasat de la beneficiarul final cota de 70% din 

garanția de bună execuție la data de 03.09.2015 (f.119), însă nu a achitat facturile menționate 

anterior. Instanța reține că prin dovezile administrate în cauză, pârâta nu a dovedit că ulterior 

datei de 03.09.2015 a adus la cunoștința reclamantei încasarea de la beneficiarul final a cotei 

de 70% din garanția de bună execuție. 

Analizând cu prioritate excepția prescripției dreptului material la acţiune în ceea 

ce priveşte cota de 70% din garanţia de bună execuţie, instanța reține următoarele: 

Potrivit art. 2500 alin. 1 C.Civ., dreptul material la acţiune se stinge prin prescripţie, 

dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege, iar conform art. 2501 alin. 1 C.Civ., 

drepturile la acţiune având un obiect patrimonial sunt supuse prescripţiei extinctive, afară de 

cazul în care prin lege s-ar dispune altfel. Având în vedere că în discuție se află un drept de 

creanță, instanța reține că dreptul material la acțiune în ceea ce privește creanța menționată 

este unul ce trebuie exercitat cu respectarea termenului prevăzut de dispozițiile art. 2517 

C.Civ., respectiv 3 ani.  

În ceea ce privește cursul termenului de prescripție, potrivit art. 2524 alin. 1 C.Civ., 

dacă prin lege nu se prevede altfel, în cazul obligaţiilor contractuale de a da sau de a face 

prescripţia începe să curgă de la data când obligaţia devine exigibilă şi debitorul trebuia astfel 

s-o execute. 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

72 

Totuși, potrivit art. 2532 alin. 1 pct. 5 C.Civ., prescripția nu începe să curgă, iar dacă a 

început să curgă, ea se suspendă, cât timp debitorul, în mod deliberat, ascunde creditorului 

existenţa datoriei sau exigibilitatea acesteia. 

Potrivit art. 17.5 din contractul nr. 12345 C/S din data de 19.08.2013, deblocarea cotei 

de 70% urma a se face la 30 de zile după semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor, 

după încasarea sumelor aferente de către beneficiar. Astfel, instanța reține că deși procesul 

verbal la terminarea lucrărilor definit de art. 2 lit. i din contract s-a încheiat la data de 

15.08.2014, termenul de prescripție a dreptului material la acțiune nu începe să curgă la 

expirarea unui termen de 30 zile calculat de la acea dată, ci de la data la care pârâta - 

beneficiar a încasat de la beneficiarul final sumele aferente. 

Potrivit art. 1170 C.Civ., părţile trebuie să acţioneze cu bună-credinţă atât la 

negocierea şi încheierea contractului, cât şi pe tot timpul executării sale. Ele nu pot înlătura 

sau limita această obligaţie. Asfel, instanța reține că pârâta era obligată să înștiințeze 

reclamanta cu privire la faptul că a încasat cota de 70% de la beneficiarul final, de îndată ce 

plata a avut loc, respectiv 03.09.2015. 

Or, în cauză pârâta nu numai că nu a dovedit că a adus la cunoștința reclamantei 

înaintea introducerii de către aceasta cererii ce face obiectul cauzei, a faptului că a încasat de 

la beneficiarul de bani suma de bani corespunzătoarei tranșei de 70%, însă nici prin 

întâmpinare nu a făcut mențiuni sub acest. Numai după ce instanța a solicitat din oficiu în 

mod expres precizări sub acest aspect la termenul din data de 05.06.2019, pârâta a recunoscut 

că a încasat suma de bani cu mult timp înainte de introducerea cererii și a arătat data exactă la 

care s-a făcut plata. Or, comportamentul contractual și procesual manifestat de pârâtă, astfel 

cum a fost reținut anterior, denotă că aceasta a ascuns în mod deliberat exigibilitatea creanței 

și atrage incidența art. 2532 alin. 1 pct. 5 C.Civ. 

 Astfel, având în vedere situația de fapt expusă și prevederile art. 2532 alin. 1 pct. 5 

C.Civ., instanța reține că termenul de prescripție a dreptului material la acțiune în ceea ce 

privește cota de 70% din garanția constituită nu a început să curgă, având în vedere că 

reclamanta a luat cunoștință de data la care s-a efectuat plata de către beneficiarul final abia 

pe parcursul procesului, ulterior depunerii de către reclamantă a precizărilor din data de 

05.06.2019 și înscrisurilor aferente. Prin urmare, excepția prescripției invocată de pârâtă prin 

întâmpinare este neîntemeiată și va fi respinsă ca atare. 

 Pe de altă parte, chiar dacă s-ar reține ca dată de început a cursului termenului de 

prescripție dreptului material la acțiune în ceea ce privește cota de 70% din garanția 

constituită, data de 03.09.2015 invocată de pârâtă prin notele scrise, instanța reține că nici în 

această situație nu s-ar putea reține ca întemeiată excepția invocată, dată fiind incidența 

prevederilor art. 2537 și 2538 C.Civ.. 

 Potrivit art. 2537 pct. 1 C.Civ., prescripţia se întrerupe printr-un act voluntar de 

executare sau prin recunoaşterea, în orice alt mod, a dreptului a cărui acţiune se prescrie, 

făcută de către cel în folosul căruia curge prescripţia. Conform art. 2538 alin. 1 și 2 C.Civ., 

recunoaşterea se poate face unilateral sau convenţional şi poate fi expresă sau tacită. Când 

recunoaşterea este tacită, ea trebuie să rezulte fără echivoc din manifestări care să ateste 

existenţa dreptului celui împotriva căruia curge prescripţia. Constituie acte de recunoaştere 

tacită plata parţială a datoriei, achitarea, în tot sau în parte, a dobânzilor sau penalităţilor, 

solicitarea unui termen de plată şi altele asemenea. 

 Analizând probatoriul administrat, cu precădere corespondența electronică depusă de 

reclamantă și necontestată de către pârâtă, instanța reține că în fapt cursul termenului de 
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prescripție în ceea ce privește dreptul material la acțiune în ceea ce privește cota de 70% din 

garanția constituită a fost întrerupt ca urmare a recunoașterii exprese a dreptului. Astfel, la 

data de 07.10.2016, pârâta a comunicat reclamantei un e-mail prin care recunoaște că 

datorează reclamantei pentru contractul nr. 12345 C/S din data de 19.08.2013 garanția de 

bună execuție. 

 Potrivit art. 2541 alin. 1-3 C.Civ., întreruperea şterge prescripţia începută înainte de a 

se fi ivit cauza de întrerupere. După întrerupere începe să curgă o nouă prescripţie. Dacă 

întreruperea prescripţiei a avut loc prin recunoaşterea dreptului de către cel în folosul căruia 

curgea, va începe să curgă o nouă prescripţie de acelaşi fel. 

 Astfel, instanța reține că de la data de 07.10.2016, a început să curgă un nou termen de 

prescripție de 3 ani, termen care în mod evident nu era împlinit la data introducerii cererii de 

chemare în judecată ce face obiectul cauzei, respectiv 11.02.2019.  

 Prin urmare, față de toate motivele de fapt și de drept arătate anterior, instanța va 

respinge excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune în ceea ce priveşte cota de 70% din 

garanţia de bună execuţie, invocată de pârâtă prin întâmpinare, ca neîntemeiată. 

Analizând cererea și apărările formulate, prin raportare la probele administrate 

și dispozițiile legale incidente, instanța reține următoarele: 

Instanţa reţine că între cele două părţi s-a încheiat un contract valabil care, în temeiul 

art. 1270 C.civ., are putere de lege între acestea, iar potrivit art.1170 C. Civ. părțile trebuie să 

acționeze cu bună credință pe tot parcursul executării contractului. 

De asemenea, potrivit art. 1350 C.Civ. orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile 

pe care le-a contractat, iar atunci când fără justificare nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea 

este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest 

prejudiciu, în condiţiile legii. 

În conformitate cu prevederile art. 1516 C.Civ. creditorul are dreptul la îndeplinirea 

integrală, exactă şi la timp a obligaţiei, iar atunci când, fără justificare, debitorul nu îşi execută 

obligaţia şi se află în întârziere, creditorul poate să solicite executarea obligaţiei, fără a pierde 

dreptul la daune interese. De asemenea, potrivit art. 1548 C.Civ. culpa debitorului unei 

obligaţii contractuale se prezumă prin simplul fapt al neexecutării. 

În cauză, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la executarea obligațiilor contractuale 

în natură, modalitate de executare care este întotdeauna posibilă în cazul în care obiectul 

obligaţiei este reprezentat de plata unei sume de bani. 

În ceea ce privește temeinicia pretenţiilor reclamantei, instanța reține că în materie 

contractuală, în cazul obligaţiilor de rezultat, creditoarei îi revine sarcina dovedirii raportului 

juridic în baza căruia deține creanța şi executarea propriilor obligaţii, urmând ca debitoarei să-

i revină sarcina dovedirii executării obligației corelative.  

Verificarea condițiilor privind certitudinea, lichiditatea şi exigibilitatea creanței se 

face potrivit dispozițiilor art. 663 C.P.C., iar conform alin. 2 al acestui articol, o creanță este 

certă atunci când existența ei neîndoielnică rezultă din însuşi înscrisul constatator. Potrivit art. 

663 alin. 3 C.P.C. creanța este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul 

executoriu conține elementele care permit stabilirea lui. Totodată, potrivit art. 663 alin. 3 

C.P.C. o creanță este exigibilă dacă obligația debitorului este ajunsă la scadență sau acesta este 

decăzut din beneficiul termenului de plată.  

Totodată, instanța subliniază că potrivit art. 1266 C.Civ., contractele se interpretează 

după voinţa concordantă a părţilor, iar nu după sensul literal al termenilor. La stabilirea voinţei 

concordante se va ţine seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de 
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părţi, de practicile statornicite între acestea şi de comportamentul lor ulterior încheierii 

contractului. 

Potrivit art. 1266 C.Civ., clauzele se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia 

înţelesul ce rezultă din ansamblul contractului. 

Nu în ultimul rând, potrivit art. 1269 C.Civ., dacă, după aplicarea regulilor de 

interpretare, contractul rămâne neclar, acesta se interpretează în favoarea celui care se obligă.  

În ceea ce privește cota de 70% din garanţia de bună execuţie, instanța reține că 

reclamanta deține împotriva pârâtei o creanță certă, lichidă și exigibilă, cererea de chemare în 

judecată fiind întemeiată sub acest aspect și va fi admisă.  

Astfel, analizând dispozițiile contractuale instanța reține că în cauză s-a dovedit 

îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de art. 17.5 din contract, susceptibile a da naștere 

obligației de eliberare a garanției, respectiv încheierea procesului verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor și efectuarea plății de către beneficiarul final în ceea ce privește această 

tranșă. De asemenea, este necontestat că pârâta nu a îndeplinit obligația de plată a sumei de 

32096,09 lei, reprezentând cota de 70% din garanţia de bună execuţie, nici la data la care 

această obligație a devenit exigibilă, respectiv 03.09.2015, acesta aflându-se de drept în 

întârziere potrivit art.1523 alin. 2 lit. d C.Civ. și nici ulterior introducerii cererii ce face 

obiectul cauzei. De asemenea nu s-a făcut dovada incidenței unei cauze exoneratoare de 

răspundere. 

Pe de altă parte, în ceea ce privește cota de 30% din garanția de bună execuție, 

instanța reține că pretențiile reclamantei sub acest aspect sunt neîntemeiate, iar cererea 

urmează a fi respinsă pentru motivele ce vor fi expuse în cele ce urmează. 

Instanța reține că într-adevăr dispozițiile art. 2 lit. j din contract invocate de 

reclamantă fac referire la un termen de garanție de 36 de luni, de la data întocmirii procesului 

verbal de recepție la terminarea de plată, iar prevederile art. 17.4 din convențe fac referire la un 

termen de 60 de luni. Analizând coroborat dispozițiile contractului, instanța reține că voința 

concordantă a părților a fost aceea de a se garanta lucrările pentru o perioadă de 60 de luni, 

termen menționat de mai multe ori în cuprinsul contractului și inclusiv de reclamantă în factura 

nr. 00803638/01.10.2013, mențiunea referitoare la termenul de 36 de luni, fiind cel mai 

probabil rezultatul unei erori materiale. 

Pe de altă parte, este necesar a se face distincție obligația de garanție a lucrărilor, ce 

revine executantului și obligația de eliberare a sumei reținute cu titlu de garanție, ce revine 

pârâtei, precum și între termenele aferente fiecărei obligații. 

Astfel, chiar și în măsura în care nu s-ar reține interpretarea expusă anterior, instanța 

constată că termenul de 36 de luni menționat de art. 2 lit. j din contract este aferent strict 

obligației de garanție cu privire la lucrările efectuate a cărei debitor este reclamanta. Acest 

termen nu se confundă cu termenul prevăzut de art. 6 sau 17 din contract, de 60 de luni, ce este 

aferent unei obligații ce revine pârâtei, respectiv aceea de restituire a diferenței de 30% din 

garanția consemnată. 

Analizând prevederile contractuale, ce constituie legea părților, instanța reține că 

pentru restituirea cotei de 30% din garanția de bună execuție, este necesară îndeplinirea 

cumulativă a mai multor condiții, respectiv: a) să fi trecut un termen de 30 de zile de la data 

semnării procesului verbal de recepție finală; b) să se fi încasat de către pârâtă suma aferentă 

de la beneficiarul final al lucrării c) să fi trecut un termen de 60 de luni de la data încheierii 

procesului verbal la terminarea lucrărilor. 
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Această interpretare a dispozițiilor contractuale nu este una nouă și inedită, ci a fost 

însușită chiar de către reclamantă, astfel cum rezultă din cuprinsul mențiunilor facturii fiscale 

emise chiar de aceasta, respectiv factura nr. 00803638/01.10.2013 (f.27). 

Analizând dovezile administrate în cauză, instanța reține că reclamanta nu a reușit să 

probeze îndeplinirea cumulativă a tuturor celor 3 condiții menționate anterior, respectiv al 

caracterului exigibil al creanței deținute. Astfel, instanța reține numai una dintre cele 3 condiții 

expuse, respectiv cea de-a treia, s-a împlinit pe parcursul procesului, respectiv la data de 

15.08.2019, când s-a împlinit termenul de 60 de luni calculat de la data încheierii procesului 

verbal la terminarea lucrărilor.  

Pe de altă parte, reclamanta care avea sarcina probei sub acest aspect menționate 

anterior și nici a faptului că pârâtei îi aparține exclusiv culpa pentru neîndeplinirea acestora. 

Mai mult, instanța subliniază că în cuprinsul contractului se face referire în repetate rânduri la 

faptul că pârâta în calitate de beneficiar va achita sume de bani executantului cu titlu de preț 

sau de garanție de bună execuție numai după încasarea sumelor aferente de la beneficiarul 

final, aspect ce subliniază caracterul esențial al acestei condiții. Or, în cauză este necontestat că 

nu s-a întocmit procesul verbal de recepție finală, astfel că beneficiarul final nu a eliberat 

pârâtei sumele corespunzătoare, pentru ca aceasta la rândul său să deblocheze garanția 

constituită potrivit, art. 6.3 și 17.5 din contract. 

Prin urmare, în temeiul art. 1270 C.Civ., art. 1350C.Civ.,  art. 1516 C.Civ., art. 1266 și 

1269 C.Civ., instanța va admite, în parte, acţiunea formulată de reclamantă, obligă pârâta să 

plătească reclamantei suma de 32096,09 lei, reprezentând 70% din garanţie de bună execuţie 

și va respinge, în rest, cererea formulată, ca neîntemeiată. 

În ceea ce privește cheltuielile de judecată, având în vedere soluția dată cererii de 

chemare în judecată, precum și în temeiul art. 453 C.P.C. și al principiului disponibilității, 

instanța va lua act că reclamanta înţelege să solicite cheltuieli de judecată pe cale separată. 

 

3. Asociaţii şi Fundaţii. Nulitate. Determinarea legii aplicabile în timp. 

 

Susţinerile reclamantei în sensul că determinarea legii aplicabile trebuie să fie făcută 

în raport de momentul înregistrării modificărilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor vor fi 

înlăturate de instanţă în raport de următoarele motive :  

Conform art. 12 alin. (1) din OG 26/2000 : Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor, în conformitate cu art. 8, se efectuează în ziua rămânerii definitive a încheierii de 

admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia un 

certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociaţiei, sediul acesteia, durata de 

funcţionare, numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  

 În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere.  

Formalitatea înscrierii Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor este însă ulterioară 

încheierii Actului adiţional.  
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Nulitatea presupune un act care nu este valabil încheiat, iar înscrierea în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor presupune un act valabil încheiat,  valabilitate care a fost analizată 

anterior înscrierii  prin încheierea prin care instanţa a luat act de modificări. 

Prin urmare, în aplicarea disp. art. 1246 Cod civil determinarea legii aplicabile 

trebuie să fie făcută în momentul încheierii actului, nu al înscrierii lui. 

În sens contrar, măsura instanţei-rămasă definitivă - prin care s-a luat act de 

modificări ar putea fi lipsită de efecte juridice în situaţia în care la momentul înscrierii ar 

intra în vigoare un alt act normativ , ceea ce nu poate fi admis. 

Sentinţa civilă nr. 5284/11.08.2020, definitivă 

 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 2 

Bucureşti, la data de ....19, sub dosarul nr. ../300/2019, reclamanta L. SRL în contradictoriu 

cu pârâta ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI .., a solicitat instanţei de judecată ca prin  

hotărârea ce o va pronunţa să constate: 

 1. nulitatea absoluta a   prevederilor  din  actul  aditional nr. 1/13.08.2018  la 

Statutul Asociatiei de proprietari bl. ..., ..., de la   “CAP. IV. Structura organizatorica-art. 31 

adaugandu-se lit. y cu urmatorul cuprins :« Adunarea generala mandateaza in mod expres 

Comitetul executiv al Asociatiei de Proprietari bl. ..., din Bucuresti, ..., reprezentat de 

Presedinte, ca, in numele membrilor acesteia si pentru ei, sa promoveze si sa sustina orice 

actiuni in instanta, precum si sa efectueze orice acte de procedura ar fi necesare pentru 

valorificarea spatiilor comune ale bl. ..., sa sustina, sa revoce sau sa restranga actiuni in 

instanta, sa apere contra actiunilor indreptate impotriva membrilor asociatiei, reprezentantul 

asociatiei de proprietari va avea dreptul sa faca orice fel de cererei si declaratii …….putand 

lua orice decizie ar fi necesara pentru finalizarea oricarui proces , ….Dupa ramanerea 

definitiva si irevocabila a hotararilor , le va investi cu formula executorie, executandu-le ca 

atare, in conditiile legii. «  

2. nulitatea absoluta a prevederilor din Actul Aditional nr. 1/13.08.2018 

referitoare la Cap. IV.  Art. 33 lit. s, ce a fost adaugata. 

3. anularea actelor subsecvente si repunerea partilor in situatia anterioara.  

4. obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata 

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a precizat că in data de 17.03.2018, 

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. ..., a convocat Adunarea generala in vederea discutarii 

si aprobarii, pe ordinea de zi, a mai multor probleme, printre care la pct. J de pe ordinea de zi; 
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J)  A fost solicitata aprobarea AGA pentru modificarea , prin act aditional a Statutului 

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. ..., in sensul …. : 

a) Mandatul Comitetului executiv se reduce de la o perioada de 6 ani la 2 ani…. 

c) Statutul  ASOCIATIEI  DE PROPRIETARI  BL. ...,  va fi pus in acord cu legislatia 

actuala aplicabila in vigoare 

d) Comitetul Executiv este imputernicit si mandatat de catre adunarea generala a  

ASOCIATIEI DE PROPRIETARI BL. ..., pentru inchirierea, respectiv rezilierea contractelor 

de inchiriere a spatiilor comune ale blocului. 

e) Acest act aditional al Statutului Asociatiei de proprietari va fi autentificata…… » 

Punct de pe ordinea de zi votat cu 24 voturi, adica votul celor prezenti.  

Sub acest aspect, a apreciat ca nu au fost respectate prevederile art. 47 pct. 4 din Legea 

196/2018, privind convocarea tuturor  proprietarilor, acestia fiind pusi sa semneze tabelul 

convocator, in momentul cand s-au prezentat sa achite intretinerea.  

Astfel, dintr-un nr. de aproximativ 168 de apartamente, fiecare proprietar al unui 

apartament avand drept de vot, la Adunare s-au prezentat doar 24 de membri ai Asociatiei.  

 Astfel, problemele de pe ordinea de zi s-au discutat efectiv doar cu 24 de membri din 

cei 168 , cati fac parte din Asociatie.  

In aceste conditii, in opinia reclamantei, nu s-a indeplinit cvorumul, si nici nu au fost 

luate hotararile cu 50% plus 1 asa cum prevede legea, dar si statutul Asociatiei.     

Era necesar ca membrii Asociatiei sa fie reconvocati, iar hotararile privind ordinea de 

zi din Procesul verbal din 17.03.2018, sa se ia cu votul nr. de membrii prevazut de  art. 48 pct. 

Legea 196/2018.  

De asemeni, Procesul verbal si Statutul modificat , trebuiau afisate la avizier  conform 

art. 48 pct. 4 din Legea 196/2018.  

A mai arătat că în Procesul verbal nu este consemnat continutul articolelor contestate, 

si nici nu s-a cerut acordul expres al fiecarui membru al Asociatiei, pentru a împuternicii 

Presedintele sa promoveze actiuni, altele decat cele cu privire la cotele de intretinere, sa achite 

taxe de timbru, sa execute silit, etc. sau sa negocieze contracte, obiectul contractului si pretul 

acestora fiind stabilit discretionar doar de presedinte , ca reprezentant al proprietarilor.    

Cu privire la Actul  Aditional nr. 1/13.08.2018, respectiv la cele 2 articole contestate, a 

arătat ca  acestea, incalca prevederile art. 2016 pct. 2 c.civ., deoarece pentru acte de dispozitie 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

78 

si in special pentru intentarea actiunilor in instanta, mandatarul trebuie sa fie imputernicit in 

mod expres. 

Astfel, si art. 50 lit. b din Legea 196/2018, prevede expres ca :“ acordul de vointa al 

Asociatiei de prooprietari se realizeaza in baza declaratiilor scrise si semnate ale fiecarui 

proprietar.”  

De asemenea, cat priveste mandatul dat de membrii Asociatiei presedintelui sau 

comitetului executiv, sa promoveze actiuni, sa puna in executare hotarari sa ceara evacuarea 

proprietarilor, etc. acest mandat conform art. 2013 cod civil trebuie sa fie scris si sa respecte 

forma scrisa a actului pentru care s-a dat mandatul.  

Mai mult , mandatul pentru promovarea unei actiuni in justitie , alta decat cea care are 

ca obiect recuperarea cotelor de intretinere restante, trebuie sa fie un mandat special dat 

pentru fiecare cauza in parte de proprietari si nu poate fi un mandat general, asa cum reiese 

din CAP. IV. Structura organizatorica-art. 31  lit. y sau din   Art. 33 lit. s,  a Cap. IV.  

Asa cum prevede si art. 21 pct. 1 si 2 din Legea 196/2018 

« (1) Pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de asociere, in 

cadrul Adunarii generale a Asociatiei de proprietari este necesar acordul a cel putin jumatate 

plus unu din numarul proprietarilor din condominiu. 

(2) Modificarile si/sau completarile trebuie sa fie motivate si aprobate prin hotarare a 

Adunarii generale a Asociatiei de proprietari intr-o sedinta convocata si desfasurata cu 

respectarea prevederilor statutului asociatiei de proprietari si ale prezentei legi. 

(3) Orice modificare sau completare a statutului sau a acordului de asociere se 

inregistreaza la judecatoria care a emis incheierea judecatoreasca de infiintare, fara alte 

formalitati. 

(4) Modificarile si/sau completarile aduse statutului sau acordului de asociere fara 

respectarea prevederilor alin. (3) nu sunt opozabile fata de proprietarii care nu sunt membri ai 

Asociatiei de proprietari sau fata de terti. » 

Asa cum se apreciaza si in jurisprudenta, un act juridic este savarsit in frauda legii 

cand anumite norme legale sunt folosite nu in scopul in care au fost edictate, ci pentru 

eludarea altor norme legale, imperative.    

A considerat ca prevederile din art. 31  lit. y si  din   Art. 33 lit. s,  a Cap. IV.  din 

Actul aditional nr. 1/13.08.2018  la Statutul Asociatiei de proprietari bl. ..., incalca legea, 

respectiv prevederile codului civil si ale Legii 196/2018, privind mandatul de reprezentare, 

dar îi creaza si un real prejudiciu, deoarece de la adoptarea acestor modificari ale statutului, 

Asociatia de proprietari, prin presedinte, a promovat pe rolul Judecatoriei sector 2 trei  actiuni 
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impotriva sa, respectiv: 2 dosare ale caror obiect este evacuarea: Dosarul civil nr. .../300/2018 

solutionat prin sentinta  civila nr. ../.....2018, dosar civil nr. .../300/2019 aflat pe rol in prezent, 

si care are acelasi obiect si cauza ca precedentul, si o actiune in pretentii, prin care se solicita 

lipsa de folosinta,  incercand pe aceasta cale  sa o oblige sa incheie cu parata  un Contract de 

inchiriere, pentru imobilul in suprafata de 38 mp alaturat blocului langa sc. 4, “portic” imobil 

aflat in proprietatea Primariei sector 2. 

 A mai susţinut ca, prin mentinerea acestor articole in Statut si in actul aditional, se 

confera comitetului executiv si implicit presedintelui  puteri si atributii ce incalca art. 57 din 

Legea 196/2018 si incalca dreptul proprietarilor.   

Mai mult , prin promovarea cu rea credinta a actiunilor in instanta, prin rezilierea unor 

contracte si incheierea altora, negociate doar de presedinte se aduce un prejudiciu 

proprietarilor, dar si Asociatiei.  

A menţionat că, prevederile din  actele juridice contestate a caror  anulare o solicită, isi 

produc efectele si in prezent.  

  Este de principiu ca, actul savarsit in vederea unei fraude nu poate produce  efectul 

urmarit prin el. De aceea un asemenea act trebuie invalitat prin anularea lui.  

In baza principiului rezolute iure dantis, rezolvitur ius accipiens se impune anularea 

actelor intocmite ulterior, respectiv Statutul modificat al Asociatiei de proprietari.   

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii 196/2018, art. 2016 pct. 2 c.civ. 

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 60 lei. 

Reclamanta a depus la dosar o cerere precizatoare a capătului trei f.57, prin care a 

arătat că solicită constarea nulităţii absolute a prevederilor din Cap.IV art. 33 lit.s din actul 

adiţional nr.1/13.08.2018 din Statutul Asociaţiei de proprietari, încheiat la data de 30.03.2019 

respectiv pct. 8 şi 9 de pe ordinea de zi când au fost prezente 18 persoane , nefiind cvorum, 

blocul având 160 apartamente. 

Cu privire la modalitatea concretă de repunerea părţilor în situaţia anterioară a solicitat 

obligarea pârâtei să elimine articolul indicat din toate actele juridice încheiate şi republicarea 

acestora fără art. 33.  

Prin întâmpinarea formulată, pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca 

neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea întâmpinării, pârâta a susţinut că în data de ....2018 Asociaţia a depus în 

baza Legii 230/2007 la Judecătoria sectorului 2 o solicitare de înscriere în Registrul 
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Asociaţiilor de Proprietari a modificărilor la Statutul Asociaţiei conform Actului Adiţional 

nr.1/13.08.2018, autentificat sub nr.../...2018 de Biroul Individual Notarial ..; 

Modificările s-au efectuat sub imperiul Legii 230/2007. Legea 196/2018 a intrat în 

vigoare in data de ..09.2019, deci la 24 h de la depunerea dosarului de către Asociaţie; 

Judecarea cererii de modificare statut a avut loc în data de 02.10.2018, iar pricina a 

fost analizată prin raportare la prevederile Legii 230/2007, ocazie cu care solicitarea 

Asociaţiei s-a admis în baza încheierii dispuse de Judecătoria sector 2, în dosarul ../300/2018; 

A precizat că hotărârea este executorie şi definitivă prin neapelare. 

A învederat că în realitatea motivarea reclamantei vizează o cauză de nulitate relativă, 

nu poate fi vorba de o nulitate absolută, fiind vorba despre un interes  particular. 

Din această perspectivă a înţeles să invoce prescripţia dreptului material la acţiune 

având în vedere prev. art. 60, lit. k. din statutul Asociaţiei (varianta nemodificată) şi unde se 

prevedea:" dacă o hotărâre a Adunării Generale atinge interesele unui proprietar sau a mai 

multor proprietari, dacă este contrară legislaţiei în vigoare, statutului sau acordului de 

asociere, această hotărâre poate fi contestată în justiţie în termenul prevăzut, de 60 de zile de 

la data adoptării."; 

În concluzie, a solicitat instanţei să admită prescripţia dreptului material la acţiune, 

prin raportare la prev. art. 30 lit. k din statutul valabil până la data de 27.09.2018 şi pe fond să 

respingă acţiunea ca fiind tardiv introdusă. Hotărârea de modificare a statutului datează din 

data de 17.03.2018, iar termenul de contestare a expirat în data de 16.05.2018. 

A mai arătat că invocarea prevederilor art. 47,48, 50,52 sau 21 (aşa cum se susţine 

ulterior) din Legea 196/2018, este total greşită, întrucât această lege nu era în vigoare la data 

modificărilor criticate de reclamantă, iar efectele legii 196/2018 nu pot retroactiva; 

În realitate, Adunarea Generală din 17.03.2018 reprezintă o reconvocare a şedinţei 

anterioare care nu s-a putut ţine în lipsa cvorumului legal; 

Legea 196/2018 dispune numai pentru viitor şi este total greşita analiza unor fapte 

juridice vechi sub imperiul unei legi noi; 

Referitor la Actul Adiţional nr.1/13.08.2018, a solicitat instanţei să observe că acesta 

s-a întocmit până la apariţia Legii 196/2018. Criticile privind nevalabilitatea mandatului de 

reprezentare din cuprinsul prevederilor art. 31 lit. y sau art. 33 lit. s, sunt total nefondate.  

Mandatul de reprezentare cuprins în interiorului actului adiţional de modificare a 

statutului Asociaţiei, întruneşte condiţiile deplinei legalităţi sub toate aspectele inclusiv al 

formei exprese cerute imperativ de art. 2016 alin 2 c.civ. Mandatul de reprezentare şi 
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modificările de statut „'in integrum", sunt notarizate, aspect ce reiese fără dubiu din copia 

depusă de L.  SRL în susţinerea acţiunii. Statutul şi mandatul sunt autentificate sub nr. 

../13.08.2018 de B.I.N. .. şi au fost cenzurate din perspectivă legală de Judecătoria sectorului 

2, în dosarul ../300/2018. 

Referitor la precizarea acţiunii prin care se solicită nulitatea absoluta a p.v. AGA din 

30.03.2019, a învederat că înţelege să invoce prescripţia dreptului material la acţiune, având 

în vedere prev. art. 60 lit. k din statutul Asociaţiei (varianta nemodificată) şi unde se 

prevedea: ''dacă o hotărâre a Adunării Generale atinge interesele unui proprietar sau a mai 

multor proprietari, dacă este contrară legislaţiei în vigoare, statutului sau acordului de 

asociere, această hotărâre poate fi contestată în justiţie în termenul prevăzut, de 60 (şasezeci) 

de zile de la data adoptării." Termenul de contestare în instanţă a prevederilor AGA din data 

de 30.03.2019 s-a împlinit în data de 30.05.2019.  

În plus, a precizat că şedinţa din data ce reprezintă o reconvocare, iar firma L.  a 

reprezentată la această şedinţă aspect ce rezultă din tabelul de prezenţă, poz.17; 

La dosar, a ataşat tabelul nominal cu membrii Asociaţiei de proprietari bl.... care au 

luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu modificările Statutului, aşa cum sunt prevăzute în actul 

adiţional nr. 1/13,08.2018 la statutul Asociaţiei mai sus menţionate. Din acest tabel rezultă că 

98 de membrii asociaţi sau proprietari dintr-un total de 161, sunt de acord cu modificările, 

adică o pondere de 60,86% şi perfect legală; 

A mai afirmat că în realitate, acţiunea de fată este strict şicanatorie şi introdusă cu rea 

credinţă, reclamanta dorind să împiedice mersul normal al dosarelor de revendicare al 

spaţiului abuziv deţinut, în baza unui contract cu asociaţia şi care este expirat şi a 

contravalorii lipsei de folosinţă.  

Societatea reclamantă este nemulţumită că prin deciziile luate, Asociaţia a acţionat în 

instanţele de judecată firme sau CGMB care prejudiciază proprietarii fie prin neplata cotelor 

de întretinere (inclusiv L. ) sau tot pe L.  care a acaparat efectiv un spaţiu ce aparţine 

proprietarilor. Acest spaţiu produce profit pentru patronii societăţii care desfăşoară aici 

activităţi de intermedieri turistice. Astfel, nici un proprietar nu este prejudiciat de demersurile 

legale ale Asociaţiei, cu excepţia reclamantei care riscă să piardă spaţiul ocupat abuziv şi 

pentru care nu deţine nici un document care să ateste o posesie legală (act de proprietate, 

contract de locaţiune).  

În drept, au fost invocate prevederile art.205 c.pr.civ. 

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri. 

Cu motivarea cuprinsă în practicaua hotărârii instanţa a respins ca neîntemeiată 

excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâtă. 
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Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele: 

Reclamanta a solicitat nulitatea absoluta a   prevederilor  din  actul  aditional nr. 

1/13.08.2018  la Statutul Asociatiei de proprietari bl. ..., ..., -   “CAP. IV. Structura 

organizatorica - art. 31 adaugandu-se lit. y cu urmatorul cuprins :« Adunarea generala 

mandateaza in mod expres Comitetul executiv al Asociatiei de Proprietari bl. ..., din 

Bucuresti, ..., reprezentat de Presedinte, ca, in numele membrilor acesteia si pentru ei, sa 

promoveze si sa sustina orice actiuni in instanta, precum si sa efectueze orice acte de 

procedura ar fi necesare pentru valorificarea spatiilor comune ale bl. ..., sa sustina, sa revoce 

sau sa restranga actiuni in instanta, sa apere contra actiunilor indreptate impotriva 

membrilor asociatiei, reprezentantul asociatiei de proprietari va avea dreptul sa faca orice 

fel de cererei si declaratii …….putand lua orice decizie ar fi necesara pentru finalizarea 

oricarui proces , ….Dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararilor , le va investi cu 

formula executorie, executandu-le ca atare, in conditiile legii. «  

2. nulitatea absoluta a prevederilor din Actul Aditional nr. 1/13.08.2018 

referitoare la Cap. IV.  Art. 33 lit. s, ce a fost adaugata, conform cărora „ Adunarea Generală 

mandatează Comitetul Executiv al Asociaţiei de proprietari –bloc.... din Mun. Bucureşti, ..., 

reprezentat prin Preşedinte, cu mandat expres pentru închirierea spaţiilor comune ale 

blocului ..., situat în Bucureşti...”. 

3. anularea actelor subsecvente si repunerea partilor in situatia anterioara, capăt 

de cerere precizat în sensul că solicită constarea nulităţii absolute a prevederilor din Cap.IV 

art. 33 lit.s din actul adiţional nr.1/13.08.2018 din Statutul Asociaţiei de proprietari, a 

Procesului Verbal al Adunării Generale  încheiat la data de 30.03.2019 respectiv pct. 8 şi 9 de 

pe ordinea de zi când au fost prezente 18 persoane , nefiind cvorum, blocul având 160 

apartamente. 

Cu privire la modalitatea concretă de repunere a părţilor în situaţia anterioară a 

solicitat obligarea pârâtei să elimine articolul indicat din toate actele juridice încheiate şi 

republicarea acestora fără art. 33.  

Referitor la motivele de nulitate astfel cum au fost invocate şi precizate prin cererea 

depusă la fila 97 şi notele scrise de la fila 118 instanţa reţine următoarele :  

Reclamanta a invocat disp. art. 52 din Legea 196/2018 coroborat cu disp. art. 12 pct.2 

din OG nr.26/2000, considerând că Actul constitutiv, Statutul precum şi modificările aduse 

acestora îşi produc efectele juridice la data publicării acestora în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor, în cauză data înregistrării fiind 02.10.2018. 

Cu privire la primul şi al doilea capăt de cerere a invocat drept temei legal al nulităţii 

absolute disp. art. 1246 pct.1 şi 2 Noul cod civil şi art. 1250 Noul Cod civil, considerând că 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

83 

interesul apărat este unul general, al tuturor proprietarilor, deoarece mandatul dat de adunarea 

generală este unul general în numele membrilor şi pentru aceştia. 

Referitor la dispoziţiile Cap.IV art. 31 lit.y din Statut a susţinut că încalcă disp. art. 

2012 şi 2013 Noul cod civil. 

A arătat în subsidiar, că dacă se va reţine incidenţa Legii 230/2007, sunt aplicabile 

disp. art. 25 pct. 3 şi 4 care obligă Asociaţia să obţină acordul scris a tuturor proprietarilor 

asupra problemelor ce îi vizează direct şi să comunice în scris hotărârile importante, acord 

care lipseşte, fiind depuse la dosar doar tabele cu semnături, fără un acord scris din partea 

reprezentantului fiecărui proprietar. 

A invocat că dispoziţiile Cap.IV art. 31 lit.y din Statut încalcă şi disp. art. 29 din 

Legea 230/2007, Comitetul executiv neputând fi mandatat să promoveze acţiuni în numele 

proprietarilor, fără o procură scrisă dată de aceştia. 

Cu privire la Actul adiţional nr.1/13.08.2018 a invocat drept motiv de nulitate absolută 

încălcarea disp. art. 1247 Noul Cod Civil cu privire la cele două mandate generice acordate 

comitetului executiv de către Adunarea Generală pentru închirierea părţilor comune şi 

exercitarea oricăror acţiuni în justiţie privind valorificarea spaţiilor comune. 

 A mai arătat că disp. art. 30 din Legea 230/2007 nu sunt incidente în privinţa 

încheierii unor contracte de închiriere  privind  părţile comune şi promovarea unor acţiuni în 

justiţie privind valorificarea spaţiilor comune,  fără a se ţine seama de disp. art. 650, 651 şi 

658  Cod civil. 

Referitor la Actul  adiţional nr. 1/13.08.2018  la Statutul Asociației instanţa reţine  

faptul că în privinţa motivelor de nulitate invocate cu privire la art. 31 lit. y şi art.33 lit.s  

legea aplicabilă este legea în vigoare la data adoptării lui şi anume Legea 230/2007, Legea 

196/2018 intrând în vigoare la 28 septembrie 2018. 

Cauza de nulitate invocată trebuie să existe la momentul încheierii actului juridic, 

deoarece condiţiile de validitate ale unui act se apreciază în funcţie de momentul întocmirii 

acestuia şi în raport de dispoziţiile legale în vigoare la data naşterii raportului juridic-art.1246 

Codul Civil.  

Aşa cum s-a reţinut, Legea 196/2018 a intrat în vigoare la 28 septembrie 2018, 

dispoziţiile art. 52 din Legea 196/2018 nefiind aplicabile în speţă, cu privire la Actul  

adiţional nr. 1/13.08.2018. 

Susţinerile reclamantei în sensul că determinarea legii aplicabile trebuie să fie făcută 

în raport de momentul înregistrării modificărilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor vor fi 

înlăturate de instanţă în raport de următoarele motive :  
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Conform art. 12 alin. (1) din OG 26/2000 : Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor, în conformitate cu art. 8, se efectuează în ziua rămânerii definitive a încheierii de 

admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia un 

certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociaţiei, sediul acesteia, durata de 

funcţionare, numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  

 În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere.  

Formalitatea înscrierii Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor este însă ulterioară încheierii 

Actului adiţional.  

Nulitatea presupune un act care nu este valabil încheiat, iar înscrierea în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor presupune un act valabil încheiat,  valabilitate care a fost analizată 

anterior înscrierii  prin încheierea prin care instanţa a luat act de modificări. 

Prin urmare, în aplicarea disp. art. 1246 Cod civil determinarea legii aplicabile trebuie 

să fie făcută în momentul încheierii actului, nu al înscrierii lui. 

În sens contrar, măsura instanţei-rămasă definitivă - prin care s-a luat act de modificări 

ar putea fi lipsită de efecte juridice în situaţia în care la momentul înscrierii ar intra în vigoare 

un alt act normativ , ceea ce nu poate fi admis. 

În privinţa Procesului Verbal al Adunării Generale  încheiat la data de 30.03.2019 

respectiv pct. 8 şi 9, instanţa reţine incidenţa Legii 196/2018, în vigoare la momentul 

încheierii lui. 

Cu privire la natura nulităţii instanţa apreciază că motivele invocate nu atrag nulitatea 

absolută a actelor juridice atacate, fiind vorba despre o nulitate relativă. 

Hotărârea adunării generale a asociației de proprietari are natura juridica a unui act 

juridic de drept civil substanțial, pentru a carui valabila adoptare legea prevede respectarea 

unor conditii de valabilitate de fond si de forma. Cele de fond vizeaza, ca si in cazul oricarui 

alt act juridic civil, conditii privitoare la capacitate, consimtamant, obiect si cauza.  

Cele de forma, care prezinta importanta in speta, vizeaza conditiile procedurale de 

adoptare a hotărârii, in speta regulile speciale privind convocarea si cvorumul adunării 

generale. 

Potrivit Art. 26 din Legea 230/2007 : Dacă o hotărâre a adunării generale este contrară 

legii, statutului sau acordului de asociere a asociaţiei de proprietari ori este de natură să 

producă daune intereselor proprietarilor, aceştia pot ataca în justiţie respectiva hotărâre. 
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 Potrivit  Art. 1.250 Codul Civil : Contractul este lovit de nulitate absolută în cazurile 

anume prevăzute de lege, precum şi atunci când rezultă neîndoielnic din lege că interesul 

ocrotit este unul general.  

În condiţiile art. Art. 1.251 Codul Civil: Contractul este anulabil când au fost 

nesocotite dispoziţiile legale privitoare la capacitatea de exerciţiu, când consimţământul uneia 

dintre părţi a fost viciat, precum şi în alte cazuri anume prevăzute de lege. 

Conform Art. 1.252 Codul Civil : În cazurile în care natura nulităţii nu este 

determinată ori nu reiese în chip neîndoielnic din lege, contractul este anulabil. 

 Prin urmare, în cazurile în care natura nulității nu este determinată ori nu reiese în 

chip neîndoielnic din lege, contractul este anulabil, iar, atunci când legea nu indică în mod 

clar că încălcarea unei dispoziții atrage nulitatea absolută, urmează a fi incidentă nulitatea 

relativă. 

În speţă, în privinţa actului Actul adiţional nr.1/13.08.2018, legea aplicabilă - Legea 

230/2007- nu indică natura nulității, iar, pentru acest motiv, criteriul folosit  este cel al naturii 

interesului protejat de dispoziția legală în fiecare caz în parte: nulitatea este absolută când 

interesul protejat este de ordine publică și nulitatea este relativă când interesul protejat este 

personal.  

Această opțiune a legiuitorului poate fi fundamentată pe ideea potrivit căreia, atunci 

când nu poate fi determinat cu certitudine interesul ocrotit ca fiind unul general, de ordine 

publică, trebuie să se prezume că se ocrotește un interes particular, de ordine privată, fapt 

pentru care și sancțiunea nulității trebuie să fie mai blândă sub aspectul regimului juridic , 

astfel că aceasta va fi doar o nulitate relativă.  

Din modul de redactare al normei supuse analizei – Legea 230/2007-nu rezultă că 

interesul ar fi unul general, ci unul privat, al proprietarilor, astfel încât sancţiunea nulităţii 

absolute nu se justifică. 

În sprijinul acestei soluţii stă dispoziţia cu caracter de principiu înscrisă în art. 1.252 

din Codul civil, ce instituie prezumţia de nulitate relativă, spre deosebire de situaţia nulităţii 

absolute, care trebuie să fie prevăzută expres de lege sau să rezulte neîndoielnic că interesul 

ocrotit este unul general, cum statuează art. 1.250 din acelaşi act normativ . 

Pe de altă parte, conform art.  29 alin. (2) din Legea 196/2018 :  (2) Dacă o hotărâre a 

adunării generale a asociaţiei de proprietari, o decizie a comitetului executiv sau a 

preşedintelui este contrară prevederilor prezentei legi sau este de natură să prejudicieze 

interesele proprietarilor, aceştia sau orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al 

său poate sesiza cenzorul/comisia de cenzori, compartimentele prevăzute la art. 10 sau, după 
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caz, poate solicita instanţelor judecătoreşti anularea în tot sau în parte a hotărârii/deciziei 

şi/sau repararea pagubei cauzate, legea consacrând astfel o nulitate relativă. 

Conform art. 52 din Legea 196/2016 : Dacă o hotărâre a adunării generale este 

contrară legii, statutului sau acordului de asociere a asociaţiei de proprietari ori este de natură 

să prejudicieze interesele proprietarilor, aceştia sau orice persoană care se consideră vătămată 

într-un drept al său pot/poate ataca în justiţie respectiva hotărâre, putând solicita, în aprecierea 

instanţei în condiţiile art. 29 anularea acesteia. 

 Dreptul proprietarilor  de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale este un 

drept personal, iar sancţiunea aplicabilă în cazul hotărârilor adoptate cu nerespectarea acestui 

drept este nulitatea relativă. 

În consecinţă instanţa, având în vedere că motivele invocate nu sunt de natură să 

atragă nulitatea absolută, va respinge cererea ca neîntemeiată. 

Instanţa, neputând să schimbe cauza juridică a cererii de chemare în judecată, fără a 

aduce atingere principiului disponibilităţii – nefiind vorba despre o denumire greşită dată 

cererii-nu a analizat pe fond motivele invocate, prin  raportare şi la argumentele aduse pentru 

a respinge excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, excepţie care de asemenea nu a 

fost analizată pe fond, reclamanta solicitând constatarea nulităţii absolute. 

În temeiul disp. art. 453 C.pr.civ. şi reţinând culpa sa procesuală va  obliga reclamanta 

la plata sumei de 2500 lei către pârâtă reprezentând onorariu avocat, dovedit prin chitanţa 

nr.../10.12.2019 fila122.  

4. Îmbogăţire fără justă cauză. Condiţii. Caracterul subsidiar al acţiunii. 

Consecinţele indicării în mod eronat a temeiului de drept al acţiunii. 

 

Astfel, se apreciază că, raportat la temeiul de drept invocat de reclamanta pentru 

cererile de restituirea a sumelor ce fac obiectul acţiunii, aceasta este neîntemeiată. 

În acest sens, se reţine că, după cum s-a menţionat, pârâta şi-a asumat contractual 

obligaţia de a activa asigurarea şi a încasat primele de asigurare. Or, neîndeplinirea 

obligaţiei de a activa asigurarea, în ciuda faptului că a confirmat acest aspect, potrivit 

corespondenţei electronice purtate de părţi, atrage răspunderea sa contractuală pentru toate 

prejudiciile cauzate, constând atât în primele de asigurare, cât şi în eventuala contravaloare 

a dispozitivului ce trebuia asigurat, în temeiul art. 1350 alin. 2 C.civ.. 

Aşadar, având deschisă calea unei acţiuni în angajarea răspunderii contractuale, 

reclamanta nu poate invoca răspunderea civilă delictuală pentru a solicita acoperirea 

prejudiciului constând în valoarea dispozitivului ce trebuia să facă obiectul asigurării. 

Similar aceasta nu poate obţine obligarea pârâtei la restituirea sumei de 207 euro în 

temeiul îmbogăţirii fără justă cauză, în condiţiile în care art. 1348 C.civ. consacră caracterul 
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subsidiar al acţiunii întemeiate acest fapt juridic licit stabilind că: „Cererea de restituire nu 

poate fi admisă, dacă cel prejudiciat are dreptul la o altă acţiune pentru a obţine ceea ce îi 

este datorat.” 

 

 

Sentinţa civilă nr. 10956/08.11.2019, definitivă 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti la data de ...2019, 

sub nr. .../300/2019, reclamanta Societatea Profesională Notarială “...” a chemat în judecată pe 

pârâta V. S.A., solicitând instanţei obligarea pârâtei, în temeiul art. 1345 C.civ., la restituirea 

sumei de 207euro plătită pârâtei cu titlu de prime de asigurare de la data actului adiţional nr. 

1234 până la data producerii incidentului asigurat în contul Asigurării Telefon Premium 9, 

asigurare distribuita de V.  pentru Asigurătorul A.  reprezentat de MB. S.R.L. si de care ... nu 

a putut beneficia urmare a omisiunii pârâtei de a perfecta Asigurarea Premium 9. Totodată, a 

solicitat repararea prejudiciului cauzat ... prin omisiunea de a perfecta poliţa de asigurare - 

Asigurare Telefon Premium 9 cu brokerul de asigurare MB. , prejudiciu reprezentat de 

diferenţa dintre 2.417 lei, contravaloarea dispozitivului iPhone 7 Plus plătită de ..., conform 

facturii nr. 3890102 şi 207 euro, valoarea primelor de asigurare achitate pârâtei până la data 

producerii incidentului asigurat, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare, reclamanta a arătat că la data de 10.04.2015, ... a achiziţionat de la pârâtă 

două telefoane marca iPhone 6, împreună cu doua abonamente active aferente acestora 

denumite "Abonament Utilizator Business Red LTE Promo", dată la care reclamanta a optat şi 

pentru încheierea unor asigurări de tip premium pentru cele două telefoane. Ulterior, la data 

de 19.12.2016, între părţi s-a perfectat actul adiţional nr. 1234 care a avut ca obiect 

achiziţionarea de către Societate a două telefoane, respectiv un telefon marca iPhone 7 şi un 

telefon iPhone 7 Plus 32 GB Negru 4G, precum şi modificarea abonamentelor existente ce 

urmau sa fie redenumite Red Flexibil 42. Cele două dispozitive achiziţionate au fost livrate 

reclamantei, iar la data de 30.12.2016, operatorul V. , ..., care a fost si semnatarul actului 

adiţional din partea pârâtei a confirmat la solicitarea reclamantei, faptul că a activat asigurarea 

pentru dispozitivul marca iPhone 7 Plus 32 GB Negru. Reclamanta a procedat, de la 

momentul semnării actului adiţional, la achitarea primelor de asigurare lunare în cuantum de 9 

euro. Ulterior producerii incidentului asigurat, s-a adresat pârâtei în scopul înlocuirii 

dispozitivului iPhone 7 Plus, însă aceasta nu a infirmat faptul ca dispozitivul marca iPhone 7 

Plus ar beneficia de serviciile incluse in cadrul Asigurării Premium 9. În data de 18.12.2018, 

în urma discuţiilor şi a corespondenţei electronice purtate între reprezentantul pârâtei şi 

reprezentantul MB. , precum şi în urma sesizării subsecvente a reclamantei, a rezultat că 

telefonul iPhone 7 Plus 32 GB nu figurează ca fiind asigurat. În ciuda omisiunii V.  de a 

perfecta poliţa de asigurare Asigurare Premium 9, aceasta a tarifat nu doar serviciile de 

telefonie mobila, dar si primele de asigurare pentru Asigurarea Premium 9. Deşi reclamanta s-
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a adresat atât MB. , cât si reprezentanţilor pârâtei, aceştia au refuzat înlocuirea dispozitivului 

menţionat. 

În privinţa restituirii sumei de 207 euro plătită pârâtei cu titlu de prime de asigurare de 

la data actului adiţional nr. 1234, reclamanta a arătat că restituirea acesteia se impune în 

temeiul art. 1345 Cod civil, respectiv îmbogăţirea fără justă cauză, şi a argumentat 

îndeplinirea condiţiilor impuse de lege sub acest aspect. 

În privinţa capătului doi al cererii, respectiv obligarea pârâtei la plata diferenţei dintre 

2.417 lei, contravaloarea dispozitivului iPhone 7 Plus, plătită de ... şi suma de 207 euro, a 

precizat că acesta este întemeiat pe răspunderea civilă delictuală, fiind îndeplinite condiţiile 

impuse de art. 1357 din Codul civil. 

În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri, pe care le-a anexat acţiunii (f. 12-34). 

Cererea a fost legal timbrată cu 74 lei + 243 lei taxă judiciară de timbru (f. 41-42). 

Pârâta nu a formulat întâmpinare, neprecizându-şi poziţia faţă de cererea de chemare 

în judecată. 

Sub aspectul probatoriului, în cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu 

înscrisuri. 

Analizând probatoriul administrat, instanţa reţine următoarele: 

Între părţi s-au derulat raporturi contractuale, reclamanta ... achiziţionând de la pârâtă 

două telefoane, respectiv un telefon marca iPhone 7 şi un telefon iPhone 7 Plus 32 GB Negru 

4G, conform actului adiţional nr. 1234/19.12.2016 (f. 12-18). Reclamanta a optat şi pentru 

încheierea unor asigurări de tip premium pentru cele două telefoane, asigurare distribuită de 

V.  pentru Asigurătorul A.  reprezentat de MB. S.R.L. Această opţiune a fost exprimată de 

reclamantă, anterior, în cadrul relaţiilor contractuale ale părţilor derulate în baza actului 

adiţional încheiat la 22.12.2016 (f. 19-25).  

Potrivit prevederilor contractuale, pârâta şi-a asumat obligaţia de a întreprinde 

demersuri pentru activarea asigurării, de a aduce la cunoştinţă eventuale piedici determinate 

de neacceptarea acesteia de către asigurător şi de a încasa primele de asigurare (f. 19). 

Potrivit corespondenţei electronice purtate cu reprezentantul pârâtei, asigurarea a fost 

activată (f. 29), iar pârâta a încasat, de la momentul semnării actului adiţional, primele de 

asigurare lunare în cuantum de 9 euro.  

În condiţiile în care a intervenit incidentul asigurat în privinţa dispozitivului iPhone 7 

Plus 32 GB, iar reclamanta a solicitat înlocuirea acestuia, asigurătorul i-a comunicat faptul că 

acest telefon nu figurează ca fiind asigurat, refuzându-se înlocuirea sa. 

 Prin cererea ce face obiectul prezentei cauze, reclamanta solicită obligarea pârâtei, în 

temeiul art. 1345 C.civ. (îmbogăţire fără justă cauză), la restituirea sumei de 207euro plătită 

pârâtei cu titlu de prime de asigurare, precum şi obligarea pârâtei, în temeiul răspunderii civile 

delictuale, la acoperirea prejudiciului cauzat prin omisiunea de a perfecta poliţa de asigurare, 

prejudiciu reprezentat de diferenţa dintre 2.417 lei, contravaloarea dispozitivului iPhone 7 

Plus şi suma 207 euro. 
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În primul rând, instanţa reţine că nu poate avea în vedere modificările aduse acţiunii 

prin concluziile scrise, depuse ulterior reţinerii cauzei spre soluţionare. Dincolo de 

împrejurarea că nu este vorba despre o eroare materială, astfel cum susţine reclamanta, ci 

despre o veritabilă modificare a acţiunii, acestea nu conduc la o concluzie diferită de cea care 

va fi reţinută în cele ce urmează. 

Astfel, se apreciază că, raportat la temeiul de drept invocat de reclamanta pentru 

cererile de restituirea a sumelor ce fac obiectul acţiunii, aceasta este neîntemeiată. 

În acest sens, se reţine că, după cum s-a menţionat, pârâta şi-a asumat contractual 

obligaţia de a activa asigurarea şi a încasat primele de asigurare. Or, neîndeplinirea obligaţiei 

de a activa asigurarea, în ciuda faptului că a confirmat acest aspect, potrivit corespondenţei 

electronice purtate de părţi, atrage răspunderea sa contractuală pentru toate prejudiciile 

cauzate, constând atât în primele de asigurare, cât şi în eventuala contravaloare a 

dispozitivului ce trebuia asigurat, în temeiul art. 1350 alin. 2 C.civ. Potrivit art. 1350 C.civ.: 

„(1) Orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat. (2) Atunci când, 

fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul 

cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii. (3) Dacă 

prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părţi nu poate înlătura aplicarea regulilor 

răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile”. 

Aşadar, având deschisă calea unei acţiuni în angajarea răspunderii contractuale, 

reclamanta nu poate invoca răspunderea civilă delictuală pentru a solicita acoperirea 

prejudiciului constând în valoarea dispozitivului ce trebuia să facă obiectul asigurării. 

Similar aceasta nu poate obţine obligarea pârâtei la restituirea sumei de 207 euro în 

temeiul îmbogăţirii fără justă cauză, în condiţiile în care art. 1348 C.civ. consacră caracterul 

subsidiar al acţiunii întemeiate acest fapt juridic licit stabilind că: „Cererea de restituire nu 

poate fi admisă, dacă cel prejudiciat are dreptul la o altă acţiune pentru a obţine ceea ce îi 

este datorat.” 

 Având în vedere aceste considerente, instanţa va respinge ca neîntemeiată prezenta 

acţiune, precum şi cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

 

5. Contracte încheiate între profesionişti. Dovada existenţei raportului juridic. 

Uzanţe. 

 

Astfel, facturile emise de partea reclamantă nu poartă semnătura pârâtei, nefiind 

asumate de aceasta pentru a fi incidente disp. art. 1270 C. civ, legate de forţa obligatorie a 

contractului. 

Mai reţine instanţa în acest sens că, lista depusă  datoriilor depusă de partea 

reclamantă  nu probează acordul de voinţe necesar a fi demonstrat pentru a fi incidentă în 

cauză, răspunderea contractuală. 
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Totodată, nu s-a probat vreo uzanță existentă între părți, în sensul unor raporturi 

anterioare, cu trimitere la livrări de mărfuri de către reclamantă către partea pârâtă, în baza 

unor facturi nesemnate, urmate de plata acestora de către pârâtă, pentru ca instanța să poată 

considera că acesta este modul în care părțile – întreprinderi, au înțeles să își desfășoare 

activitatea. 

 

Sentința civilă nr. 4747/29.07.2020, definitivă 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, la data de 

13.10.2020, sub nr. ../300/2020, reclamanta SC L. SRL a solicitat instanţei ca prin hotărârea 

ce o va pronunţa în contradictoriu cu pârâta SC R.  SRL, să dispună, pe calea procedurii 

speciale a cererilor de valoare redusă, obligarea pârâtei la plata sumei în cuantum total 914,92 

lei, cu titlu de debit principal – facturi fiscale neachitate 

Totodată reclamanta, a solicitat, obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat, în esenţă că, aceasta a livrat pârâtei 

diferite sortimente de produse, menționate pe facturile fiscale emise, pârâta fiind datoare a 

face plata, în termen de 7 zile în cazul produselor și în termen de 30 de zile în cazul  

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe disp. art. 1026-1032 C. proc. civ, 

solicitându-se şi judecata în lipsă. 

În probaţiune, reclamanta a solicitat încuviinţarea şi administrarea probei cu înscrisuri. 

Instanța i-a comunicat reclamantei obligația de a achita taxă judiciară de timbru în 

cuantum de 50 lei, conform art. 6 din O.U.G. nr. 80/2013, aceasta făcând dovada plății unei 

taxe judiciare superioare, de 200 lei –fl. 33.  

Fiindu-i comunicat formularul de răspuns şi fiind citată cu menţiunea de a depune 

întâmpinare, pârâta nu a formulat la dosar întâmpinare. 

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri. 

Analizând ansamblul materialul probatoriu administrat în cauză prin prisma 

dispoziţiilor legale incidente, reţine următoarele: 

În fapt, reclamanta şi-a pretențiile pe facturile depuse la dosar, în speță, factura fiscală 

seria HR CSS nr. 191400163, seria HR CSS nr. 191400163, seria HR CSS nr. 191400090, 

seria HR CSS nr. 19140089, seria HR CSS nr. 191400035, seria HR CSS nr. 191400034 (fl. 

11-16) și o listă complexă a datorilor beneficiar (fl. 10) 

În drept, conform art. 249 C. proc. civ, Cel care face o susținere în cursul procesului 

trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege. 
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  Prin proba cu înscrisuri, propusă de reclamantă, încuviinţată şi administrată de 

instanţă, reclamanta nu a făcut proba pretenţiilor sale. 

Astfel, facturile emise de partea reclamantă nu poartă semnătura pârâtei, nefiind 

asumate de aceasta pentru a fi incidente disp. art. 1270 C. civ, legate de forţa obligatorie a 

contractului. 

Mai reţine instanţa în acest sens că, lista depusă  datoriilor depusă de partea 

reclamantă  nu probează acordul de voinţe necesar a fi demonstrat pentru a fi incidentă în 

cauză, răspunderea contractuală. 

Totodată, nu s-a probat vreo uzanță existentă între părți, în sensul unor raporturi 

anterioare, cu trimitere la livrări de mărfuri de către reclamantă către partea pârâtă, în baza 

unor facturi nesemnate, urmate de plata acestora de către pârâtă, pentru ca instanța să poată 

considera că acesta este modul în care părțile – întreprinderi, au înțeles să își desfășoare 

activitatea. 

Faţă de cele arătate mai sus, instanţa reţine că reclamanta nu a făcut proba, în 

condiţiile art. 249 C. proc. civ, a pretenţiilor sale, cererea de valoare redusă urmând a fi 

respinsă, ca neîntemeiată. 

Referitor la cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, 

instanţa reţine că nu este îndeplinită situaţia premisă pentru acordarea cheltuielilor de judecată 

conform art. 452 C. proc. civ, reclamanta nefiind partea care a câştigat procesul. 

6. Răspundere contractuală. Clauză penală. Imposibilitatea extinderii 

domeniului de aplicare. 

 

 Pe de altă parte, reclamanta nu este îndrituită să obţină penalităţi de întârziere pentru 

simplul motiv că art. 28 din contract, invocat de către reclamantă, nu este incident în speţă. 

Astfel, penalităţile de întârziere în cuantum de 0,30% pe zi calendaristică de întârziere sunt 

datorate exclusiv pentru neachitarea lucrărilor executate în termenul prevăzut în contract, 

nicidecum pentru nerestituirea garanţiei de bună execuţie. De aceea, reclamanta nu poate 

extinde clauza stipulată de art. 28 din contract pentru o ipoteză pe care părţile nu au 

reglementată, de vreme ce părţile nu au stabilit o clauză penală, în sensul art. 1538 C.civ., 

pentru nerestituirea la termen a garanţiei de bună execuţie. 

 

Sentinţa Civilă nr. 1547/17.02.2021, definitivă 

 

 Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei sub nr. ../300/2020, reclamanta T  SRL a 

chemat în judecată pe pârâta S România S.R.L., solicitând: 

 - să se constate că refuzul pârâtei de a efectua Recepţia Finală a lucrărilor executate în 

baza Contractului de Antrepriză nr. ../03.03.2015 este neîntemeiat; 

 - obligarea pârâtei S ROMÂNIA SRL la restituirea sumei de 13.518,11 lei, 

reprezentând ultima tranşă din Garanţia de bună execuţie conform Contractului de Antrepriză 

nr. ../03.03.2015 în favoarea reclamantei, tranşă facturată prin FF 315/16.08.2018; 
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 - obligarea pârâtei la plata penalităţilor de întârziere de 0,3 %/zi de întârziere, 

respectiv în cuantum de 39.216,04 lei, calculate până la data introducerii cererii de chemare în 

judecată, precum şi în continuare până la executarea în totalitate a obligaţiilor asumate prin 

contractul de Antrepriză nr. ../03.03.2015. Cu cheltuieli de judecată. 

 În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a menţionat, în esenţă, următoarele: 

 Între părţi a fost încheiat Contractul de executare lucrări în construcţii nr. 

../03.03.2015, având ca obiect executarea de către reclamantă a lucrărilor de amenajare a 

Laboratorului şi a Centrului de Recoltare-S din jud. ..., iar valoarea totală a lucrărilor a 

însumat 1.072.342,44 lei.  

 De asemenea la art. 6 din Contract se prevede posibilitatea părţilor de a suplimenta 

această valoare în cazul apariţiei necesitaţii unor lucrări suplimentare. (Anexa 1- Contractul). 

Prin încheierea unor acte adiţionale succesive părţile au suplimentat lucrările de executat, 

fiind în consecinţă modificată valoarea iniţială a contractului. Aferent lucrărilor suplimentare 

agreate, prin Actul Adiţional nr. 02/23.06.2015 valoarea contractului a crescut cu suma de 

14.986,12 lei +TVA, prin Actul Adiţional nr. 03/02.09.2015 a fost suplimentată valoarea 

contractului cu suma de 175.845,44 lei + TVA, iar prin Actul Adiţional nr. 04/21.04.2016 a 

fost adăugată la valoarea contractului suma de 2.892,2 lei + TVA. 

 De asemenea, părţile au mai stabilit: plata serviciilor prestate se face pe bază de 

factură fiscală, întocmită în baza unei Situaţii de Lucrări (Sil) întocmită de reclamantă, 

verificată şi aprobată expres/tacit de pârâtă. Ulterior verificării şi aprobării SIL, reclamanta va 

emite factura fiscală şi se va transmite Beneficiarului (pârâta) pentru plată; constituirea unei 

garanţii de bună execuţie prin reţinerea contravalorii de 5% din valoarea fiecărei situaţii de 

lucrări facturate. 

 Art. 30 din Contract prevede că „Beneficiarul va reţine în vederea garantării bunei 

execuţii a Lucrărilor pe perioada de garanţie o Lucrărilor, un procent de 5 % din valoarea 

situaţiei de lucrări facturate şi acceptate ( denumite "Garanţie de Buna Execuţie"). 

 Garanţia de Bună Execuţie va fi eliberată Executantului după cum urmează: 

 a) 50 % din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie, la 30 de zile lucrătoare de la 

semnarea Procesului Verbal de Recepţie a lucrărilor contractate fără obiecţii. 

 b) 25 % din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie, la expirarea unei perioade de 365 de 

zile de la semnarea procesului verbal de recepţie ta terminarea lucrărilor contractate. 

 c) 25 % din valoarea Garanţiei de Buna Execuţie la expirarea unei perioade de 2 ani de 

la semnarea Procesului Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor şi pe baza semnării 

Procesului Verbal Final de Recepţie. 

 Garanţia lucrărilor executate este de 24 luni, înăuntrul căreia, executantul va reface 

lucrările necorespunzătoare, pe cheltuiala sa, într-un termen rezonabil fixat de beneficiar." 

 Potrivit art. 8 din Contract, Facturile pe baza cărora Beneficiarul va reţine Garanţia de 

Bună Execuţie se întocmesc pe baza situaţiei de lucrări prezentate şi acceptate de către 

Beneficiar: „la începutul fiecărei luni calendaristice sau la sfârşitul lucrării, după caz, 

executantul are obligaţia să întocmească o situaţie cu lucrările, cantităţile reale executate şi 

preţurile din contract. Situaţia de lucrări se prezintă beneficiarului care are obligaţia să o 

analizeze în termen de 5 zile de la primire. Dacă după trecerea celor 5 zile beneficiarul nu 

prezintă un răspuns scris la situaţia de lucrări prezentată, atunci se considera că beneficiarul a 

acceptat tacit situaţia de lucrări, iar executantul poate emite factura." 
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 Astfel, reclamanta a emis Facturile nr. 230/14.05.2017, nr, 298/18.06.2015, nr. 

400/26.08.2015, nr. 483/05.10-2015, nr. 548/10.11.2015, nr. 552/11.11.2015, nr. 

623/09.12.2015 achitate şi în baza cărora a fost reţinută garanţia de bună execuţie. 

 La restituirea primelor două tranşe din garanţia de bună execuţie nu a întâmpinat 

probleme, acestea fiind eliberate de către Beneficiar, diferendul având drept obiect efectuarea 

recepției finale a lucrărilor şi restituirea ultimei tranşe a garanţiei de bună execuţie. 

 La data de 16.09.2015 s-a încheiat Procesul Verbal de Recepţie pentru mare parte din 

lucrările contractate şi finalizate privind amenajarea Laboratorului S .., admiţându-se recepția 

cu obiecţiuni. 

 În acest sens, în Anexa 1 a procesului verbal s-au prevăzut lucrările ce trebuie 

remediate pentru a se efectua recepţia fără obiecţiuni a tuturor lucrărilor contractate: tavan - 

de refăcut finisajul din jurul grilelor de ventilaţie; montat profil Al. în zona pervazului din 

zona receptivi, placate cu tarkett; tavanul cabinetelor de recoltare- de realizat din profil Al. cu 

ochiuri de 10 cm x 10 cm (L.S); de închis spaţiul dintre stâlpi şi vitrina în biroul manager - cu 

KOMATEX alb lucios (L.S); finisaje necorespunzătoare la rame grile în toată amenajarea; 

grupuri sanitare- de montat tapet pe pereţi în zona din spatele caloriferelor; de montat folie 

sablată pe geamuri în grupurile sanitare de la etaj şi înlocuit sticla crăpata; montare opritoare 

uşi - 20 uşi;  cantitățile de lucrări supuse avizării de către executant vor fi analizate până în 

data de 23.09.2015; punerea în funcțiune a CT şi echipamentelor HVAC se va realiza după 

obţinerea suplimentarii de putere electrică şi a branşamentului de gaze naturale; instalaţia 

electrică este nefuncțională - unele prize nu funcţionează, decuplează o siguranţă din cauza 

unui echipament defect, se va lipi de fiecare tablou electric legenda + schema monofilară; nu 

funcţionează în parametrii normali Lampa LED 600/600 (birou SEF Laborator) 1 spot aplicat 

în hol (zona BIOCHIMIE URINI) 1 spot îngropat (vestiar bărbați); tavon tegular - pozat 

cabluri de alimentare lămpi în pat cablu plastic alb; zona AUTIOCLAV- ventilator de montat 

în peretele situat către CT (+ tubulatură) 2 grile în peretele dinspre CT (L.S); montarea mască 

țevi chiller pe exterior; montare parchet în zona spate, comună cu Telekom; termen limită 

pentru remedieri; lampă cu led. 

 Ulterior încheierii procesului verbal, a remediat toate problemele semnalate în Anexa 

1 a PV, fapt ce rezultă din Situaţia de Lucrări Suplimentare întocmită la data de 8 decembrie 

2015.  

 La data de 29.03.2016, Beneficiarul şi Executantul au încheiat Procesul Verbal de 

Recepţie prin care s-a constatat finalizarea în condiţii de conformitate a tuturor lucrărilor 

contractate (Proces Verbal de Recepția Calitativa a Lucrărilor), fiind admisă recepția ca 

urmare a soluţionării neconformităţilor semnalate de Beneficiar.   

 În cuprinsul Contractului, la art. 31 se prevede că „Garanţia de bună execuţie începe să 

fie calculată de la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării fără obiecţiuni sau de 

la data începerii folosirii de către Beneficiar a lucrărilor executate de către Executant, în cazul 

în care Beneficiarul nu se prezintă pentru efectuarea recepţiei sau refuză semnarea procesului 

verbal de recepţie, perioada de garanţie de bună execuţie începe să fie calculată de la data de 

01 a următoarei luni în care Executantul a terminat lucrările contractate." 

 După cum rezultă din art. 31 supra menţionat, termenul de garanţie de 2 ani a 

lucrărilor începe să curgă de la momentul semnării Procesului Verbal de Recepţie fără 

obiecţiuni, astfel că de la data de 29.03.2016 a început sa curgă termenul de garanţie de 24 de 

luni. 
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 În data de 19.05.2016, întrucât au trecut 30 de zile lucrătoare de la încheierea 

Procesului Verbal de Recepţie din data de 29.03.2016, prima tranşă din Garanţia de Bună 

Executare a devenit exigibilă, iar pârâta a restituit fără probleme această tranşă în cuantum de 

27.036,20 lei. 

 La data de 03.04.2018 pârâta a fost notificată pentru convocarea recepţiei finale.  În 

data de 17.04.2018, pârâta a răspuns notificării din data de 03.04.2018 invocând 8 probleme 

intervenite pentru a refuza convocarea Recepţiei Finale.  

 Deşi termenul de garanţie de 24 de luni pentru lucrările efectuate era împlinit la data 

de 17.04.2018 (când pârâta a solicitat remedieri), astfel încât sesizarea venită de la pârâtă se 

situa în afara termenului de garanţie, totuşi a dat curs acestei solicitări şi a intervenit pentru 

remedierea aspectelor semnalate de pârâtă, procedându-se astfel doar în ideea asigurării unui 

grad de satisfacţie ridicat al Clientului, fără a exista o constrângere contractuală în acest sens. 

 După efectuarea remedierilor, în data de 09.05.2018, reclamanta a reiterat solicitarea 

către pârâtă de a efectua Recepţia Finală în data 11.05.2018 la ora 12:00. La această notificare 

nu s-a primit un răspuns din partea pârâtei. În data de 29.05.2018 s-a notificat din nou pârâta 

pentru a convoca Recepţia Finală. La această solicitare, pârâta a reproşat reclamantei că dintre 

cele 8 probleme semnalate după expirarea perioadei de garanţie, 2 ar fi rămas nerezolvate. De 

asemenea, pârâta a arătat că reprezentanţii săi nu se pot deplasa de la Bucureşti la .. de câte ori 

sunt solicitaţi.  

 A satisfăcut toate solicitările adresate de pârâtă în perioada de garanţie, a remediat 

chiar şi problemele semnalate după expirarea termenului de garanţie de 2 ani, dar pârâta a 

refuzat să efectueze Recepţia Finală şi să restituie ultima tranşă a Garanţiei, fără a avea vreun 

motiv întemeiat. Refuzul pârâtei de a efectua Recepţia Finală şi de a restitui ultima tranşă din 

garanţie este neîntemeiat şi contrar bunei-credinţe. 

 Conform art. 16 din Contract, Executantul are dreptul de a calcula şi încasa penalităţi 

de întârziere conform art. 28 din Contract, conform căruia "în cazul în care Beneficiarul nu va 

achita lucrările executate în termenul prevăzut de prezentul contract, acesta va plăti penalităţi 

de 0,30% pe zi calendaristică de întârziere, aplicate la valoarea lucrărilor neplătite. Dacă 

penalităţile nu acoperă întreg prejudiciul suferit, se vor pretinde în completare despăgubiri. De 

asemenea, în cazul nerespectării scadenţei de către Beneficiar, Executantul are dreptul de a 

sista executarea lucrărilor până la data plăţii integrale a facturilor scadente, perioadă în care 

lucrările au fost sistate adăugându-se la termenul de finalizare a lucrărilor, fără ca 

Beneficiarul să aibă dreptul de a calcula şi pretinde penalităţi de întârziere." 

 Garanţia de bună execuţie se reţinea din cadrul fiecărei Facturi emise, Facturile erau 

emise pentru lucrările efectuate astfel ca, în concret, prin neeliberarea totală a Garanţiei 

reţinută, pârâta nu a achitat în totalitate lucrările executate, motiv pentru care devine incident 

art. 28. Drept urmare, apreciază că petitul pentru acordarea penalităţilor de întârziere în 

cuantum de 39.216,04 lei este întemeiat.  

 În probaţiune, reclamanta a solicitat şi depus înscrisuri. 

 Pârâta a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată 

a cererii de chemare în judecată şi obligarea reclamantei la plata tuturor cheltuielilor de 

judecată, învederând, în esenţă, următoarele:  

 În fapt, între părţi s-a încheiat Contractul de executare lucrări în construcţii nr. 

../03.03.2015, nu contract de antrepriză cum l-a denumit reclamanta, având ca obiect, conform 

art. 1 din contract, executarea lucrărilor de amenajare la punctul de lucru al Beneficiarului din 

....  
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 Conform prevederilor art. 30 din contract "Beneficiarul va reţine în vederea garantării 

bunei execuţii a Lucrărilor pe perioada de garanţie a Lucrărilor, un procent de 5% din 

valoarea situaţiei de lucrări facturate şi acceptate. 

 Garanţia de buna execuţie va fi eliberata Executantului după, cum urmează: 

 a. 50% din valoarea Garanţiei de Buna Execuţie la 30 zile lucrătoare de la semnarea 

Procesului Verbal de Recepţie a lucrărilor contractate fără obiecții. 

 b. 25% din valoarea Garanţiei de Buna Execuţie la expirarea unei perioade de 365 de 

zile de la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor contractate; 

 c. 25% din valoarea Garanţiei de Buna Execuţie la expirarea perioadei de 2 ani de la 

semnarea Procesului Verbal de Recepţie de la terminarea lucrărilor si pe baza semnării 

procesului verbal final de recepţie. 

 În ceea ce priveşte derularea relaţiilor contractuale cu reclamanta: 

 Conform contractului (art. 7), la semnarea acestuia, Executantul a facturat şi a primit 

de la S un avans de 30% din valoarea totala a lucrărilor si aproximativ la 2 luni de la 

semnarea acestuia s-au facturat de către executant situaţii de lucrări care au fost achitate de 

către S. 

 La primele facturări emise, s-a reţinut de către S, în temeiul art. 30 din contract o 

garanţie de buna execuţie în valoare totala de 54.072,40 lei, respectiv un procent de 5% din 

valoarea situaţiei de lucrări facturate si acceptate. 

 În data de 15.06.2015, s-a restituit 50% din valoarea totala a garanţiei reţinute 

(conform contractului). În data de 29.03.2016, s-a semnat procesul-verbal de recepţie a 

lucrărilor executate. 

 e. În perioada dintre semnarea procesul-verbal şi încheierea primului an al garanţiei, 

au fost semnalate de către reprezentantul zonal al pârâtei direct către Total Invest o serie de 

probleme de funcţionalitate, Total Invest răspunzând sesizărilor cu întârziere si de multe ori 

fără soluţionarea disfuncționalităților sesizate. În data de 06.04.2017, s-a facturat 25% din 

valoarea totala a garanţiei reţinute, dat fiind că pentru această restituire nu exista nicio 

prevedere contractuală limitativă care să condiționeze restituirea (conform art. 30 lit. b din 

contract). De la data respectivă (06.04.2017) şi până la încheierea celui de-al doilea an al 

perioadei de garanţie au fost, de asemenea, semnalate probleme pentru spaţiul în care 

executantul a realizat lucrări de amenajare, iar unele dintre cele sesizate nu au fost remediate 

nici până în prezent. 

 În 17.04.2018 s-a comunicat reclamantei lista cu probleme rămase neremediate cu 

solicitarea ca acestea să fie remediate pentru a se putea semna procesul verbal de recepţie 

finală. 

 În data de 09.05.2018, a primit comunicare de la reprezentantul reclamantei prin care i 

s-a adus la cunoştinţă că a fost rezolvată toată lista cu o singură excepţie, care urma să se 

rezolve pe data de 11.05.2018, fiind convocată pentru recepţia finală pentru data de 

16.05.2018, ora 12.00. 

 În data de 14.06.2018, în urma deciziei sale de a stabili o dată pentru recepția 

lucrărilor, condiţionată de remedierea tuturor disfuncționalităților semnalate şi comunicate 

executantului, reprezentantul acestuia a transmis un e-mail prin care a fost notificată asupra 

expirării perioadei de garanţie şi a lipsei de soluţii asupra uneia dintre problemele semnalate şi 

pentru care executantul avea obligaţia de a găsi soluţiile tehnice, pe care însă nu le-a 

identificat nici până în prezent. 
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 În data de 06.05.2020, reclamanta a formulat o acţiune având ca obiect ordonanţă de 

plată, care a făcut obiectul dosarului nr. 8588/300/2020, prin care s-a urmărit obţinerea sumei 

de 13.518.11 lei şi a sumei de 1.357,74 lei reprezentând dobânda penalizatoare datorată în 

baza OG nr. 13/2011 până la data de 31.03.2020, dar prin încheierea din 31.07.2020, 

pronunţată de Judecătoria Sector 2, a fost respinsă această cerere, ca neîntemeiată.  

 În data de 13.08.2020, a notificat reclamanta, manifestându-şi intenţia de a efectua 

recepţia finală a lucrărilor de amenajare a laboratorului S din .., solicitând ca anterior 

convocării comisiei de recepţie să fie remediate diversele probleme apărute de-a lungul 

perioadei de garanţie, probleme generate de lucrările executate necorespunzător de reclamantă 

în perioada amenajării spaţiului în care urma să funcţioneze şi funcţionează laboratorul 

S.Totodată s-a menţionat faptul că, în situaţia în care nu se respectă termenul de 5 zile pentru 

a demara lucrările de remediere, îşi rezervă dreptul de a contacta alte societăţi specializate 

pentru executarea acestora, urmând să recupereze sumele de bani achitate din restul de 

garanţie de buna execuţie reţinut din preţul contractului (daca aceasta este îndestulătoare 

având în vedere şi suma deja avansată pentru celelalte lucrări neremediate în cuantum de 

27.039,69 lei) sau apelând la instanţele judecătoreşti, în cazul în care se refuză achitarea 

contravalorii acestora.  

 La notificarea din data de 13.08 2020, nu s-a primit până în prezent niciun răspuns, iar 

din cauza refuzului reclamantei a fost pusă în situaţia de a contracta serviciile unor societăţi 

specializate pentru a remedia neconformitățile pe cheltuiala sa. 

 În nenumărate rânduri a solicitat reclamantei să remedieze toate deficiențele şi 

neconformitățile constate în perioada de garanţie a lucrărilor pentru a se putea efectua recepția 

finala a lucrărilor, dar reclamanta fie nu a dat curs solicitărilor din notificare, fie a spus că nu 

are soluţii. 

 Pentru restituirea celei de-a treia tranşe din garanţia de bună execuţie se impune 

îndeplinirea a două condiţii cumulative: curgerea unui termen de 2 ani de la semnarea 

Procesului Verbal de Recepţie a Lucrărilor şi „semnarea procesului verbal final de recepţie". 

Or, această din urmă condiţie nu este îndeplinită din cauza faptului că reclamanta nu a înţeles 

să remedieze defecțiunile apărute în perioada de garanţie, cu toate că a fost în nenumărate 

rânduri notificată în acest sens. 

 Faptul că a restituit două tranşe din garanţie nu atrage după sine „cu efect absolut" 

obligaţia ca, „fără probleme'' să se restituie şi ultima tranşă din garanţie la împlinirea a 24 luni 

de la semnarea procesului de recepţie a lucrărilor, în condiţiile în care prin contract sunt 

stabilite în mod expres doua condiţii ce trebuie îndeplinite în mod cumulativ. 

 În cuprinsul PV încheiat la 29.03.2016 se prevede că "se admite recepţia şi că au fost 

soluţionate neconformitățile semnalate de Beneficiar. Totuşi, semnarea procesului verbal din 

data de 29.03.2016 nu echivalează cu realizarea în parametri tehnici şi calitativi (sub aspectul 

viciilor aparente) a lucrărilor executate. Neconformitățile constatate la data de 16.09.2015 au 

fost vizibile la momentul recepţiei şi, ca atare, s-au solicitat a fi remediate, remediere care s-a 

efectuat de către reclamantă conform obiecţiunilor semnalate în procesul verbal din 

16.09.2015 şi care au fost remediate în intervalul 16.09.2015-29.03.2016. De la momentul 

semnării procesului verbal din 29.03.2016, a identificat neconformităţi ale lucrărilor executate 

de reclamantă, care au ţinut de vicii ascunse şi care nu doar că au fost identificate în perioada 

de garanţie, dar au şi fost semnalate reclamantei, aceasta remediindu-le parţial. 

 Susţinerile reclamantei, în sensul că toate deficientele semnalate au fost rezolvate, nu 

confirmă faptul că reclamanta a remediat toate neconformitățile, ci doar că a făcut intervenţii 
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pentru unele dintre acestea, iar intervenţiile nu fac decât să dovedească faptul că acesta a 

recunoscut că deficiențele semnalate sunt cauzate de lucrările neconform executare. 

 În ceea ce priveşte deficientele apărute în perioada de garanţie de buna execuţie, se 

reţine ca acestea nu au apărut după data de 17.04.2018, ci in interiorul perioadei de garanţie, 

iar acestea trebuiau remediate, fiind vicii ascunse ale lucrărilor executate necorespunzător de 

către reclamantă. Date fiind deficientele apărute în perioada de garanţie, sunt incidente 

dispoziţiile art. 7 din Legea 10/1995 conform cărora "Perioada de garanţie se prelungeşte cu 

perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă". 

 Unele dintre deficiențe au fost semnalate de reprezentantul S la recepția finală şi au 

rămas nerezolvate până la data notificării din 13.08.2020, evidenţiindu-le în conţinutul 

acesteia respectiv: (a) lipsa grilă aer ventilaţie centrale termice; (b) conductele hidraulice apa 

racita si coșurile de evacuare ale centralelor termice sunt trecute printr-un decupaj care 

permite apei de ploaie sa se infiltreze in interior; (c) panourile perforate ce maschează 

conductele hidraulice ale chilerului instalat pe terasa clădirii sunt prinse cu bride de plastic 

nepotrivite pentru un astfel de tip de panouri, ce au început sa cedeze atenționând ca este 

necesar a se interveni de urgenta pentru fixarea acestora pentru a preveni un eventual accident 

datorat căderii unui panou de tabla care se afla la o înălțime de 10-15 metri si are o greutate de 

cea. 15-20 kg. Cu atât mai mare este riscul in condiţiile in care structura se afla in vecinătatea 

intrării unei sucursale ale Ministerului Muncii. 

 Totodată, au fost semnalate alte deficiențe şi neconformităţi generate de executarea 

necorespunzătoare a lucrărilor din punct de vedere calitativ au fost constatate ulterior 

finalizării lucrărilor, dar in perioada de garanţie respectiv: (a) Conductele hidraulice aferente 

circuitului de încălzire prezenta pierderi majore ceea ce a dus la scăderea presiunii din 

instalaţie/oprirea acesteia; (b) revizia tehnica a ventiloconvectoarelor instalate la locaţie 

deoarece prezintă pierderi mari de agent răcire încălzire pe la îmbinări; (c) Perdeaua de aer 

cald instalata la intrarea principala nu are suficient debit de agent termic pentru putea asigura 

bariera termica in sezonul rece; (d) cele 2 agregate pentru răcirea apei (chillere) au pompa de 

recirculare instalata necorespunzător, chillerul mic marca Clint este conectat incorect la 

instalaţia hidraulica; (e) punctul de îngheț al agentului de răcire este de -7.4°C si este acid 

(astfel încât trebuie înlocuit si readus la un punct de îngheț de -25°C); (f) in recepţia spaţiului 

amenajat de Total Invest a existat o zona unde erau infiltraţii de apa constatate de 

reprezentanţii societăţii ce asigura mentenanța in spaţiu ca provenind de la condensul aferent 

aparatelor de aer condiţionat din camera server sau condens provenit de la izolarea 

superficiala a conductelor de apa răcita a ventiloconvectoarelor.  

 Scopul garanţiei de buna execuţie este tocmai acela de a proteja beneficiarul faţă de 

riscul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de 

către executant. 

 Reclamanta susţine că procesul verbal de recepţie s-a încheiat la data de 29.03.2016, 

însă cu rea-credinţă aceasta invocă doar procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 

iar nu procesul verbal final de recepţie, pe baza căruia, conform contractului, se restituia 

ultima tranşă a garanţiei ce ar fi putut fi semnat la împlinirea perioadei de garanţie, daca la 

momentul realizării recepţiei finale s-ar fi constatat ca toate obligaţiile executantului sunt 

conforme si ca se poate face recepţia finala a lucrărilor după perioada de garanţie. 

 Procesul verbal final de recepţie nu a fost semnat de părţi şi, pe cale de consecinţă, nu 

este realizată aceasta condiţie stabilita de art. 30 pct. c din contract pentru a putea fi solicitată 

restituirea garanţiei de bună execuţie. 
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 În ceea ce priveşte netemeinicia cererii de obligare la plata penalităţilor de întârziere, 

în speţa nu sunt aplicabile prevederile art. 16 şi art. 28 din contract. Prevederile art. 28 din 

contract, în raport de care se stabilesc penalităţile contractuale datorate de S, vizează aplicarea 

de penalităţi în situaţia în care „Beneficiarul nu va achita lucrările executate în termenul 

prevăzut de prezentul contract, acesta va plăti penalităţi 0,20% pe zi calendaristica de 

întârziere, aplicate la valoarea lucrărilor neplătite". Clauza vizează posibilitatea aplicării de 

penalităţi de întârziere strict în cazul întârzierii la plată pentru facturile emise pentru lucrări 

efectuate de către Executant şi nu îşi găseşte aplicabilitate în cazul restituirii garanţiei de buna 

execuţie. Mai mult decât atât, însăşi reclamanta, când a formulat ordonanţa de plată ce a făcut 

obiectul dosarului nr. 8588/300/2020. la capătul al doilea al cererii sale, a solicitat obligarea la 

plata de penalităţi datorate conform O.G. nr. 13/2011, stabilite la nivelul dobânzii legale, iar 

nu penalităţi de 0.3% pe zi de întârziere. 

 În drept, pârâta a invocat art. 205 C.proc.civ., iar în probaţiune a solicitat înscrisuri. 

 Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine 

următoarele: 

 În fapt, între părţi a fost încheiat contractul de executare lucrări în construcţii nr. 

../03.03.2015 (în continuare contract), prin care reclamanta T  SRL, în calitate de executant, s-

a obligat faţă de pârâta S ROMÂNIA SRL, în calitate de beneficiar, să execute lucrările de 

amenajare a Laboratorului şi a Centrului de Recoltare-S din jud. .., .., cu obligaţia pentru 

pârâtă de a achita contravaloarea acestor lucrări, astfel cum rezultă din înscrisul sub 

semnătură privată aflat la dosar (f. 8-11). 

 Conform art. 30 din contract, beneficiarul va reţine în vederea garantării bunei execuții 

a lucrărilor pe perioada de garanţie a lucrărilor, un procent de 5% din valoarea situaţiei de 

lucrări facturate şi acceptate, urmând a fi eliberată executantului după cum urmează: 

 a. 50% din valoarea garanţiei de bună execuţie la 30 zile lucrătoare de la semnarea 

procesului verbal de recepţie a lucrărilor contractate fără obiecții. 

 b. 25% din valoarea garanţiei de bună execuţie la expirarea unei perioade de 365 de 

zile de la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor contractate; 

 c. 25% din valoarea garanţiei de bună execuţie la expirarea perioadei de 2 ani de la 

semnarea procesului verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor si pe baza semnării 

procesului verbal final de recepţie. 

 În speţă, astfel cum rezultă din susţinerile concordante ale părţilor, pârâta a restituit 

reclamantei primele două tranşe din garanţia de bună execuţie, ultima tranşă făcând obiectul 

prezentului diferend. 

 În data de 16.09.2015, părţile au semnat procesul verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor, fiind formulate o serie de obiecţiuni constând în lucrări de remediat/refăcut/realizat, 

astfel cum rezultă din înscrisul sub semnătură privată (f. 34). 

 În data de 29.03.2016, părţile au semnat procesul verbal de recepţie calitativă, prin 

care au menţionat că au fost soluţionate neconformitățile, fără ca pârâta să mai ridice 

obiecţiuni privind deficiențe/neconformităţi/aspecte de remediat astfel cum rezultă din 

înscrisul sub semnătură privată (f. 34). 

 Potrivit art. 30 din contract, garanţia lucrărilor executate este de 24 de luni, înăuntrul 

cărora executantul va reface lucrările necorespunzătoare pe cheltuiala sa, într-un termen 

rezonabil fixat de beneficiar. De asemenea, conform art. 31 din contract, garanţia de bună 

execuţie începe să fie calculată de la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării fără 

obiecţiuni sau de la data începerii folosirii de către beneficiar a lucrărilor executate. 
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 Aşadar, câtă vreme în data de 29.03.2016 părţile au semnat procesul verbal de recepţie 

a lucrării fără obiecţiuni, este fără putinţă de tăgadă că de la acea dată a început să curgă 

termenul de  garanţie a lucrărilor de 24 de luni, termen care s-a împlinit la data de 29.03.2018. 

 Ulterior expirării perioadei de garanţie, la data de 03.04.2018, via email, reclamanta a 

notificat pârâta cu privire la convocarea comisiei pentru recepția finală (f. 38). Pârâta a înţeles 

să răspundă abia în data de 17.04.2018, aducând la cunoştinţă reclamantei o serie de 

neconformităţi ale lucrărilor (f. 39-40). 

 În data de 09.05.2018, reclamanta a răspuns pârâtei via email, învederând că a 

remediat deficiențele menţionate anterior, astfel cum rezultă din fişa de intervenţie (f. 124), 

mai puţin una, ce urma a fi remediată la data de 11.05.2018, invitând-o din nou pe pârâtă la 

data de 16.05.2018 pentru recepția finală (f. 40). 

 La data de 29.05.2018, via email, reclamanta a reiterat invitația către pârâtă pentru a 

realiza recepția finală ((f. 41).  

 În data de 13.08.2020, pârâta a notificat reclamanta cu privire la existenţa unor 

deficiențe în lucrările pe care le-a efectuat în temeiul contractului, fără însă a se proba 

comunicarea efectivă a acestei notificări. Din cuprinsul acesteia, rezultă că pârâta a invocat 

pentru prima dată o serie de neconformităţi, pe care le-a catalogat drept „vicii ascunse” în 

întâmpinare. Cu toate acestea, pentru dovedirea „viciilor ascunse”, pârâta a înţeles să depună 

inclusiv anumite planşe foto, deci nu poate fi vorba în mod real despre vicii ascunse.  

 Or, este fără putinţă de tăgadă că notificarea din data de 13.08.2020 se situează 

temporal în afara perioadei de garanţie care se împlinise la data de 29.03.2018. Mai mult 

decât atât, precizarea din cuprinsul notificării în sensul că „aceste deficiențe au fost semnalate 

de reprezentantul S la recepția finală şi au rămas nerezolvate şi până la data prezentei 

notificări” nu are corespondent în realitatea factuală şi juridică, fiind contrazisă de procesul 

verbal de recepţie a lucrării semnat fără obiecţiuni la data de 29.03.2016. Pe de altă parte, nu 

s-a probat că deficiențele enumerate în notificarea din data de 13.08.2020 s-au produs şi au 

fost aduse la cunoştinţă reclamantei în perioada de garanţie, deci nu se pune problema 

prelungirii termenului de garanţie. 

 Aspectele relevate de pârâtă în perioada de garanţie au fost remediate de către 

reclamantă, astfel cum rezultă din fișele de intervenţie datate 08.03.2017 (f.  128), 19.04.2017 

(f. 127 verso) , 10.05.2017 (f. 127), 24.05.2017 (f. 126 verso), 30.06.2017 (f. 126), 

18.07.2017 (f. 125). 

 Împrejurarea că reclamanta a efectuat o serie de lucrări în perioada 03.05-04.05.2018 

(f. 124), ulterior împlinirii duratei de garanţie, ca urmare a schimbului de email-uri din 

03.04.2018 şi 17.04.2018 nu are drept consecinţă prelungirea duratei de garanţie până la data 

de 13.08.2020 (data emiterii notificării de către pârâtă). 

 De altfel, pârâta, ca urmare a semnării  procesului verbal de recepţie a lucrării fără 

obiecţiuni la data de 29.03.2016, a restituit reclamantei cele două tranşe din garanţia de bună 

execuţie. 

 În drept, cu titlu preliminar, este necesar a reţine că judecătorul soluţionează litigiul 

conform regulilor de drept care îi sunt aplicabile, conform art. 22 alin. 1 C.proc.civ., 

 De asemenea, art. 10 alin. 1 C.proc.civ. prevede că părţile au obligaţia să-şi probeze 

pretenţiile şi apărările, iar art. 249 C.proc.civ. statuează că cel care face o susţinere în cursul 

procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege.  

Prin art. 1270 alin. 1 C.civ. este reglementat principiul forţei obligatorii a contractului, 

pacta sunt servanda. De asemenea, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de 
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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, iar cel care, având 

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

le repare integral, potrivit art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ.   

Totodată, art. 1350 alin. 1 C.civ. statuează că orice persoană trebuie să îşi execute 

obligaţiile pe care le-a contractat, în timp ce alin. 2 al aceluiaşi text legal prevede că atunci 

când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de 

prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii. 

De asemenea, conform art. 1516 C.civ., creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, 

exactă şi la timp a obligaţiei, iar atunci când, fără justificare, debitorul nu îşi execută obligaţia 

şi se află în întârziere, creditorul poate, la alegerea sa şi fără a pierde dreptul la daune-interese, 

dacă i se cuvin: 1. să ceară sau, după caz, să treacă la executarea silită a obligaţiei; 2. să 

obţină, dacă obligaţia este contractuală, rezoluţiunea sau rezilierea contractului ori, după caz, 

reducerea propriei obligaţii corelative; 3. să folosească, atunci când este cazul, orice alt mijloc 

prevăzut de lege pentru realizarea dreptului său. 

În acelaşi sens, creditorul poate cere întotdeauna ca debitorul să fie constrâns să 

execute obligaţia în natură, cu excepţia cazului în care o asemenea executare este imposibilă, 

potrivit art. 1527 alin. 1 C.civ., iar obligaţia de a plăti o sumă de bani poate fi executată 

întotdeauna în natură. 

Totodată, instanţa reţine că obligaţia de a plăti o sumă de bani constituie o obligaţie de 

a da, conform art. 1488 C.civ., al cărei creditor, în vederea obţinerii executării acesteia prin 

intermediul unei acţiuni în justiţie nu-i revine decât sarcina de a proba existenţa contractului şi 

executarea propriilor obligaţii, urmată de afirmarea neexecutării obligaţiei de către debitor, 

acestuia din urma revenindu-i sarcina de a dovedi prin chitanţe de plată faptul că între cele 

două părţi contractuale nu mai exista nicio obligaţie valabilă, aceasta fiind stinsă anterior prin 

plată.  

Condiţiile ce se cer a fi întrunite, în mod cumulativ, pentru a fi angrenată răspunderea 

civilă contractuală sunt:  

a) existenţa unei fapte ilicite ce constă în nerespectarea unei obligaţii contractuale, 

aducându-se atingere unui drept subiectiv patrimonial;  

b) existenţa unui prejudiciu patrimonial în care se concretizează această atingere;  

c) raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu;  

d) vinovăţia celui care săvârşeşte fapta ilicită;  

e) punerea în întârziere a debitorului;  

f) inexistenţa unei clauze de neresponsabilitate. 

 În speţă sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile contractuale, pârâta fiind ţinută să 

restituie reclamantei ultima tranşă din garanţia de bună execuţie, respectiv suma de 13.518,11 

lei, conform art. 30-31 din contract, refuzul pârâtei de a proceda într-o asemenea manieră 

nefiind justificat. 

 Astfel, din situaţia factuală stabilită de către instanţă prin probatoriul administrat, 

astfel cum s-a menţionat supra, în data de 29.03.2016 părţile au semnat procesul verbal de 

recepţie a lucrării fără obiecţiuni, fiind de domeniul evidenţei că termenul de  garanţie a 

lucrărilor de 24 de luni s-a împlinit la data de 29.03.2018, conform art. 30-31 din contract. 

 În perioada de garanţie, reclamanta a remediat neconformitățile semnalate, astfel cum 

rezultă din fișele de intervenţie datate 08.03.2017 (f.  128), 19.04.2017 (f. 127 verso), 

10.05.2017 (f. 127), 24.05.2017 (f. 126 verso), 30.06.2017 (f. 126), 18.07.2017 (f. 125). 
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 Mai mult decât atât, chiar şi după expirarea perioadei de garanţie, reclamanta a 

remediat neconformitățile semnalate de pârâtă prin email-ul din data de 17.04.2018, astfel 

cum reiese din fişa de intervenţie din 03.05-04.05.2018 (f. 124).  

 Or, pârâta, abia în data de 13.08.2020, pârâta nu a notificat reclamanta în vreun fel cu 

privire la deficiențe/neconformităţi care s-ar circumscrie obligaţiei contractuale de asigurare a 

garanţiei. 

  Aşadar, pârâta a comis o faptă ilicită, încălcând prevederile art. 30-31 din contract, în 

momentul în care a refuzat semnarea recepției finale şi restituirea ultimei tranşe a garanţiei de 

bună execuţie. Această faptă ilicită i-a cauzat reclamantei un prejudiciu, lipsind-o de suma de 

bani ce se cuvenea a fi restituită, respectiv 13.518,11 lei, existând o relaţie de tip cauză-efect 

între faptă ilicită şi prejudiciu. Totodată, în materie contractuală, culpa debitorului se 

prezumă, conform art. 1548 C.civ., iar pârâta are calitatea de debitor faţă de obligaţia de 

restituire a ultimei tranşe a garanţiei de bună execuţie. 

 În acelaşi sens, pârâta a fost pusă în întârziere prin multiplele solicitări de prezentare 

pentru semnarea procesului verbal al recepției finale, prin cererea de ordonanţă de plată şi prin 

prezenta cerere de chemare în judecată, conform art. 1522 alin. 1 şi 5 C.civ. 

 În final, în speţă nu există o clauze de neresponsabilitate, iar refuzul pârâtei de a 

semna procesul verbal de recepţie finală şi de a restituie ultima tranşă a garanţiei de bună 

execuţie este nejustificat şi contrar contractului dintre părţi. 

 Pe de altă parte, reclamanta nu este îndrituită să obţină penalităţi de întârziere pentru 

simplul motiv că art. 28 din contract, invocat de către reclamantă, nu este incident în speţă. 

Astfel, penalităţile de întârziere în cuantum de 0,30% pe zi calendaristică de întârziere sunt 

datorate exclusiv pentru neachitarea lucrărilor executate în termenul prevăzut în contract, 

nicidecum pentru nerestituirea garanţiei de bună execuţie. De aceea, reclamanta nu poate 

extinde clauza stipulată de art. 28 din contract pentru o ipoteză pe care părţile nu au 

reglementată, de vreme ce părţile nu au stabilit o clauză penală, în sensul art. 1538 C.civ., 

pentru nerestituirea la termen a garanţiei de bună execuţie. 

   Având în vedere toate aspectele de fapt şi de drept reţinute, instanţa va admite, în 

parte, cererea de chemare în judecată şi va obliga pârâta să restituie reclamantei suma de 

13.518,11 lei, reprezentând garanţie bună execuţie, urmând a respinge cererea formulată de 

reclamantă pentru restul pretenţiilor, ca neîntemeiată. 

Totodată, luând în considerare dispoziţiile art. 541-453 C.proc.civ. şi având în vedere 

culpa procesuală parţială a pârâtei în declanşarea litigiului judiciar, instanţa  va obliga pârâta 

să plătească reclamantei suma de 780,90 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă 

judiciară de timbru, proporțional cu pretenţiile admise. 

În final, instanţa va respinge cererea pârâtei privind obligarea reclamantei la plata 

cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocaţial în cuantum de 1.500 lei, întrucât 

pârâta nu a câştigat procesul, ci a căzut în culpă procesuală. 

 

7. Prescripţia dreptului material la acţiune. Termen special de 

prescripţie.Calculul termenului de prescripţie 
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Aşadar, potrivit art. 2519 C.civ., dreptul la orice acţiune promovată în baza unor 

raporturi de asigurare se prescrie în termen de doi ani.  

Se reţine că textul legal nu face distincţie cu privire la natura drepturilor spre a căror 

valorificare se tinde în cadrul acţiunii. Prin urmare, în temeiul principiului ubi lex non 

distinguit nec nos distinguere debemus este evident că acest termen de prescripţie este 

aplicabil oricărei acţiuni prin care se tinde la realizarea unor drepturi în temeiul contractului 

de asigurare. 

În ceea ce priveşte începutul prescripţiei extinctive, instanţa reţine că, potrivit 

prevederilor art.2527 C.civ. privind dreptul la acţiunea în materia asigurărilor, “În cazul 

asigurării contractuale, prescripţia începe să curgă de la expirarea termenelor prevăzute de 

lege ori stabilite de părţi pentru plata primei de asigurare, respectiv pentru plata 

indemnizaţiei sau, după caz, a despăgubirilor datorate de asigurător.”   

În cauza, termenul de 2 ani se calculează si începe sa curgă cel mai târziu de la data 

expirării termenului stabilit de părţi pentru plata despăgubirilor datorate de asigurător (iar 

nu de la data de 23.06.2020, când Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat hotărârea 

civile nr.../2020 în dosarul ../../2017, astfel cum în mod eronat susţine reclamanta, fără temei 

legal), respectiv de la data emiterii răspunsului pârâtei la adresa reclamantei nr. .. din data 

de ...2016 (sau la data expirării termenului prevăzut de lege pentru emiterea răspunsului), 

potrivit celor reţinute în cuprinsul sentinţei civile nr.../...04.2018, pronunţată de Tribunalul ... 

în dosarul nr.../../2017 (fila 2), astfel că acesta a expirat în luna decembrie a anului 2018, 

fiind aplicabil inclusiv pentru invocarea caracterului standard/neuzual al unor clauze 

contractuale, nefiind întrerupt prin demararea litigiului ce a făcut obiectul dosarului 

nr.../../2017, acest motiv neîncadrându-se în nici unul dintre cazurile prevăzute de lege pentru 

întreruperea termenului de prescripţie. 

Sentinţa civilă nr. 7443/01.07.2021 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti la data de 

...11.2020, sub numărul ../300/2020, reclamanta S.C. D. S.R.L., în contradictoriu cu pârâta 

ASIGURAREA ...S.A. a solicitat instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se constate 

caracterul standard al clauzelor de la art. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 si 5.6 din Capitolul V -Riscul de 

furt din cuprinsul Condiţiilor de asigurare Eurotrans, anexa la Contractul de asigurare Seria 

TR nr. ... din 28.12,2015, precum şi caracterul neuzual al aceloraşi clauze. Totodată, a 

solicitat calificarea clauzelor menţionate ca fiind clauze neuzuale, conform prevederilor art. 

1203 Cod civil, neacceptate în mod expres de reclamantă, si in consecinţa lipsa lor de efecte, 

fiind considerate nescrise. 
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De asemenea, în temeiul art. 451 şi următoarele din NCPC, a solicitat să se dispună 

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată aferente soluţionării prezentei cauze. 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, in calitate de asigurat, si parata, in calitate 

de asigurător, s-a încheiat Contractul de asigurare Seria TR nr. ... din 28.12.2015 cu 

valabilitate de la 04.01.2016 pana la 03.01.2017. (Polita Eurotrans- Asigurare de răspundere a 

cărăuşului auto pentru marfa transportata). La momentul semnării poliţei au fost anexate si 

Condiţiile de asigurare Eurotrans, care printre alte clauze prevăd si anumite limitări ale 

răspunderii asigurătorului, care nu au fost negociate si acceptate în mod expres de reclamantă, 

fiind lipsite de efecte, practic fiind considerate nescrise. A arătat, faptul ca sunt in situaţia 

unor clauze standard, Condiţiile Generale Eurotrans nefiind rodul negocierii părţilor. Potrivit 

art. 1202 alin.2 C.civ., prin clauza standard se intelege stipulaţiile stabilite in prealabil de una 

dintre parti pentru a fi utilizate in mod general si repetat si care sunt incluse in contract fara sa 

fi fost negociate cu cealaltă parte. Condiţiile de asigurare Eurotrans si implicit clauzele de la 

art. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 si 5.6 reprezintă astfel de stipulaţii. 

Mai mult, clauzele menţionate, nu numai ca reprezintă clauze standard, dar sunt si 

clauze neuzuale în sensul prevăzut de art. 1203 Cciv., întrucât s-a prevăzut in folosul 

asigurătorului, care a propus clauza standard, o limitare a răspunderii în cazul furtului de 

marfa, ca risc asigurat. 

A solicitat să se constate ca sunt in situaţia unei clauze neuzuale, conform disp. art. 

1203 C.civ. privind limitarea excesiva a răspunderii asigurătorului, clauza care nu a fost 

asumata de reclamantă in mod expres, in scris, pentru a produce efectele juridice. 

Mai arată că se află în situaţia unor clauze standard, Condiţiile Generale Eurotrans 

nefiind rodul negocierii părţilor. Un alt aspect deosebit de important este faptul ca art. 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 si 5,6, care prevăd cazuri de limitare a răspunderii asigurătorului se ragasesc in 

capitolul V intitulat „Riscul de Furt" si nu in capitolul XV) intitulat „Excluderi", fapt care 

face si mai evidenta intenţia ca aceasta clauza neuzuala sa scape vigilentei asiguratului. 

Oricum, suntem in situaţia în care asiguratul se află în poziţie de inferioritate în cursul 

"negocierii" unui contract cu asigurătorul, cu atat mai mult cu cat contractul a fost propus de 

parata. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 192 şi următoarele din NCPC, 1202 si 1203 

CC, precum şi orice altă dispoziţie legală incidenţă. 

Pârâta a depus întâmpinare la data de 21.01.2021 prin care a solicitat respingerea 

cererii ca fiind prescrisă şi ca lipsită de interes, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea 

acesteia ca neîntemeiată. 
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Cu privire la excepţia prescripţiei acţiunii a invocat dispoziţiile art. 2519 C.civ. potrivit 

cărora dreptul la orice acţiune promovată în baza unor raporturi de asigurare se prescrie în 

termen de doi ani.  

Cu privire la excepţia lipsei de interes, arată că, chiar în măsura în care s-ar reţine că 

termenul de 2 ani prevăzut de art. 2519 C. civ. este aplicabil doar acţiunilor în valorificarea 

unor drepturi decurgând din contractul de asigurare în sensul de obligare a asigurătorului la 

plata de despăgubiri, această acţiune este lipsită de interes, impunând-se, de asemenea 

respingerea ei. 

 În drept au fost invocate dispoziţiile art. 201 alin. (1) C.proc.civ., precum şi toate 

celelalte dispoziţii legale invocate în prezenta întâmpinare.  

 Reclamanta a depus răspuns la întâmpinare la data de 10.03.2021 (filele 58-60) prin 

care a solicitat respingerea excepţiilor invocate de pârâtă prin întâmpinare. Referitor la 

excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, arată că, în prezenta cauză, important de 

analizat este cursul prescripţiei dreptului reclamantei de a  formula acţiuni privind drepturile 

întemeiate pe contractul de asigurare, iar nu durata termenului. Susţine reclamanta faptul că, 

în speţă, cursul prescripţiei a fost întrerupt prin demararea litigiului înregistrat la data de 

12.05.2017 în dosarul nr.../../2017, pe rolul Tribunalului .... Totodată apreciază că prescripţia 

dreptului de a formula pretenţiile deduse judecăţii a început să curgă abia la data la care 

reclamanta a fost efectiv prejudiciată  prin invocarea unor clauze standard, neuzuale din 

cuprinsul Contractului – 23.06.2020, aceasta fiind data la care Înalta Curte de Casaţie şi  

Justiţie a pronunţat hotărârea civile nr.../2020 în dosarul menţionat anterior. 

Sub aspect probatoriu, instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisuri, iar pentru 

reclamantă şi proba cu interogatoriul pârâtei.  

La termenul de judecată din data de ...2021, instanţa a reţinut cauza în pronunţare 

asupra excepţiilor invocate prin întâmpinare, respectiv asupra excepţiilor prescripţiei dreptului 

material la acţiune şi lipsei de interes în promovarea cererii. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma excepţiei prescripţiei dreptului 

material la acţiune, instanţa reține următoarele: 

În temeiul art.248 alin.1 C.proc.civ., deliberând cu prioritate asupra excepţiei  

prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâtă prin întâmpinare, constată că 

aceasta este întemeiată, urmând a o admite. 

La termenul de judecată din data de ...2021, instanţa a pus in discuţie excepţia 

prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâtă prin întâmpinare, pe care o va 

admite pentru următoarele considerente: 
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În prezenta cauză, reclamanta S.C. D. S.R.L., în contradictoriu cu pârâta Asigurarea 

...S.A. a solicitat instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se constate caracterul 

standard şi neuzual al clauzelor de la art. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 si 5.6 din Capitolul V – Riscul de 

furt din cuprinsul Condiţiilor de asigurare Eurotrans, anexa la Contractul de asigurare Seria 

TR nr. ... din 28.12,2015, precum şi calificarea acestor clauze ca fiind clauze neuzuale, 

conform prevederilor art. 1203 Cod civil, nefiind acceptate în mod expres de reclamantă, si in 

consecinţa lipsa lor de efecte.  

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 2519 C.civ. potrivit cărora „(1) Dreptul la 

acţiune întemeiat pe un raport de asigurare sau reasigurare se prescrie în termen de 2 ani. 

(2) De asemenea, se prescrie în termen de 2 ani dreptul la acţiune privitor la plata 

remuneraţiei cuvenite intermediarilor pentru serviciile prestate în baza contractului de 

intermediere." 

Aşadar, potrivit art. 2519 C.civ., dreptul la orice acţiune promovată în baza unor 

raporturi de asigurare se prescrie în termen de doi ani.  

Se reţine că textul legal nu face distincţie cu privire la natura drepturilor spre a căror 

valorificare se tinde în cadrul acţiunii. Prin urmare, în temeiul principiului ubi lex non 

distinguit nec nos distinguere debemus este evident că acest termen de prescripţie este 

aplicabil oricărei acţiuni prin care se tinde la realizarea unor drepturi în temeiul contractului 

de asigurare. 

În ceea ce priveşte începutul prescripţiei extinctive, instanţa reţine că, potrivit 

prevederilor art.2527 C.civ. privind dreptul la acţiunea în materia asigurărilor, “În cazul 

asigurării contractuale, prescripţia începe să curgă de la expirarea termenelor prevăzute de 

lege ori stabilite de părţi pentru plata primei de asigurare, respectiv pentru plata 

indemnizaţiei sau, după caz, a despăgubirilor datorate de asigurător.”   

În cauza, termenul de 2 ani se calculează si începe sa curgă cel mai târziu de la data 

expirării termenului stabilit de părţi pentru plata despăgubirilor datorate de asigurător (iar nu 

de la data de 23.06.2020, când Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat hotărârea civile 

nr.../2020 în dosarul ../../2017, astfel cum în mod eronat susţine reclamanta, fără temei legal), 

respectiv de la data emiterii răspunsului pârâtei la adresa reclamantei nr. 7659 din data de 

14.11.2016 (sau la data expirării termenului prevăzut de lege pentru emiterea răspunsului), 

potrivit celor reţinute în cuprinsul sentinţei civile nr.../C/16.04.2018, pronunţată de Tribunalul 

... în dosarul nr.../../2017 (fila 2), astfel că acesta a expirat în luna decembrie a anului 2018, 

fiind aplicabil inclusiv pentru invocarea caracterului standard/neuzual al unor clauze 

contractuale, nefiind întrerupt prin demararea litigiului ce a făcut obiectul dosarului 

nr.../../2017, acest motiv neîncadrându-se în nici unul dintre cazurile prevăzute de lege pentru 

întreruperea termenului de prescripţie. 
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Pentru considerentele expuse,  instanţa va admite excepţia prescripţiei dreptului material 

la acţiune invocată de pârâtă prin întâmpinare, şi, în consecinţă, va respinge cererea formulată 

de reclamanta S.C. D. S.R.L., în contradictoriu cu pârâta ASIGURAREA ...S.A., ca fiind 

prescrisă. 

Instanţa va respinge cererea pârâtei privind obligarea reclamantei la plata cheltuielilor 

de judecată, ca neîntemeiată, având în vedere faptul că aceasta nu a făcut dovada efectuării 

unor astfel de cheltuieli în prezenta cauză. 

 

8. Contract de sponsorizare. Obiect. Elementele secundare ale contractului. 

Completarea contractului. 

În drept, potrivit art.1183 alin.3 Cod civil, în condiţiile prevăzute la alin.2, dacă 

părţile nu ajung la un acord asupra elementelor secundare ori persoana căreia i-a fost 

încredinţată determinarea lor nu ia o decizie, instanţa va dispune, la cererea oricăreia dintre 

părţi, completarea contractului, ţinând seama, după împrejurări, de natura acestuia şi de 

intenţia părţilor. 

Conform art.1 alin.1 din Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, sponsorizarea este 

actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate 

asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără 

scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării. 

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese că pârâta D. şi Sectorul 2 Bucureşti 

au convenit cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra materialelor de 

construcţie şi manoperei necesare amenajării unui teren de tenis şi a împrejmuirii acestuia, 

pe un teren proprietatea Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea A.. 

Art.1182 alin.3 Cod civil nu poate constitui temei pentru suplinirea consimţământului 

pârâtei în vederea transferului dreptului de proprietate asupra amenajării  menţionate în 

autorizaţia de construire nr. .., instanţa reţinând că textul invocat permite instanţei doar să 

completeze contractul "ţinând seama, după împrejurări, de natura acestuia şi de intenţia 

părţilor". 

Mai mult decât atât, se reţine că, urmare a finalizării activităţii de sponsorizare, 

pârâta D.  nu a devenit proprietarul amenajării  menţionate în autorizaţia de construire nr. .., 

păstrându-şi calitatea de sponsor în ceea ce priveşte materialele de construcţie şi manopera. 

 

 

Sentința civilă nr. 2021/28.02.2019, definitivă 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti la data de 

..9.2018, sub nr. ../300/2018, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta D., 

suplinirea consimţământul pârâtei cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra 

terenului de tenis de câmp cu suprafaţa de zgură, împrejmuit cu gard, executat de parata pe 

terenul situat în .. şi să se constate transmiterea către reclamanta A. a dreptului de proprietate 

asupra terenului de tenis de câmp cu suprafaţa de zgura, împrejmuit cu gard, executat de 

pârâtă pe terenul situat in .. 
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În motivare, reclamanta a arătat că în anul 2014, pârâta D. şi-a manifestat intenţia de 

a realiza din surse financiare proprii un teren de tenis de câmp pe raza sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti cu scopul de a promova practicarea acestui sport, sens în care şi-a 

făcut publică aceasta intenţie contactând autoritățile publice locale ale sectorului 2. Astfel prin 

scrisoarea de intenţie transmisa Primăriei Sectorului 2 Bucureşti la data de .., pârâta a solicitat 

acordul de principiu al autorităţilor locale precum şi date despre locaţiile disponibile. 

Autoritățile publice au identificat un teren amplasat .., aflat în proprietatea 

Municipiului Bucureşti şi în administrarea A., pe care s-ar fi putut amenaja terenul de tenis de 

câmp a cărei edificare o dorea pârâta.  La data de 22.09.2014, pârâta a semnat un protocol pe 

care l-a trimis prin e-mail spre semnare şi Primăriei sector 2, prin care se obliga să amenajeze 

un teren de tenis de câmp cu suprafaţa de zgură având dimensiunile L36 m - I 20 m, prevăzut 

cu gard împrejmuitor cu înălţimea de 6 m, pe terenul situat in .., pus la dispoziţie de către 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. Prin acelaşi protocol pârâta s-a angajat sa transmită prin 

sponsorizare către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti terenul de tenis după finalizarea 

lucrărilor de construire şi recepționarea acestora.  

Astfel, A. a întocmit Raportul de Specialitate nr. 10641/29.09.2014 prin care se 

aprecia oportună promovarea unui proiect de hotărâre de CLS2 privind aprobarea încheierii 

unui protocol intre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi pârâtă în vederea construirii 

terenului de tenis. S-a emis certificatul de urbanism nr. 1420/114 „M”/21.10.2014. 

La data de 16.10.2014 ....., transmite A., adresa cu nr. 58007/16.10.2014, prin care se 

exprimă un punct de vedere cu privire la propunerea avansată prin Raportul de Specialitate 

întocmit de A., menționându-se că: „se impune ca încheierea acestui Protocol sa fie asumata 

de A. Bucureşti, care va figura ca parte in raportul juridic supus spre aprobare Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti cu mandatarea expresa a Directorului General al A.” şi conţine 

o serie de sugestii necesare a fi avute in vedere in scopul reanalizării propunerii de promovare 

a unei hotărâre de CLS2. 

Pe baza recomandărilor din adresa cu nr. ../16.10.2014 A. a întocmit al doilea Raport 

de Specialitate înregistrat sub nr. 11579/27.10.2014, in care se menţionează ca: „D. se obliga 

sa sponsorizeze prin amenajarea unui teren de tenis" si ca: „după finalizarea execuţiei terenul 

de tenis de câmp cu suprafaţa din zgura, A. Bucureşti prin reprezentantul legal, se va obliga sa 

preia investiţia pe baza unui proces verbal si sa asigure paza si întreţinerea zilnica a terenului 

”. 

La data de ...2014 este emisa Hotărârea nr. .. a Consiliului Local al sectorului 2 , prin 

care s-a aprobat încheierea protocolului de colaborare intre A. si D. pentru amenajarea unui 

teren de tenis de câmp pe terenul situat in .., aflat in administrarea A.. 

În Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 cu nr. ../...2014 se menţionează că: „Se 

împuterniceşte Directorul General al A., sa semneze Protocolul şi documentele de 

sponsorizare subsecvente, Procesul verbal de preluare a investiţiei, precum si orice act necesar 

pentru punerea in aplicare a prevederilor Protocolului menţionat la art. 1 ”.  

A. a continuat demersurile necesare autorizării construirii terenului de tenis şi a 

obținut certificatul de urbanism nr. 547/64”P”/04.05.2015 în care se menţionează ca: „se vor 

proiecta lucrări de amenajare a unor terenuri de tenis si de împrejmuire a acestora cu gard de 

plasa, fără amenajare de tribune, precum si lucrări complementare, care vor fi considerate ca 

fiind necesare pe parcursul proiectării. Suprafaţa ocupata va fi de maxim 800 mp (40m x 20 

m)". 
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La data de 19.08.2015 pe numele A., a fost emisă Autorizaţia de construire nr. 

413/50 „P” prin care a fost autorizata „Amenajare teren de tenis in aer liber si împrejmuire - 

cu încadrare in prevederile certificatului de urbanism nr. 547/64”P”/04.05.2015.” 

La data de 15.01.2016, prin adresa cu nr. 408, D. a comunicat Primăriei sectorului 2 

şi A. faptul că „au fost finalizate lucrările de amenajare a terenului de tenis situat în .., 

valoarea lucrărilor fiind de 79.653,07 lei’ solicitându-se iniţierea procedurii „de recepţie a 

lucrărilor respective, precum şi pentru încheierea şi semnarea documentelor de predare a 

acestora”, iar la  data de 12.05.2016, intre A. şi D.s-a încheiat procesul-verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor cu nr. 6042, prin care s-a făcut recepţia Amenajării terenului de tenis si 

împrejmuire din ... 

Ulterior, A.  a inițiat demersuri pentru transferul dreptului de proprietate asupra 

construcţiei (teren de tenis) edificata de D. din surse şi cu materiale proprii. Astfel, la data de 

21.04.2017 a avut loc o prima întâlnire intre reprezentanţii A. şi D.în care nu s-a putut însă 

ajunge la o concluzie cu privire la modalitatea de transfer a dreptului de proprietate asupra 

construcţiei reprezentata de terenul de tenis de câmp amplasat in ... 

Cu aceasta ocazie reprezentantul D.a arătat că deşi încă de la iniţierea proiectului au 

avut intenţia de a gratifica Primăria Sectorului 2 cu acest teren de tenis sub forma unei 

sponsorizări, după semnarea procesului verbal de recepţie a lucrărilor nu mai pot face aceasta 

sponsorizare datorită prevederilor existente în art. 1 din Legea nr. 32/1994 privind 

sponsorizarea, care prevăd că: „sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane 

convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau 

mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una 

dintre părţi denumita beneficiarul sponsorizării." 

Pornind de la aceasta prevedere potrivit căreia pot face obiectul sponsorizării doar 

mijloacele financiare si bunurile materiale, reprezentantul D. a susţinut ca după finalizarea 

construcţiei în care au fost incorporate materialele de construcţie proprietatea D. putem vorbi 

despre existenta unui bun imobil. Or, bunurile imobile nu pot face obiectul sponsorizării. 

Potrivit interpretării reprezentantului D. sponsorizarea ar fi putut avea ca obiect doar 

materialele de construcţie din care a fost edificat terenul de tenis sau sume de bani. 

Reprezentantul D. nu a agreat ideea transferului gratuit al proprietăţii asupra 

terenului de tenis prin alta modalitate (donaţie) întrucât în acest fel nu ar mai beneficia de 

facilitatea constând in reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizării, facilitate pe 

care ar fi avut-o doar in cazul sponsorizării. Astfel că, D. si A. au încheiat procesul verbal nr. 

3861/21.04.2015 in care s-a precizat ca: „In urma discuţiilor purtate, părţile au convenit ca 

pana la data de 31.05.2017 sa stabilească de comun acord modalitatea în care urmează a se 

proceda cu privire la transferul terenului de tenis de câmp împrejmuit edificat de D. pe terenul 

pus la dispoziţie de către A. în ..." Discuţiile între A. şi D.au continuat fără a se ajunge la o 

înţelegere cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra construcţiei teren de tenis 

edificata in Parcul Morarilor. 

În drept, au invocat dispoziţiile art. art.557 alin.1, art.1182 alin.3 Cod civil.  

La dosar, reclamanta a depus înscrisuri, în copii certificate pentru conformitate cu 

originalul.  

Pârâta D. a depus întâmpinare, la data de 31.10.2018, prin care a solicitat admiterea 

cererii de chemare în judecată doar daca instanţa se poate pronunţă cu privire la constatarea 

si/sau perfectarea sponsorizării, iar în subsidiar, daca instanţa nu se poate pronunţa cu privire 
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la constatarea si/sau perfectarea sponsorizării, a solicitat respingerea cererii de chemare in 

judecata, ca netemeinică şi nefondată. 

În motivarea întâmpinării, pârâta a arătat că din documentele depuse de reclamanta, 

nu rezultă decât intenţia fermă şi clară a ambelor parii de a fi efectuata o sponsorizare. 

Modalitatea de transmitere a investiţiei reprezintă un element esenţial al contractului, fiind 

aplicabile prevederile art. 1185 Cod Civil, respectiv „Atunci când, în timpul negocierilor, o 

parte insistă să se ajungă la un acord asupra unui anumit element sau asupra unei anumite 

forme, contractul nu se încheie până nu se ajunge la un acord cu privire la acestea.”. Atât 

anterior, cât şi ulterior realizării investiţiei, părţile au avut negocieri cu privire la transmiterea 

investiţiei doar prin sponsorizare. 

A mai arătat că documentele care stau la baza demarării Investiţiei, respectiv fost 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 Bucureşti adoptata sub nr.../...2014, Protocolul semnat şi 

Rapoartele interne ale Primăriei Sector 2 emise în procedura prealabilă adoptării HCL 

nr.../...2014, fac referire la realizarea unui teren de tenis – Investiţia - de către D.  şi 

transmiterea acestuia prin sponsorizare către autoritatea locală. Astfel, una din condiţiile 

esenţiale pentru validitatea contractului - art.1179 - o constituie cauza licită şi morală, iar art. 

1235 Cod Civil defineşte cauza drept motivul care determină fiecare parte să încheie 

contractul. Cauza care a stat la baza realizării Investiţiei este reprezentată de către 

sponsorizare. 

A considerat că instanţa trebuie să ţină cont de voinţa reală şi concordanţă a părţilor, 

astfel cum reiese fără dubiu din situaţia juridica dedusa judecaţii, fiind invocate prevederile 

art. 1266 alin 2 Cod Civil, care stabilesc criteriile ce trebuie avute in vedere de către instanţa 

la stabilirea voinţei concordante: scopul contractului, de negocierile purtate de părţi, de 

practicile statornicite între acestea şi de comportamentul lor ulterior încheierii contractului. 

Ori, scopul contractului, negocierile părţilor şi comportamentul lor ulterior realizării 

investiţiei sunt în sensul realizării sponsorizării şi nu a altui act juridic. Astfel, voinţa părţilor 

a fost de a se efectua o sponsorizare, astfel încât instanţa trebuie să se pronunţe doar cu privire 

la constarea şi/sau perfectarea sponsorizării. 

De asemenea, a solicitat reducerea cheltuielilor de judecată/a onorariului de avocat în 

raport de disp. art. 451 alin 2 Cpc,  în sensul diminuării onorariului avocatului reclamantei la 

un cuantum de cel mult 300 lei. 

În drept, au fost invocate disp. art 205 si următoarele, art.249, art.451-453 Noul Cod 

de Procedura Civila, art.1185, 1235 şi următoarele, 1266 Cod Civil, Legea nr.32/1994 privind 

sponsorizarea. 

La întâmpinare nu au fost anexate înscrisuri, în copie. 

Reclamanta nu a depus răspuns la întâmpinare.    

Analizând probele administrate, instanţa reţine că: 

Prin cererea adresată Primăriei Sectorului 2 Bucureşti la data de 26.08.2014 pârâta D.  

a solicitat acceptul de principiu, locaţiile disponibile, precum şi modalitatea juridică agreată 

(de exemplu sponsorizare) în vederea dezvoltării unui teren de tenis de câmp pe raza 

Sectorului 2 Bucureşti (f.8). 

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.../...2014 a fost aprobată încheierea 

Protocolului de colaborare între A. şi D. pentru amenajarea unui teren de tenis de câmp pe 

terenul situat în .., aflat în administrarea A. (f.21-23). 

Conform protocolului din data de 22.09.2014, pârâta s-a obligat să amenajeze un 

teren de tenis de câmp cu suprafaţa din zgură, având dimensiunile L 36m x l 20 m, prevăzut 
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cu gard împrejmuitor cu înălţimea de 6 m, pe terenul situat în .., pus la dispoziţie de către 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti (f.28,29). 

Pentru reclamanta A. s-a emis certificatul de urbanism nr. 1420/114"M"/21.10.2014 în 

scopul amenajării unui teren de tenis pe terenul zonă verde (..), identificat prin planurile de 

situaţie scara 1:500 şi scara 1:2000, iar la data de 04.05.2015 s-a emis certificatul de urbanism 

nr. 547/64"P"/04.05.2015, în scopul amenajării terenului de tenis intabulat în CF nr.2332721 

şi împrejmuirii acestuia cu gard de plasă, fără amenajare de tribune (f.30-33). 

La data de 19.08.2015, Primăria Sectorului 2 Bucureşti a emis autorizaţia de construire 

nr. .., prin care reclamanta A. a fost autorizată să execute lucrări de construire pentru 

amenajare teren de tenis în aer liber şi împrejmuire (f.46,47). 

La data de 12.05.2016 a fost întocmit procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr.6042, fiind admisă recepţia la terminarea lucrării " Amenajare teren tenis şi 

împrejmuire – ..". 

În drept, potrivit art.1183 alin.3 Cod civil, în condiţiile prevăzute la alin.2, dacă 

părţile nu ajung la un acord asupra elementelor secundare ori persoana căreia i-a fost 

încredinţată determinarea lor nu ia o decizie, instanţa va dispune, la cererea oricăreia dintre 

părţi, completarea contractului, ţinând seama, după împrejurări, de natura acestuia şi de 

intenţia părţilor. 

Conform art.1 alin.1 din Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, sponsorizarea este 

actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate 

asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără 

scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării. 

Art.37 alin.1 din Legea 7/1996 prevede că, dreptul de proprietate asupra construcţiilor 

se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală 

emitentă a autorizaţiei de construire, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat 

conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în materie şi a unei documentaţii cadastrale. 

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese că pârâta D. şi Sectorul 2 Bucureşti au 

convenit cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra materialelor de construcţie şi 

manoperei necesare amenajării unui teren de tenis şi a împrejmuirii acestuia, pe un teren 

proprietatea Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea A.. 

Art.1182 alin.3 Cod civil nu poate constitui temei pentru suplinirea consimţământului 

pârâtei în vederea transferului dreptului de proprietate asupra amenajării  menţionate în 

autorizaţia de construire nr. ., instanţa reţinând că textul invocat permite instanţei doar să 

completeze contractul "ţinând seama, după împrejurări, de natura acestuia şi de intenţia 

părţilor". 

Mai mult decât atât, se reţine că, urmare a finalizării activităţii de sponsorizare, pârâta 

D.  nu a devenit proprietarul amenajării  menţionate în autorizaţia de construire nr. .., 

păstrându-şi calitatea de sponsor în ceea ce priveşte materialele de construcţie şi manopera. 

Pentru considerentele mai sus expuse, cererea de chemare în judecată urmează să fie 

respinsă, ca neîntemeiată. 
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9. Contract de vânzare încheiat în formă simplificată. Proba încheierii 

contractului, Rezoluţiune.  

 

Instanţa nu poate reţine apărările pârâtei referitoare la lipsa unui contract încheiat 

anume în scris ca instrumentum probationis, întrucât potrivit art.1.178 Cod civil, contractul 

se încheie prin simplul acord de voinţe al părţilor dacă legea nu impune o anumită 

formalitate pentru încheierea sa valabilă, iar potrivit  art.1.182 alin. 1 Cod civil, pentru 

încheierea contractului este suficient ca părţile să se pună de acord asupra elementelor 

esenţiale ale contractului, chiar dacă lasă unele elemente secundare spre a fi convenite 

ulterior ori încredinţează determinarea acestora unei alte persoane, or în cauza de faţă nu 

există nicio dispoziţie legală care să impună o anumită formă pentru încheierea valabilă a 

contractului de vânzare-cumpărare a echipamentului Stulz WDE A 6, ceea ce înseamnă că 

atâta vreme cât părţile s-au înţeles asupra livrării acestui echipament şi a preţului acestuia, 

stabilind termenul de livrare, înseamnă că între părţi s-a încheiat un contract de vânzare-

cumpărare în condiţiile art. 1.650 alin. 1 cod civil, conform căruia vânzarea este contractul 

prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului 

proprietatea unui bun în schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească. 

 

Sentinţa civilă nr. 12358/12.12.2019, definitivă 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul de mai sus la data de 

...2019, reclamanta C.  în contradictoriu cu pârâta A. , a solicitat: 

1. Să se dispună rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între 

părți, cu consecința repunerii părților în situația anterioară, respectiv cu obligarea pârâtei A.  

la restituirea sumei de 36.999,96 lei. 

2. Să se dispună obligarea pârâtei A.  la plata la plata dobânzii legale, calculată de 

la data 02.10.2018 și până la restituirea integrală a sumei de 36.999,96 lei. 

3. Să se dispună obligarea pârâtei A. , la plata cheltuielilor de judecată ocazionate 

de această cauză.    

În fapt, a arătat că la data de 01.10.2018, între C.  și pârâta A.  a intervenit o înțelegere 

cu privire la achiziționarea de către reclamantă de la pârâtă, a unui echipament Stulz WDE A 

6, conform facturii fiscale nr. 249 din 01.10.2018, întrucât aceasta din urmă era partener 

oficial al companiei Stulz GmbH. Termenul de livrare al echipamentului era de 9 săptămâni 

de la data plății acestuia, astfel cum rezultă din bonul de comandă emis de pârâta A.  la 

25.09.2018. 

Arată că potrivit dispozițiilor art. 273 alin. 1 Cod procedură civilă, înscrisul sub 

semnătură privată, recunoscut de cel căruia îi este opus, sau după caz, socotit de lege ca 

recunoscut, face dovadă între părți până la proba contrară, iar conform dispozițiilor art. 1270 

alin. 1 Cod civil, contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante. 

Față de cele de mai sus, susţine că între părţi a intervenit un contract de vânzare-

cumpărare, reglementat de dispozițiile art. 1650 și următoarele din Codul civil, pârâta A.  

obligându-se să vândă echipamentul Stulz WDE A 6 cu garanție, transport și site survey, către 

C. , în schimbul unui preț de 37.832,42 lei, astfel cum rezultă din factura fiscală nr. 249 din 

01.10.2018, emisă de pârâtă. Obligația asumată de C. , respectiv de achitare a prețului 

echipamentului Stulz WDE A 6 a fost îndeplinită a doua zi de la data emiterii facturii fiscale, 
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respectiv la 02.10.2018, astfel cum rezultă din ordinele de plată nr. 905 din 02.10.2018 în 

cuantum de 31.092,41 lei și nr. 906 din 02.10.2018 în cuantum de 5.907,55 lei. 

Menționează că a plătit suma totală de 36.999,96 lei din totalul facturii, diferența 

reprezentând contravaloarea site survey care era necesar abia după livrarea echipamentului. În 

ciuda faptului că termenul de livrare era de 9 săptămâni de la data plății echipamentului, 

respectiv de la 02.10.2018, dată la care şi-a îndeplinit obligația de plată, nici până în acest 

moment pârâta A.  nu i-a livrat echipamentul. A solicitat pârâtei în nenumărate rânduri să-și 

execute obligația pe care și-a asumat-o, indicându-i cu exactitate adresa de livrare în fiecare 

solicitare transmisă, însă la 01.04.2019 pârâta A.  i-a răspuns că nu poate face livrarea 

echipamentului, din motive imputabile acesteia. 

Arată că potrivit art. 1516 Cod civil, ”Creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, 

exactă și la timp a obligației. Atunci când fără justificare, debitorul nu își execută obligația și 

se află în întârziere, creditorul poate, la alegerea sa și fără a pierde dreptul la daune interese, 

dacă i se cuvin: 

a) Să ceară sau, după caz, să treacă la executarea silită a obligației 

b) Să obțină, dacă obligația este contractuală, rezoluțiunea sau rezilierea 

contractului, ori după caz, reducerea propriei obligații și 

c) Să folosească, atunci când este cazul, orice alt mijloc prevăzut de lege pentru 

realizarea dreptului său”.  

Arată că având în vedere că pârâta A.  nu și-a executat obligația, deși a fost pusă în 

întârziere de nenumărate ori, iar reclamanta a plătit contravaloarea echipamentului, în temeiul 

dispozițiilor art. 1550 Cod civil solicită rezoluțiunea, iar ca efect al rezoluțiunii conform art. 

1554 Cod civil, contractul desființat prin rezoluțiune se consideră că nu a fost niciodată 

încheiat, fiecare parte fiind ținută să restituie celeilalte părți pretențiile primite.   

Menționează că a încercat și rezolvarea pe cale amiabilă a acestei situații, astfel cum 

rezultă din notificarea adresată pârâtei la 11.04.2019, însă fără a primi vreun răspuns până la 

acest moment. 

Pentru toate aceste considerente, solicită rezoluțiunea contractului de vânzare-

cumpărare încheiat între părți, cu consecința repunerii părților în situația anterioară, respectiv 

cu obligarea pârâtei A.  la restituirea sumei de 36.999,96 lei și la plata dobânzii legale 

calculată de la data 02.10.2018 și până la restituirea integrală a sumei de 36.999,96 lei. 

În drept, a invocat art. 192 și următoarele Cod procedură civilă, art. 1516, art. 1530, 

art. 1549, art. 1550, art. 1554 Cod civil. 

În dovedire, a propus înscrisuri, interogatoriu. 

Prin cererea precizatoare depusă la data de 30.05.2019, reclamanta a precizat că 

dobânda legală penalizatoare calculată de la data de 02.10.2018 şi până la data introducerii 

acţiunii, este în cuantum de 1.824,66 lei. 

Pârâta nu a depus întâmpinare, iar prin notele scrise depuse la dosarul cauzei prin 

Compartimentul Registratură al instanţei la data de 03.10.2019, a solicitat respingerea 

acţiunii, în principal ca inadmisibilă, iar în subsidiar ca neîntemeiată. 

A invocat inadmisibilitatea acţiunii în rezoluţiunea contractului arătând că deşi între 

părţi au existat raporturi comerciale pe bază de comandă, totuşi nu a fost încheiat niciodată un 

contract, iar în lipsa contractului încheiat ad probationem, nu este posibilă determinarea 

obligaţiilor nerespectate, răspunderea contractuală putând fi stabilită doar dacă există un 

contract, astfel că art. 1.350 Cod civil şi art. 1.549-1.550 nu sunt aplicabile, iar capătul 

referitor la dobânda legală este accesoriu şi urmează soarta principalului. 
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Instanţa a încuviinţat reclamantei proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei şi 

interogatoriul pârâtei care, fără a invoca vreun motiv, nu a răspuns la interogatoriul ce i s-a 

comunicat în scris. 

Analizând  actele si lucrările dosarului, instanţa retine în fapt şi în drept 

următoarele: 

În fapt, între reclamanta C. , în calitate de client cumpărător si parata A. , in calitate 

de furnizor, s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare în formă simplificată având ca 

obiect livrarea de către pârâtă a unui echipament Stulz WDE A 6 cu garanție, transport și site 

survey, către C. , în schimbul plăţii de către reclamantă a unui preț total de 37.832,42 lei, din 

care suma de 34.502,56 lei reprezintă preţul echipamentului, suma de 1.387,44 lei reprezintă 

preţul garanţiei pe 2 ani, suma de 832,46 lei reprezintă preţul site survey şi suma de 1.109,96 

lei reprezintă preţul transportului, astfel cum rezultă din emiterea de către pârâtă şi acceptarea 

de către reclamantă a bonului de comandă din data de 25.09.2018 (f. 11) şi din emiterea de 

către pârâtă şi acceptarea de către reclamantă a facturii fiscale seria ALE nr. 249/01.10.2018 

(f. 12). 

Prin acest contract, părţile au convenit că termenul de livrare a echipamentului este de 

9 săptămâni de la data confirmării primirii plăţii în cont. 

Reclamanta a îndeplinit obligaţia de plată a prețului echipamentului Stulz WDE A 6 a 

doua zi de la data emiterii facturii fiscale, respectiv la 02.10.2018, astfel cum rezultă din 

ordinele de plată nr. 905 din 02.10.2018 în cuantum de 31.092,41 lei (f. 13) și nr. 906 din 

02.10.2018 în cuantum de 5.907,55 lei (f. 14), precum şi din extrasul de cont din data de 

02.10.2018 (f. 15), conform cărora reclamanta a plătit pârâtei în total suma de 36.999,96 lei 

din totalul facturii, diferența reprezentând contravaloarea site survey care era necesar abia 

după livrarea echipamentului. 

Pârâta nu a livrat reclamantei echipamentul în termenul de 9 săptămâni de la data de 

02.10.2018 şi nici până în prezent. 

În drept, potrivit dispoziţiilor art. 1270 Cod civil, contractul valabil încheiat are 

putere de lege între părţile contractante, iar potrivit art.1.350 alin.1 şi 2 C.civ., orice persoană 

trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat, iar atunci când, fără justificare, nu îşi 

îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi 

este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii.  

Conform art. 1516 C.civ., creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă și la 

timp a obligației. De asemenea, potrivit art. 1535 alin. 1 C.civ., în cazul în care o sumă de 

bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până 

în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a 

trebui să dovedească vreun prejudiciu. 

Pentru angajarea răspunderii civile contractuale este necesară întrunirea cumulativă a 

următoarelor condiţii: existenţa unor raporturi contractuale stabilite între părţi, neîndeplinirea 

sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, existenţa unui prejudiciu 

patrimonial, existenţa unei legături de cauzalitate între prejudiciu şi nerespectarea obligaţiilor 

contractuale, vinovăţia părţii care a cauzat prejudiciul, necesitatea punerii debitorului în 

întârziere şi inexistenţa unei clauze de neresponsabilitate prevăzute de părţi în contract.  

Existenţa raporturilor contractuale dintre reclamantă şi pârâtă este dovedită prin  

înscrisurile menţionate anterior, fiind de altfel recunoscută de pârâtă prin notele scrise. 

Instanţa nu poate reţine apărările pârâtei referitoare la lipsa unui contract încheiat 

anume în scris ca instrumentum probationis, întrucât potrivit art.1.178 Cod civil, contractul se 
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încheie prin simplul acord de voinţe al părţilor dacă legea nu impune o anumită formalitate 

pentru încheierea sa valabilă, iar potrivit  art.1.182 alin. 1 Cod civil, pentru încheierea 

contractului este suficient ca părţile să se pună de acord asupra elementelor esenţiale ale 

contractului, chiar dacă lasă unele elemente secundare spre a fi convenite ulterior ori 

încredinţează determinarea acestora unei alte persoane, or în cauza de faţă nu există nicio 

dispoziţie legală care să impună o anumită formă pentru încheierea valabilă a contractului de 

vânzare-cumpărare a echipamentului Stulz WDE A 6, ceea ce înseamnă că atâta vreme cât 

părţile s-au înţeles asupra livrării acestui echipament şi a preţului acestuia, stabilind termenul 

de livrare, înseamnă că între părţi s-a încheiat un contract de vânzare-cumpărare în condiţiile 

art. 1.650 alin. 1 cod civil, conform căruia vânzarea este contractul prin care vânzătorul 

transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în 

schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească. 

În plus, faţă de împrejurarea că pârâta, fără a invoca nici un motiv, nu a răspuns la 

interogatoriu ce i s-a comunicat în scris, ceea ce constituie un refuz de a răspunde, în temeiul 

art. 358 Cod pr.civ., instanţa socoteşte această împrejurare ca o mărturisire deplină în sensul 

recunoaşterii încheierii şi elementelor acestui contract astfel cum au fost reţinute anterior. 

 Prin nerespectarea de către pârâtă a obligaţiei de livrare a echipamentului, reclamantei 

i s-a produs un prejudiciu patrimonial cert, pârâta neproducând dovada unei cauze 

exoneratoare de vinovăţie cu privire la nerespectarea obligaţiilor contractuale, reţinându-se şi 

că în materia răspunderii contractuale, culpa debitorului este prezumată.  

 Sub acest aspect, instanţa mai reţine că pârâta nu a dovedit că ar fi livrat echipamentul, 

iar prin corespondenţa e-mail din data de 01.04.2019, pârâta a transmis reclamantei că nu are 

cum să facă livrarea echipamentului, iar faţă de împrejurarea că pârâta, fără a invoca nici un 

motiv, nu a răspuns la interogatoriu ce i s-a comunicat în scris, ceea ce constituie un refuz de 

a răspunde, în temeiul art. 358 Cod pr.civ., instanţa socoteşte această împrejurare ca o 

mărturisire deplină în sensul recunoaşterii primirii preţului şi a nelivrării echipamentului.

  

 Prin urmare, pe lângă faptul că pârâta a fost pusă în întârziere prin notificarea 

comunicată de reclamantă la data de 15.04.2019 (f. 20), pârâta se afla de drept în întârziere în 

condiţiile art. 1.523 alin. 2 lit. c) Cod civil, întrucât şi-a manifestat în mod neîndoielnic faţă de 

reclamantă intenţia de a nu executa obligaţia de livrare. 

Conform art. 1.549 alin. 1 Cod civil, dacă nu cere executarea silită a obligaţiilor 

contractuale, creditorul are dreptul la rezoluţiunea contractului, care poate fi dispusă de 

instanţă la cerere, conform art. 1.550 alin. 1 Cod civil, caz în care, contractul desfiinţat prin 

rezoluţiune se consideră că nu a fost niciodată încheiat şi fiecare parte este ţinută să restituie 

celeilalte părţi prestaţiile primite, conform art. 1.554 alin. 1 Cod civil. 

Potrivit art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 13/2011, rata dobânzii legale penalizatoare se 

stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 4 puncte procentuale, iar potrivit  alin. 21 

din acelaşi text legal, aplicabil începând cu data de 05.04.2013, în raporturile dintre 

profesionişti şi între aceştia şi autorităţile contractante, dobânda legală penalizatoare se 

stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale. 

 Ţinând seama că pârâta în mod culpabil nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra 

echipamentul Stulz WDE A 6, asumată prin contractul sinalagmatic de vânzare-cumpărare 

menţionat, instanţa constată îndeplinită condiţia rezolutorie, motiv pentru care va dispune  

rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între părţi prin emiterea şi acceptarea 

bonului de comandă din data de 25.09.2018 şi a facturii fiscale seria ALE nr. 249/01.10.2018. 
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Faţă de faptul că rezoluţiunea are ca efect repunerea părţilor în situaţia anterioară şi 

ţinând seama că în temeiul contractului rezoluţionat pârâta a primit de la reclamantă suma de 

36.999,96 lei, instanţa va dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii acestui 

contract şi va obliga pârâta să restituie reclamantei suma de 36.999,96 lei, reprezentând preţ 

achitat în temeiul contractului rezolvit,. 

Întrucât pârâta are obligaţia de a restitui reclamantei suma de 36.999,96 lei, instanţa 

constată că aceasta datorează reclamantei cu titlu de daune-interese şi beneficiul de care 

reclamanta a fost lipsită, adică preţul folosinţei sumei de bani, deci dobânda legală 

penalizatoare începând cu data la care pârâta a primit preţul echipamentului nelivrat, aşa încât, 

constatând şi corectitudinea modului de calcul al dobânzii legale efectuat de reclamantă, 

instanţa va obliga pârâta să plătească reclamantei suma de 1.824,66 lei, reprezentând dobânda 

legală penalizatoare aferentă, calculată de la data de 02.10.2018 şi până la data de 14.05.2019, 

precum şi să plătească reclamantei dobânda legală penalizatoare aferentă calculată în 

continuare de la data de 15.05.2019 şi până la data restituirii integrale a preţului. 

În ceea ce priveşte capătul cererii de chemare în judecată având ca obiect cheltuielile 

de judecată, în temeiul art. 453 alin. 1 Cod pr.civ., instanţa îl va admite şi va obliga pârâta, 

întrucât aceasta a pierdut procesul, să plătească reclamantei suma de 3.372,97 lei, 

reprezentând cheltuieli de judecată formate din taxa judiciară de timbru în cuantum de 

1.872,97 lei (f. 30-32) şi din onorariul în cuantum de 1.500 lei, achitat de reclamantă 

avocatului său conform facturii nr. 282/11.04.2019 (f. 50) şi ordinului de plată nr. 

949/12.04.2019 (f. 51). 

 

10. Contract de subantrepriză. Obligaţiile părţilor. Excepţia de neexecutare. 

Condiţii. 

 

Conform art. 1872 C.Civ., beneficiarul are dreptul să obţină rezilierea sau, după caz, 

rezoluţiunea contractului în cazurile în care, fără justificare: a) respectarea termenului 

convenit pentru recepţia lucrării a devenit vădit imposibilă; b) lucrarea sau serviciul nu se 

execută în modul convenit şi într-un termen stabilit de beneficiar potrivit cu împrejurările, 

antreprenorul nu remediază lipsurile constatate şi nu schimbă pentru viitor modul de 

executare a lucrării sau serviciului; c) nu se execută alte obligaţii ce revin antreprenorului 

potrivit legii sau în temeiul contractului. 

Având în vedere natura concretă a serviciilor ce fac obiectul contractului părţilor, 

instanţa reţine că reclamanta-pârâtă şi-a asumat obligaţii de rezultat, de a efectua lucrările 

agreate cu respectarea termenului de execuţie asumat prin anexa 4, respectiv 10.12.2017. În 

cazul obligaţiei de rezultat generată de contractul de subantrepriză, neatingerea rezultatului 

implică neexecutarea obligaţiei, astfel că pârâta-reclamantă trebuie să probeze încheierea 

contractului, iar reclamanta-pârâtă trebuie să probeze atingerea rezultatului. Dacă această 

din urmă probă nu s-a făcut, atunci se prezumă că reclamanta-pârâtă nu şi-a îndeplinit 

obligaţia contractuală şi aceasta este nejustificată, în raport de prezumţia instituită de 

art.1548 C.Civ.. Totuşi, aspectul referitor la caracterul nejustificat al neexecutării este 

susceptibil de probă contrară, iar sarcina probei incumbă tot subantreprenorului, în cauză, 

reclamantei-pârâte. 
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Astfel, în raport de situaţia de fapt reţinută în baza probelor administrate, instanţa 

reţine că reclamanta-pârâtă nu a reuşit să dovedescă îndeplinirea obligaţiei prevăzute de 

contract, de executare a montajului în condiţiile prevăzute de contract cu respectarea 

termenului de execuţie a lucrărilor stabilit ca fiind determinant încă de la încheierea 

contractului. 

Deşi reclamanta-pârâtă se prevalează de excepţia de neexecutare a contractului prin 

apărările formulate, invocând în principal că neexecutarea de către pârâta-reclamantă a 

propriilor obligaţii asumate a condus la neexecutarea obligaţiei sale, instanţa reţine că 

aceasta nu incidentă în cauză, deoarece pentru a fi invocată este necesar să-şi fi executat 

propriile obligaţii ce se impuneau a fi îndeplinite cu precădere celor imputate creditorului 

obligaţiei, iar neexecutarea nu poate fi invocată decât într-o măsură corespunzătoare 

neexecutării obligaţiei corelative de către creditorul care este pregătit să-şi execute propria 

obligaţie şi probează acest fapt. 

Sentinţa civilă nr. 10627/11.12.2020, definitivă 

 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele: 

Prin cererea formulată şi inregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, la 

data de ...2018, sub nr. ../300/2020,  reclamanta S.C. S. S.R.L. in contradictoriu cu pârâta 

pârâta S.C. A.S.R.L. a solicitat instanţei să dispună  obligarea pârâtei la plata sumei de 

41.880,64 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale seria BVC nr. 0002906 din data de 

08.01.2018, a penalităţilor de întârziere de la data scadenţei facturii fiscale, respectiv 

09.02.2018 şi până la data achitării integrale, precum și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor 

de judecată. 

În motivare, reclamanta a arătat că între părţi s-au desfăşurat raporturi juridice în baza 

contractului de prestări servicii montaj din data de 17.09.2017 în cadrul căruia reclamanta a 

avut calitatea de prestator, iar pârâta beneficiar, iar obiectul contractului l-a reprezentat 

prestarea de servicii de construcţii-montaj pentru Proiectul ..din Șibiu, astfel cum aceste 

lucrări sunt identificate in anexele la contract. Deşi reclamanta şi-a indeplinit obligaţiile 

contractuale, efectuând lucrările contractate, emiţând in acest sens, atât factura fiscala seria 

BVC nr. 0002906/08.01.2018 cât şi șituaţiile detaliate ale lucrărilor prestate, astfel cum 

prevăd dispoziţiile contractuale, pârâta nu a înteles să achite contravaloarea lor. 

Reclamanta a arătat că a incercat inclusiv soluţionarea amiabilă a situaţiei și a transmis 

pârâtei notificări privind achitarea debitului, insă aceasta nu a dat curs acestora. A mai 

precizat reclamanta că fiind vorba despre raporturi contractuale devin aplicabile dispozițiile 

art. 1270 alin. 2 Cod civ. ce consacra forța obligatorie a contractelor și art. 1170 C.civ. 

referindu-se la buna-credință a părților contractante. Totodată, devin intrutotul aplicabile și 

dispozitiile art. 1350 C. Civ. alin. 1 care prevăd ca ,, orice persoana trebuie sa iși execute 

obligațiile pe care le-a contractat”, iar alin. 2 stabilește că: ,,atunci când, fără nici o justificare, 

nu iși indeplinește această indatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte 

părți și este obligată să repare acest prejudiciu”. De asemenea, culpa debitorului obligaţiei 

contractuale, prezumându-se prin simplul fapt al neexecutării, rezultă din prevederile art. 

1548 C.civ., in timp ce art. 1530 C.civ instituie dreptul la daune-interese, iar art. 1516 alin. 1 

C. civ. afirma dreptul creditorului la indeplinirea integrală, exactă și la timp a obligațiilor, 

aspecte față de care a arătat reclamnata că este indreptățită și la plata penalităților de intârziere 

de 0,1% conform Cap. IX art. 11 din contractul de prestări servicii. 
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Cu privire la factura fiscală emisă in baza contractului de prestări servicii, a solicitat 

reclamanta să se aibă in vedere dispozițiile art. 277 alin. 2 CPC și art. 319 alin. 29 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, potrivit cărora semnarea și stampilarea facturilor nu 

reprezintă elemente obligatorii pe care trebuie sa le conțină factura. 

În drept cererea a fost intemeiată pe dispoziţiile art. 1170, 1240,1270 alin. 2 , 1350, 

1548, 1530 Cod Civil și art. 192, 277 Cod procedura civila. 

În dovedire, reclamanta a solicitat incuviinţarea probei cu inscrisuri, interogatoriul 

pârâtei şi martorii B. şi O. .  

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru 1898,41 lei, potrivit art. 3 din OUG 

nr. 80/2013 (f.25-26). 

La data de 23.04.2018 pârâta S.C. A. S.R.L. a depus la dosar întâmpinare şi cerere 

reconvenţională, solicitând instanţei în principal respingerea cererii de chemare in judecată ca 

neîntemeiată şi în subsidiar, în situația admiterii cererii să  dispună compensarea sumei cu 

suma solicitată de pârâtă prin cererea reconvențională, cu obligarea reclamantei la plata 

cheltuielilor de judecată. 

În motivarea întâmpinării, pârâta a arătat că între cele două societăți au existat 

raporturi contractuale, conform contractului  de prestări servicii montaj nr. CF 

063/17.09.2017, contract în care reclamanta, în calitate prestator, se angaja să execute lucrări 

de montaj perete cortină, tâmplărie aluminiu Shuko și placaj ceramic, la Obiectivul ..din 

Sibiu, conform dispozițiilor art. II din contract, termenul de finalizare a lucrări fiind stabilit, 

de comun acord, la data  10.12.2017. Conform contractului, reclamanta era un subcontractor 

de rang II, iar pârâta fiind subcontractor de rang I, având contract cu antreprenorul principal, 

cu un grafic de execuție lucrări ce trebuia respectat și penalități de 2000Euro/pe zi de 

întârziere, pentru nerespectare termenului de finalizare sau termene intermediare din graficul 

de execuție lucrări. 

A arătat pârâta că reclamanta nu și-a executat obligaţiile contractuale în termenele 

mentionate în anexa 4 la contract, lucrările nefiind finalizate nici până în februarie 2018, când 

a solicitat rezilierea contractului. Asa cum rezultă din corespondența electronică, încă de la 

demararea lucrărilor ce au făcut obiectul contractului, au existat neînțelegeri cu privire la 

modalitatea de desfășurare a lucrărilor, numărul de muncitori  pe care prestatorul îi folosea 

fiind insuficient pentru efectuarea acestor lucrări în termenele stabilite. 

Astfel, conform conversațiilor purtate pe email, pârâta prin reprezentantii săi, a 

solicitat în mod repetat suplimentarea numarului de muncitori, învederând reprezentanților 

reclamantei că nu vor reuşi să se încadreze în termenele de execuție pe care și le-au asumat 

prin contract, dacă nu vor lua măsuri corespunzătoare. De asemenea, din conversațiile purtate 

reiese şi că reclamanta avea mereu obiecțiuni, neîntemeiate, legate de livrarea materialelor, 

materiale ce erau puse la dispoziția sa de către pârâtă, folosirea macaralei (pentru care trebuia 

să se programeze fiind macaraua șantierului) și nu soluții pentru executarea în termen a 

lucrărilor, însă materiale au existat, chiar pentru doi subcontractanți, doar că nu poți să susții 

un asemenea contract la un imobil de 6 etaje, plus parter și mezanin, cu 4 muncitori și aceia 

fără experiență în acest gen de lucrări. 

Reclamanta nu a transmis nicio notificare prin care să solicite prelungirea termenului 

de finalizare motivat de faptul că nu ar fi avut materiale la dispoziție, astfel că susținerile sale 

sunt neîntemeiate și nu justifică nerespectarea termen de finalizare şi atât timp cât nu a înțeles 

să solicite un nou grafic de lucrări se poate înțelege că, indiferent de situație, reclamanta a 

apreciat că se poate încadra în termenul de 10.12.2017. Deşi mai era o lună până la data de 
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finalizare a lucrării, iar lucrările erau finalizate în proporție de aproximativ 20% din total 

coroborat cu faptul că reclamanta nu a înțeles să prezinte un grafic cu termene clare de 

finalizare lucrări și nu a suplimentat numărul de muncitori, pârâta, pentru a nu fi pasibilă de 

plată către antreprennorul general al proiectului, de penalități de întârziere și să riște chiar 

rezilierea contractului său cu antreprenorul, a angajat încă un subcontractor, firma G.  

Construct SRL, pentru a executa parte din lucrările ce erau în sarcina reclamantei. 

De asemenea, prin emailul din 9 Noiembrie 2017, a solicitat reclamantei să prezinte 

un  grafic finalizare lucrări, în conditiile în care mai avea o lună până la termenul de finalizare 

stabilit, i s-a solicitat insistent să suplimenteze numărul de muncitori și să prezinte în scris 

măsurile întreprinse pentru finalizarea lucrărilor. I s-a mai adus la cunoștință că în cazul în 

care nu va prezenta măsuri concrete pentru finalizarea lucrării, pârâta va suplimenta 

personalul din şantier și costurile vor fi deduse din plățile către reclamanta. Astfel, întrucât 

reclamanta nu s-a conformat, la data de 13.11.2017 a fost încheiat contract cu subcontractorul 

G.  Construct SRL. 

A mai arătat pârâta că reclamantă nu o interesa decât să-și primeasca biletul la ordin, 

or aceasta trebuia să știe că are și obligații nu doar drepturi, că nu poate executa cum vrea, 

când vrea și cât vrea din lucrările din contract, că oricum își primește BO. Deşi a învederat 

reclamantei, în repetate rânduri, ca antreprenorul nu ii așteaptă și îi penalizează, aceasta a 

ignorat, deşi antreprenorul general a şi transmis un mail ce a fost redirecţionat către 

reclamantă, în care pârâta era anunțată că din cauza întârzierilor și neconformităților, orice 

plată este sistată.  

Ulterior, la data de 29.01.2018 pârâta a transmis o notificare reclamantei, într-o ultima 

încercare de a primi din partea sa un grafic de lucrări, notificare pe care reclamanta a refuzat 

sa o primească și nici nu a furnizat un grafic de lucrări în conditiile în care era cu doua luni în 

întarziere faţă de data stabilită în contract. Or, părţile au stabilit prin contract că neexecutarea 

obligațiilor va conduce la rezilierea contractului cu plata de daune interese, fiind stipulat şi că 

pârâta poate solicita rezilierea în cazul în care prestatorul ”nu-și îndeplinește obligația de 

executare  la termen a lucrarilor de montaj, conform contract, această obligație fiind 

considerată de părți neexecutare semnificativă a obligațiilor  contractuale.” Astfel, în 

condiţiile în care lucrările nu erau finalizate nici până în februarie 2018, pârâta a înțeles să 

notifice rezilierea contractului la data de 07.02.2018, notificare pe care însă reclamanta a 

refuzat să o primească, deși a fost transmisă la sediul indicat chiar de reclamanta în contract şi 

prin e-mail.  

Pe fondul cererii a solicitat instanţei să constate că neplata facturii de către pârâtă 

este pe deplin justificată și se inscrie în prevederile contractuale. A arătat reclamanta că 

factura ce face obiectul prezentei cauze nr. 0002906/08.01.2018, avea termen scadent la data 

09.02.2018, însă conform pct. 14.6.  din contract clientul avea dreptul de a opri orice plată 

scadentă, până când lucrarile nu sunt finalizate, inclusiv remedierea defectelor și până când 

clientul va stabili costul finalizării lucrărilor de către alții. Astfel, toate aceste costuri la care 

se vor adăuga daunele directe și indirecte provocate prin reziliere vor fi deduse direct și fără 

alte formalități din plățile către prestator sau din garanție. 

Întocmai prevederilor contractuale indicate, în mod întemeiat pârâta a refuzat plata 

facturii ce face obiectul prezentului dosar. A precizat pârâta că anterior primirii 

comunicarii de către instanța a cererii de chemare în judecată, a și transmis pe email și 

scrisoare recomandată reclamantei costurile parțiale ale finalizării lucrărilor aflate în 

sarcina reclamantei cu alții, ce fac obiectul cererii reconvenţionale, însă, ca de fiecare data, 
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reclamanta refuză să primească corespondența de la pârâtă, iar comunicările pe email le 

ignoră. 

A mai solicitat pârâta referitor la proba cu martori solicitată de reclamantă prin 

cerere, să fie respinsă ca nepertinentă și neutilă cauzei, având în vedere obiectul cauzei, 

precizând că pretențiile se dovedesc cu înscrisuri și nu cu martori, cu atât mai mult cu cât 

sunt prepușii reclamantei. De asemenea, reclamanta nu a indicat nici teza probatorie, însă 

raportat la obiectul cererii nu se justifică admiterea și administrarea acestei probe, cu atât 

mai mult cu cât martorul Olaru este inginerul angajat al reclamantei implicat în derularea 

contractului, astfel că nu poate fi un martor obiectiv.  

Însă, în cazul în care se va încuviința audierea martorilor, pentru egalitate de 

tratament solicită și pârâta audierea martorului D. , directorul executiv al societății, care s-a 

aflat în permanentă legătură cu reclamanta, ocupându-se de acest proiect. 

În drept, întâmpinarea a fost intemeiată pe dispoziţiile art. 205NCPC,  315 pct. 3 

C.pr.civ. art. 1556NCC, 1616-1617CC.. 

În dovedire, pârâta a solicitat încuviinţarea probelor cu înscrisuri, interogatoriul 

reclamantei, proba testimonială cu martorul D. și orice probă necesară și utilă cauzei, a cărei 

necesitate ar rezulta din dezbateri. 

Prin cererea reconvenţională depusă la dosar la data de 23.04.2020 pârâta-reclamantă a 

solicitat ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună obligarea reclamantei-pârâtei la plata 

sumei de 70.761,15 lei, din care suma de 62.470,14 lei, reprezintă costul finalizării lucrărilor, 

ce au făcut obiectul contractului dintre părți, cu un alt subcontractor, suma de 8.291,01 lei 

(echivalentul a 1778,69Euro) reprezintă penalități de întârziere, iar în cazul admiterii cererii 

principale formulate de către reclamanta-pârâtă, a solicitat, în măsura admiterii, compensarea 

sumelor, în temeiul art. 1616-1617CC., cu obligarea reclamantei-pârâte la plata cheltuielilor 

de judecată. 

În motivare, pârâta-reclamantă a precizat că astfel cum a arătat și prin întâmpinarea 

formulată, între cele două părți s-a derulat un raport contractual în care reclamanta-pârâtă, în 

calitate prestator, se angaja să execute lucrări de montaj perete cortină, tamplarie aluminiu 

Shuko și placaj ceramic la Obiectivul ..din Sibiu,cu termen de finalizare lucrări la data de 

10.12.2017, însă reclamanta-pârâtă nu și-a executat obligațiile contractuale în termenele 

mentionate în anexa 4 la contract, lucrările nefiind finalizate nici până în februarie 2018, când 

a solicitat rezilierea contractului. 

Deși era în întârziere, reclamanta-pârâtă nu a solicitat, în cursul relaţiei contractuale un 

alt grafic de execuție lucrări deși era cert că nu se poate încadra în termenul de 10.12.2017, în 

condițiile în care s-a prezentat în șantier cu 4 muncitori, muncitori care s-au dovedit că nu 

aveau experiență în executarea lucrărilor ce au făcut obiectul contractului dintre părți. 

Conform conversațiilor purtate pe email A., prin reprezentanții săi, a solicitat de fiecare dată 

suplimentarea numărului de muncitori, învederând reprezentanților reclamantei-pârâte că nu 

vor reuşi să se încadreze în termenele de execuție pe care și le-au asumat prin contract dacă nu 

vor lua măsuri corespunzătoare, însă având în vedere că reclamanta nu a înțeles să se 

conformeze pârâta-reclamantă, a angajat încă un subcontractor, firma G.  Construct SRL, 

pentru a executa parte din lucrările ce erau în sarcina reclamantei-pârâte. 

A mai arătat pârâta-reclamantă că mai multe prevederi contractuale punctau acest 

aspect al respectarii termenlor de finalizare a lucrări, respectiv 10.12.2017, întrucât acest 

termen era esential, de respectarea acestui termen depinzând alte lucrări, a altor 

subcontractanți din șantier, iar decalarea termenului de 10.12.2017, genera o decalare a 
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începerii lucrărilor celorlalți subcontractanți, și  în ultimă instanță întârzierea întregului 

proiect, acesta fiind și motivul pentru care antreprenorul general a stipulat în contract 

penalități cu adevărat însemnate de 2000Euro/pe zi de întârziere și nu 0.1% cum sunt 

prevazute în contractul cu S. SRL. Astfel, deși avea obligația de a semnala orice situație de 

natură să conducă la întârzierea și nerespectarea termenului, reclamanta-pârâtă nu a anunțat 

nici când avea întârzieri de 2luni. 

Mai mult în ianuarie 2018, respectiv pe data de 22.01.2018, reclamanta-pârâtă nu s-a 

mai prezentat în șantier, revenind a doua zi, după ce a fost avertizată că neprezentarea 

echivalează cu o reziliere fără motive temeinice a contractului ceea ce va conduce la 

despăgubiri de 50% din valoarea contractului, astfel că, în următoarea zi aceasta și-a trimis 

trei oameni pe șantier, invocand ulterior ”cauza incendiului”, incendiu ce a avut loc în noaptea 

de 6/7 februarie 2018  și nicidecum în 22 ianuarie 2018. 

La data de 29.01.2018 a transmis o notificare reclamantei-pârâte, notificare pe care 

reclamanta a refuzat să o primeasca, (aceasta fiindu-i comunicată şi pe e-mail) și nici nu a 

furnizat un grafic de lucrări în conditiile în care era cu două luni în intarziere fata de data 

stabilită în contract. 

De asemenea, prin contract s-a stipulat că neexecutarea obligațiilor va conduce la 

rezilierea contractului cu plata de daune interese. Totodată s-a stipulat ca A. poate solicita 

rezilierea în cazul în care prestatorul ”nu-și îndeplinește obligația de executare  la termen a 

lucrarilor de montaj, conform contract, această obligație fiind considerată de părți neexecutare 

semnificativă a obligațiilor  contractuale.”, iar plătile vor fi sistate până când A. va stabili 

costul finalizării cu alții a lucrărilor și constul remedierii neconformităților, fiind stipulate că 

”toate aceste costuri, precum și daunele directe și indirecte vor fi deduse direct și fără alte 

formalități din plățile către Prestator sau din garanție”, pct 14.6 din contract. 

Faptul că lucrările nu au fost finalizate de S. SRL  rezultă din situația de lucrări 

depusă, coroborată cu situațiile sale de lucrări dar și din faptul că nu s-a încheiat un proces 

verbal la terminarea lucrarilor. Având în vedere că lucrările nu erau finalizate nici până în 

februarie 2018, a înţeles să notifice rezilierea contractului la data de 07.02.2018, conform 

notificării. 

Astfel, având în vedere prevederile de la pct 14.6 din contract pârâta a refuzat plata 

facturii S., întrucât avea dreptul conform contract ”de a opri orice plata scadenta, până când 

lucrările nu sunt finalizate, inclusiv remedierea defectelor și până când clientul nu a stabilit 

costul finalizării lucrărilor de către alții. Toate aceste costuri la care se vor aduga daunele 

directe și indirecte provocate prin reziliere vor fi deduse direct și făra alte formalități din 

plățile către prestator sau din garanție.”, şi deşi a transmis prin poșta și pe e-mail aceste 

costuri și reclamantei-pârâte nu a primit vreun răspuns. 

A mai arătat pârâta-reclamantă că a garantat financiar și profesional antreprenorul 

principal, iar nerespectarea contractului, prin subcotractarea cu subcontractori precum S. 

SRL, pentru care pârâta a garantat în fața antreprenorului, este de natură să prejudicieze 

imaginea firmei pe piață, cu atât mai mult cu cât firma S. SRL nu ar fi fost acceptată direct 

de antreprenorul general, întrucât nu prezintă garanțiile necesare, financiare și profesionale. 

În conformitate cu dispozițiile art. 1350 C.C., care reglementează răspunderea civilă 

contractuală pentru prejudiciul produs din neexecutarea la termen a obligațiilor 

contractuale, pârâta a arătat că în cauză sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile 

contractuale, prejudiciul constând în costurile suportate de A. pentru finalizarea lucrărilor 

cu un alt subcontractor. A precizat pârâta-reclamantă că în materia obligaţiilor de rezultat, în 
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sarcina debitorului operează o prezumţie dublă relativă, respectiv de neexecutare a obligaţiei 

contractuale şi de culpă în neexecutarea obligaţiei, în condiţiile prevăzute de art. 1548 C.C. 

potrivit cărora, „culpa unei obligaţii contractuale se prezumă prin simplul fapt al 

neexecutării”, iar pentru angajarea răspunderii civile contractuale a reclamantei-pârâte, se cer 

a fi întrunite cumulativ patru condiţii, respectiv: fapta ilicită constând fie în neexecutarea 

totală sau parţială a obligaţiilor asumate prin contract, fie în executarea defectuoasă a 

obligaţiilor asumate ori executarea acestora cu întârziere; se cere ca prejudiciul să fie cert, 

respectiv existenţa sa să fie sigură şi să poată fi stabilită întinderea lui; să existe raportul de 

cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi ultima condiţie, ce vizează culpa debitorului. 

Astfel, analizând prima condiţie, respectiv existenţa faptei ilicite sub aspectul 

nefinalizării   lucrărilor contractate în termenul contractual, solicită instanţei să aibă în vedere 

că potrivit anexei 4 la  contract termenul de execuţie a lucrărilor a fost data de 10.12.2017, iar 

reclamanta-pârâtă nu a solicitat niciodată un alt termen pentru finalizare, dimpotrivă pârâta a 

insistat să i se comunice un grafic de lucrări, solicitare rămasă fără răspuns din partea 

reclamantei. Conform situației de lucrări care poate fi verificată și prin analizarea situațiilor 

de lucrări depuse de reclamantă, reclamanta şi-a executat doar în parte lucrările la care s-a 

obligat prin contract, restul lucrărilor fiind finalizate cu societatea G.  Construct SRL și cu 

echipa de muncitori a pârâtei. 

Din interogatoriul interogatoriu formulat, reclamanta lasă impresia că ar fi ”culpa” 

pârâtei „că a programat lucrările în perioada respectivă”, însă între părţi există un contract 

semnat de ambele părți și până la proba contrară, se presupune că părțile sunt niște 

profesioniști, nu doar în sensul avut în vedere de codul civil ci și acela de experţi în domeniul 

lor de activitate. Astfel fiind spus, dacă reclamanta, profesionist fiind, știa că nu poate executa 

lucrările în perioada respectivă nu trebuia să-și asume această obligație.   

Mai mult, avea posibilitatea să solicite noi termene de finalizare, însă nici când pârâta 

a solicitat insistent să prezinte termene certe de finalizare, reclamanta nu a avut vreun răspuns 

și nu a avansat niciun fel de termene, nici intermediare, nici finale, atitudine care denotă reau-

credință a reclamantei în executarea obligațiilor asumate. „Buna credință” de care face vorbire 

în cererea de chemare în judecată, trebuie avută în vedere în primul rând pentru propria 

obligație și apoi pentru cea a contractantului, în condițiile în care i s-a reiterat de fiecare dată 

că antreprenorul principal îi va penaliza cu 2000 Euro pe zi de întârziere în contractul cu 

Geiger Transilvania. Totodată au existat și neconfomități ale lucrărilor executate, menționate 

de reprezentantul antreprenorului principal în email-ul din 02.02.2018, însă aceste 

neconformități se vor remedia pe cheltuiala reclamantei-pârâte din ”garantia de buna 

executie”. 

În ceea ce priveşte prejudiciul care constă în contravaloarea lucrărilor, aflate în sarcina 

reclamantei-pârâte dar executate de subcontractantul G.  Construct SRL, în suma de 

62.470,14  Ron, arată instanţei că costurile pentru finalizarea lucrarilor cu un alt subcontractor 

sunt în suma de 62.470,14 RON  și rezultă din cele 3 facturile emise de G.  Construct SRL 

coroborat cu situațiile de lucrări anexate: factura nr. 10.07.02.2018, factura nr. 09/08/01.2018 

și factura nr.  08/04.12.2017. Din totalul facturilor/situațiilor de lucrări au fost avute în vedere 

doar acele lucrări care erau în sarcina reclamantei și executate de G.  SRL. 

Reclamanta menționează că lucrările de la poziția 12 și contravaloarea acestora a fost 

scăzută din suma pe care o solicit pârâta de la reclamantă, însă coroborând situația de lucrări 

cu lucrări executate de reclamantă din total lucrări contractate cu situațiile de lucrări executate 

și situațiile de lucrări executate de G.  SRL, rezultă cert ce au executat și ce nu au executat. 
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Însă, în situația în care vor contesta situația de lucrări întocmită de șeful de șantier Dl. AC., 

pârâta va solicita expertiza tehnică de specialitate – construcții- pentru ca un expert în 

construcții civile și industriale să stabilească  raportat la sitațiile de lucrări prezentate de S. 

SRL, cu cea întocmită de A. și cele depuse de G. , respectiv ce lucrări  au fost aflate în sarcina 

S. SRL şi au fost executate de G.  Construct SRL, cât și contravaloarea, prețurile fiind 

mentionate în ambele contracte. 

A mai precizat pârâta-reclamantă că suma de 62.470,14 RON, reprezintă doar plăți 

către subcontractorul G.  Construct SRL și nu include și costurile pe care A. le-a avut cu 

propria echipă de muncitori, precizând că nu cunoaște eventuale penalități/despăgubiri pe care 

le va solicita antreprenorul general, astfel că nu este în măsura să aprecieze asupra valorii 

pierderilor înregistrate - daune directe sau indirecte, rezervându-şi dreptul ca, la data 

închiderii şantierului, să dovedească valoarea pierderilor înregistrate din neexecutarea 

obligațiilor de către S. SRL.  

De asemenea, raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită a pârâtei constând în 

neexecutarea contractului în termenul stabilit şi prejudiciul astfel determinat a rezultat din 

faptul că pentru finalizarea lucrării care a făcut obiectul contractului, pârâta-reclamantă   a 

fost nevoită să încheie un alt contract de execuţie lucrări cu societatea G.  Construct SRL, 

sens în care a achitat cu titlu de contravaloare executare lucrări suma de  62.470,14 lei. 

În ceea ce priveşte culpa pârâtei în neexecutarea obligaţiilor contractuale și 

nerespectarea termenului de finalizare lucrări de 10.12.2017, a arătat că pârâta a notificat 

reclamanta în mai multe rânduri cu privire la necesitatea finalizării lucrarilor sau cel puțin a 

prezentării unui grafic cu termene de finalizare lucrări, însă incercarile A. au ămas fără 

răspuns din partea S. SRL, astfel că, în conformitate cu dispozițiile art. 1548 C.C., culpa 

debitorului unei obligații contractuale se prezumă prin simplu fapt al întârzierii. Astfel spus, 

culpa reclamantei-pârâte este de necontestat, având în vedere că din probe rezultă că S. SRL 

nu a finalizat lucrările contractate conform termenelor de execuție din anexa 4 la contract şi 

nu a înţeles să dea curs solicitărilor A. de a prezenta un grafic cu termene de finalizare lucrări 

și suplimentare număr muncitori. De asemenea, se va constata că reclamanta-pârâtă era de 

drept în întârziere raportat la dispozițiile contractuale, respectiv pct. 14.6 din contract 

coroborat cu dispozițiile art. 1523 C.C., însă a și fost pusă în întârziere prin transmiterea 

notificării pe email și scrisoare recomandată, iar faptul că a refuzat în mod sistematic să 

primească corespondența poștală nu înlătură  punerea în întârziere. 

Cu privire la penalități contractuale, a arătat pârâta că în conformitate cu dispozițiile 

contractuale, pentru întârzieri în executarea lucrărilor, S. SRL datorează penalități de 

întârziere, în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere, astfel că suma de  8.291,01 RON 

(echivalentul a 1778,69Euro la cursul Euro din 26.02.2018, de 4,6613 Ron) reprezintă 

penalităţi de întârziere în execuția lucrărilor, raportat la termenul de finalizare stabilit în 

contract, respectiv 10.12.2017 și până la data de 31.01.2018. a precizat pârâta că în 

conformitate cu dispozițiile art. 1539 C.C., penalitățile pot fi cumulate cu valoarea 

prejudiciului reprezentând costul finalizării lucrărilor cu un alt subcontractant. 

De asemenea, având în vedere că reclamanta-pârâtă nu a răspuns notificării prin care îi 

aduceam la cunoștință costul finalizării lucrărilor cu G.  Construct SRL, pentru a proceda la 

compensarea sumelor, solicită pârâta-reclamantă, ca în măsura în care veți admite atât cererea 

principală, cât și cererea reconvențională, să se dispună compensarea sumelor, în conformitate 

cu dispozițiile art. 1616-1617CC. 
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În drept cererea reconvenţională a fost întemeiată pe dispozitiile art.209 CPC,  

art.1270C.C. coroborat cu art. 1516 C.C., art. 1350 C.C., 1539 C.C. și 1548, art. 1523, art. 

1616-1617 C.C. 

În dovedire, pârâta-reclamantă a solicitat încuviinţarea probelor cu înscrisuri, 

interogatoriul reclamantei-pârâte și o eventuală expertiză tehnică judiciară construcții civile și 

industriale, în situația în care reclamanata-pârâtă contestă situația de lucări executate de către 

S. SRL/executate de G.  Construct și contravaloarea  acestora, precum şi proba testimonială 

cu audierea martorului D.  Ionuţ, în măsura în care se va încuviința pentru reclamantă proba 

testimonială. 

Cererea reconvenţională a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 

2894 lei, potrivita art. 3 din OUG nr. 80/2013 (f.214). 

La data de 15.05.2018, reclamanta-pârâtă a depus la dosar răspuns la întâmpinare 

(f.215-218). 

La data de 25.09.2018, reclamanta-pârâtă a depus la dsoar note de şedinţă prin care a 

invocat excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei. 

La data de 29.05.2018 reclamanta-pârâtă a depus la dosar întâmpinare la cererea 

reconvenţională formulată solicitând respingerea cererii reconventionale ca neîntemeiata, cu 

obligarea pârâtei-reclamante la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivare, a solicitat instanţei să verifice dacă pârâta-reclamanta a achitat taxa 

judiciara de timbru în cuantumul prevăzut de OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 

iar în cazul în care nu s-a conformat exigentelor legale, înţelege să invoce excepţia 

netimbrarii/insuficientei timbrări, solicitând anularea cererii reconvenţionale ca 

netimbrată/insuficient timbrată.  

În al doilea rând, având în vedere că soluţionarea cererii reconvenţionale necesită mult 

timp şi îngreunează mult soluţionarea cererii introductive, având în vedere şi probele 

solicitate de ambele părţi, respectiv, martori, interogatorii, expertiza tehnica specialitatea 

construcţii, astfel că a solicitat disjungerea cererii reconventionale de cererea introductiva. 

Pe fondul cererii reconvenţionale, arată reclamanta-pârâtă referitor la petitul 1 că între 

cele două părţi au existat raporturi juridice contractuale astfel cum rezultă din contractul de 

prestări servicii montaj nr. CF 063/17.09.2017, contract în care reclamanta în calitate de 

prestator, conform art. 1.1. se obliga să execute lucrările identificate în anexele 1-3, iar parata 

în calitate de client, să asigure prestatorului toate condiţiile tehnice privind posibilitatea 

executării lucrărilor de montaj, respectiv obligaţia de a furniza materialele necesare pe şantier. 

Potrivit art.2 din contract durata contractului a fost determinata la 6 luni de la data 

semnării de către părţi, părţile considerând această perioadă ca fiind necesară şi suficientă 

pentru execuţia integrală a lucrărilor menţionate, contractul fiind semnat la data de 

28.09.2017,  astfel  că apreciază că termenul de execuţie al lucrărilor este cel menţionat la 

art.2 în contract, respectiv 6 luni de la data semnării contractului de către părţi întrucât aceasta 

clauză contractuală se coroborează cu punerea la dispoziţia prestatorului de către client a 

materialelor necesare pe şantier în vederea realizării obiectului contractului, asigurarea de 

către client pentru prestator a tuturor condiţiilor tehnice privind posibilitatea executării 

lucrărilor de montaj, acceptarea tacită a clientului în derularea lucrărilor după data de 

10.12.2017, conform corespondenţei purtată între părti şi notificarea de reziliere unilaterală a 

contractului de către client în luna februarie 2018. 

A mai arătat reclamanta-pârâtă că din inscrisurile anexate pentru cererea 

reconvenţională nu rezultă dovada îndeplinirii de către client, înainte de data de 10.12.2017, a 
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obligaţiilor contractuale stipulate la art.6 în contract, astfel incat prestatorul să fi avut 

posibilitatea de a executa lucrările până la data de 10.12.2017. De asemenea, reclamantei nu i-

au fost comunicate înscrisurile care să ateste culpa prestatorului în neexecutarea obligaţiilor 

contractuale, respectiv dovada asigurării de către client a tuturor condiţiilor tehnice privind 

posibilitatea executării lucrărilor de montaj;dovada furnizării materialelor necesare pe şantier; 

obligaţia prestatorului de a avea pe şantier un anumit număr de personal impus de client şi 

care sunt lucrările de montaj descrise în anexele 1-3 în valoare totală de 50.009,40 euro. 

Reclamanta-pârâtă a susţinut că potrivit art.5 din contract prestatorul avea obligaţia să 

anunţe clientul telefonic şi în scris (e-mail) despre orice situaţii care apar în desfăşurarea 

lucrărilor şi care sunt de natură să afecteze chiar şi în mică măsură cursul normal, devizul sau 

termenele lucrărilor, în maxim 1 zi de la apariţia acestora, iar din corespondenţa purtata prin 

e-mail rezultă că prestatorul a solicitat în mod repetat furnizarea materialelor necesare 

execuţiei lucrărilor contractate, respectiv frontul de lucru necesar execuţiei lucrărilor de 

montaj, astfel că neîndeplinirea întocmai la termenele şi în condiţiile stipulate în contract a 

obligaţiilor prevăzute la art.5, atestă fără tăgadă reaua-credinţă manifestată de client în ceea ce 

priveşte derularea contractului. Astfel că, întrucât nici una din obligaţiile clientului 

menţionate nu au fost îndeplinite din vina sa exclusivă, este evident că prestatorul nu avea ce 

pune în operă indiferent de numărul salariaţilor. Doar în situaţia în care clientul și-ar fi 

îndeplinit obligaţia contractuală menţionată la art.6 din contract ar fi putut invoca 

nerespectarea termenului contractual din culpa prestatorului, iar nerespectarea termenelor de 

execuţie de către prestator este imputabila doar clientului, acesta din urmă, refuzând 

nejustificat furnizarea materialelor necesare pe şantier, astfel încat prestatorul sa nu poată 

respecta termenele asumate prin contract. A precizat reclamanta că până la data depunerii 

întâmpinării la cererea reconvenţională nu există dovada îndeplinirii de către client a tuturor 

obligaţiilor stipulate la art.6 din contract. 

A mai arătat reclamanta-pârâtă că, contractul şi anexele contractului cuprind cantităţile 

de lucrări ce trebuiau executate până la data de 10.12.2017 şi astfel cum rezulta din anexa 4, 

nu rezultă cantitățile de lucrări ce urmau a fi executate de reclamantă, fiind prevăzut doar 

preţul unitar total/mp și preţul unitar pe faze de lucru. Anexele 1-3 reprezintă carnete de 

detalii și nu cantitați ce trebuiau executate de către prestatorul SC S. SRL. De asemenea, nici 

din borderou şi nici din piesele desenate nu rezultă cantităţile de lucrări pe care trebuia să le 

execute prestatorul, piesele desenate cuprinzând detaliile de execuţie, însă în anexele 1-3 nu 

sunt precizate cantităţile şi lucrările de montaj care însumează suma de 50.009, 40 euro.  

De asemenea, analizând contractul şi anexele acestuia încheiat între reclamantă şi 

pârâtă şi contractul de prestări servicii încheiat între SC A.SRL şi SC G.  Construct SRL, se 

pot observa câteva diferenţe, respectiv  contractul încheiat cu SC G.  Construct SRL are anexa 

1 care cuprinde atât lucrările ce trebuiau executate cât şi cantităţile lucrărilor ce trebuiau 

executate, în schimb contractul încheiat cu SC S. SRL are anexa 4 care nu cuprinde cantităţile 

lucrărilor ce trebuie executate. De asemenea, borderourile cu piese desenate anexă la 

contractul încheiat cu SC S. SRL sunt diferite de borderourile cu piese desenate anexă la 

contractual încheiat cu SC G.  Construct SRL, diferenţa constând în numărul planşelor 

aferente fiecărui borderou si ediţia fiecărei planşe. Astfel, concluzia ce se poate trage în urma 

analizei celor doua contracte și anexele acestora, constă în faptul că SC S. SRL si SC G.  

Construct SRL au avut contractate lucrări diferite, însă pentru execuţia unei lucrări este 

nevoie de planşa cu detalii tehnice, planşele cu detalii tehnice fiind diferite ca număr si ca 

editie. 
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În ceea ce privește lucrările la care s-a obligat potrivit contractului, arată că acestea au 

fost finalizate contrar celor precizate în cererea reconvenţională înlăuntrul termenului 

contractual, astfel contractul a fost semnat la data de 28.09.2017 pe o perioada de 6 luni, 

lucrările fiind finalizate la data de 2 februarie 2018. Chiar si notificarea de reziliere a 

contractului a fost transmisă după încheierea lucrărilor şi încetarea contractului. A mai arătat 

că la faţada de est a clădirii, pârâta a refuzat sa le instaleze schela și să le permită accesul, 

nepermițându-le accesul nici la etajele 1, 2 şi 3 la tâmplărie, precizând ca aceste lucrări vor fi 

executate de o alta firma. Aşadar, reclamanta a executat toate lucrările solicitate de pârâtă la 

care i s-a permis accesul, pentru care li s-a pus la dispoziţie material şi şi s-a asigurat condiţii 

de lucru. 

Contractarea lucrărilor prin alţi subcontractori, cum este firma G.  Construct SRL a 

fost dinainte planificată şi nu determinată de vreo culpă a reclamantei, însăşi pârâta prin 

cererea reconvenţională precizând că "... 10.12.2017 întrucât acest termen era esenţial, de 

respectarea acestui termen depinzând alte lucrări, a altor subcontractori din şantier. Decalarea 

termenului de 10.12.2017 genera o decalare a începerii lucrărilor celorlalţi subcontractanti”. 

Totodată, în emailul de la Alex din 10.02.2018, acesta menţionează că ”graficul nostru 

include și celelalte operaţiuni care nu vă privesc”, aşadar, angajarea altor subcontractanti a 

fost planificată dinainte și nu a fost determinată de vreo culpa imputabilă reclamantei, asa 

cum incearcă pârâta să inducă în eroare instanța de judecată. 

Lucrările contractate cu reclamanta au fost executate în întregime, contrar celor 

precizate de pârâtă, iar dacă totuşi au fost întârzieri față de termenul menţionat în anexa 4 și 

nu față de termenul menţionat la art.2 din contract, acestea nu se datoreaza reclamantei, ci 

pârâtei, aceasta din urma neasigurând condiţiile de lucru. De asemenea, a subliniat faptul că 

încă de la momentul la care pârâta a încheiat contractul și a început execuţia lucrărilor, pârâta 

se afla cu aproximativ doua saptamani întarziere în realizarea proiectului. 

Termenul de 10.12.2017 a fost decalat chiar de către reprezentanţii pârâtei, dovadă 

fiind e-mailul din data de 08.12.2017 primit de la A., în care precizează că „Tâmplărie a) etaj 

6: început montaj luni, finalizare 15.12.2017; b) et.5 începere joi - finalizare 20.12.2017... 

Rămâne pentru ianuarie să finalizaţi tavanul şi placare copertinei” 

Referitor la petitul 2 al cererii reconventionale, a arătat că potrivit art.10 din contract 

„Prestatorul răspunde pentru neexecutarea contractului în ceea ce priveşte termenele, execuţia 

montajului, calitatea şi garantarea lucrărilor, datorând penalităţi cu excepţia cazului în care 

neexecutarea contractului se datoreaza culpei proprii a clientului”, de aici rezultând că 

prestatorul nu răspunde pentru întârzierea clientului în a-şi îndeplini obligaţiile asumate. 

Din situaţiile de lucrări emise de SC G.  Construct SRL coroborate cu anexa nr.4 a 

contractului nr.063/17.09.2017 şi cu corespondenţa purtată între părţi, rezultă că SC G.  

Construct SRL a executat lucrări ce nu fac obiectul contractului nr.063/17.09.2017, pe de o 

parte, iar presatorului S. SRL nu i-au fost puse la dispoziţie materiale pe care acesta din urma 

sa fi refuzat punerea acestora în manoperă. Precizează că niciodată prestatorul nu a abandonat 

şantierul Hattrick Sibiu, dovadă fiind corespondenta purtata pe e-mail, din contră clientul 

fiind cel care nu și-a îndeplinit obligaţia principala a contractului constând în furnizarea 

materialelor necesare pe şantier și nu în ultimul rând asigurarea tuturor condiţiilor tehnice 

privind posibilitatea executării lucrărilor de montaj. 

Deşi s-a depus de către pârâtă un calcul al penalităţilor, până la data depunerii 

întâmpinării la cererea reconvențională nu le-a fost comunicat înscrisul care să arate care sunt 

lucrările neexecutate în cuantum de 34.205,52 euro, care sunt cantitățile aferente lucrărilor în 
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cuantum de 34.205,52 euro, suma asupra căreia s-au calculate penalități de întârziere. Întrucât 

nici în contract și nici în anexe nu au fost stabilite cantitățile ce trebuie executate de către SC 

S. SRL, consider reclamanta că și penalităţile de întârziere sunt nefondate, acestea nefiind 

calculate asupra unei pretenţii certe și exigibile. 

A mai arătat reclamanta că potrivit contractului încheiat între parti, termenul de 

execuţie al lucrărilor era de 6 luni de la data semnării contractului de către părți, astfel cum 

rezultă din art.2 din contract, însă nerespectarea termenelor de execuţie de către prestator la 

data de 10.12.2017 (dar nu şi raportat la termenul contractual de 6 luni), este imputabilă doar 

clientului, acesta din urma refuzând nejustificaţ furnizarea materialelor necesare pe şantier, 

astfel încat prestatorul să nu poată respecta termenele asumate prin contract. Lucrarea a fost 

executata de reclamantă pe măsură ce pârâta a pus la dispoziţie materialele necesare.Astfel, 

aceasta din urma, nu le-a asigurat conform contractului, frontul de lucru, respectiv 

materialele, utilajele, schela, macaraua, etc., deși atât verbal cât și prin e-mail-urile 

comunicate acesteia, i-a adus la cunoştinţă în mod repetat aceste aspect solicitându-i să le 

pună la dispoziţie materialele necesare, însă aceasta nu a luat măsuri concrete în acest sens 

sau măsurile au fost luate cu întârzieri mari.  

Aşadar, termenele de execuţie din contract erau condiţionate de asigurarea de către 

pârâtă a materialelor necesare realizării lucrărilor, lucru ce nu a fost realizat integral nici până 

la momentul rezilierii unilaterale a contractului. Spre exemplu, pârâta trebuia sa pună la 

dispoziţia reclamantei o macara pentru execuţia lucrărilor, însă în toată această perioadă 

contractuală a folosit doar macaraua şantierului și treceau și 2 zile, cu tot cu programare și 

macaraua nu era disponibilă, iar când era disponibilă era doar pentru o ora, maxim doua ore. 

Aprovizionarea cu material s-a realizat în mod haotic, astfel materialele cu care trebuia să 

inceapă lucrul au venit la jumatatea lunii noiembrie, alte materiale au sosit în cursul lunii 

ianuarie 2018, iar o alta parte nu au fost livrate nici până la data rezilierii contractului. 

Tâmplăria, de asemenea, au livrat-o în şantier după finalizarea contractului, plăcile ceramice 

erau pe şantier, însa nu puteau fi montate întrucât nu erau decupate la dimensiunile 

corespunzătoare proiectului, prestatorul având obligaţia conform contractului, doar de 

“montaj” nu și “decupare”, aceasta din urma operaţiune fiind strict în sarcina pârâtei. Aceleaşi 

plăci ceramice nu au putut fi montate până la data de 10.12.2017 întrucât nu era aprovizionat 

prestatorul cu “folia anti condens”, folie ce a fost livrată abia în data de 20.11.2017. de 

asemenea, nu existau materiale pentru curăţirea și degresarea plăcilor ceramic, și abia la data 

de 19.12.2017 a fost aprovizionată sticla pentru etajul 6, astfel că sticla a fost livrată după 

expirarea termenului de 10.12.2017 menţionat în anexa 4. A solicitat reclamanta ca pentru 

acest motiv pârâta să depună la dosar înscrisurile din care să rezulte modul în care a fost 

realizată aprovizionarea cu material, precizând că nu s-au asigurat nici schelele necesare 

execuţiei lucrărilor, lucrările exterioare executandu-se cu două schele de interior, total 

neadecvate. Mai mult, în perioada 22.12.2017-08.01.2018 şantierul a fost inchis. 

În ceea ce priveşte suplimentarea numărului de muncitori la care face referire pârâta a 

arătat că în primul rând potrivit contractului nu s-au obligat să execute lucrarea cu un anumit 

număr de muncitori şi nici nu a avut discuţii verbale în acest sens până la data semnării 

contractului. În al doilea rând, numărul muncitorilor a variat pe tot parcursul executării 

lucrărilor în funcţie de frontul de lucru pus la dispoziţie de client, fiind astfel zile în care au 

lucrat patru muncitori, şase muncitori, dar şi zile cu şaisprezece muncitori, în funcţie de 

frontul de lucru şi condiţiile de muncă fiind suplimentat. De asemenea nu trebuie ignorant nici 

faptul că a executat numeroase lucrări suplimentare şi neprevăzute tocmai datorită faptului că 
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pârâta nu le-a asigurat condiţiile necesare de lucru, fiind nevoită să lucreze şi în propriul 

atelier pentru a crea dispozitive şi accesorii necesare execuţiei lucrărilor. Totodată, niciodată 

pârâta nu le-a prezentat un grafic de livrări a materialelor deşi i-a solicitat acest lucru, livrarea 

materialelor făcându-se în mod haotic. 

A mai precizat reclamanta că contractul încheiat cu firma SC G.  Construct SRL avea 

ca şi obiect alte lucrări faţă de cele contractate cu SC S. SRL, din facturile emise de SC G.  

Construct SRL şi depuse la dosar, rezultând indubitabil că nu au fost facturate lucrări ce ar fi 

trebuit executate de către SC S. SRL, în fiecare factură în parte emisă de SC G.  Construct 

SRL precizându-se “prestări servicii ore regie proiect .. Sibiu conform contract”. Astfel, în 

anexa 1 la contractul încheiat cu SC G.  Construct SRL, la poziţia 4, se precizează “regie 

şantier” ca şi lucrare de executat costul fiind de 8,50 lei/ora, fiind precizat şi fiecare lucrare în 

parte, cantităţile aferente şi preţul unitar pentru fiecare operaţie (lucrare). A precizat 

reclamanta că la anexa 4 în contractual încheiat cu S., nu rezultă că S. SRL avea de executat 

“ore regie”, a refuzat prestarea lor şi clientul a fost nevoit să încheie contract cu o altă firmă.  

A mai arătat că înscrisul intitulat “centralizator al lucrărilor executate de SC S. SRL", la 

coloana “cantitate” nu are menţionate cantităţile contractate ci doar cantităţile executate, de 

aici putând concluziona că SC S. SRL nu avea stabilite cantităţile de lucrări ce trebuiau 

executate până la data de 10.12.2017, ci doar tipul lucrărilor ce trebuia executate. Din 

corespondența purtată între părți, coroborat cu obiectul contractului încheiat cu SC S. SRL, 

rezultă că inclusiv reclamanta a fost nevoită să presteze “ore de regie” pentru lucrări 

suplimentare. 

De asemenea, a arătat că încă nu le-a fost comunicat înscrisul/probele care să ateste 

faptul că lucrările executate de SC G.  Construct SRL şi imputate reclamantei sunt lucrări ce 

au făcut obiectul contractului de prestări servicii montaj nr.CF 063/17.09.2017. Totodată, nici 

dovada faptului că clientul a pus la dispoziţie prestatorului tâmplăria de aluminiu montată de 

către societatea G.  Construct SRL, respectiv dovada refuzului de către prestatorul SC S. SRL 

de a monta tamplaria de aluminiu.  

A mai arătat reclamanta că potrivit art.2.3. din contractul de prestări servicii montaj 

nr.CF 063/17.09.2017, numai clientul putea solicita modificarea perioadei contractuale, 

aşadar reclamanta nu era în măsură să prezinte grafice de execuţie a lucrărilor astfel cum 

pretinde acum pârâta şi mai mult decât atât, nu avea cunoştinţă despre data la care clientul, 

respectiv pârâta urma să facă aprovizionarea cu materiale necesare executării lucrărilor 

contractate. Consideră reclamanta că şi rezilierea unilaterală a contractului de prestări servicii 

montaj nr.CF 063/17.09.2017 din partea clientului este inadmisibilă întrucât, potrivit art.14.3, 

clientul ar fi fost îndreptăţit să solicite rezilierea contractului printr-o simplă notificare doar în 

cazul în care prestatorul nu-şi îndeplineşte obligaţia de executare la termen a lucrărilor de 

montaj din vina sa.  

Însă, astfel cum rezulta din situaţia de fapt menţionată, din corespondenţa purtată între 

părţi, din obligaţiile contractuale asumate de părţi şi neexecutate de către client la termenele şi 

în condiţiile stabilite între parti contractul de prestări servicii montaj nr.CF 063/17.09.2017 nu 

putea fi reziliat unilateral din partea clientului printr-o simpla notificare în baza art.5, art.10, 

art.13 alin.l, 4 si 6, precum şi dispoziţiile art.14.3. din contract. Nerespectarea termenelor de 

execuţie de către prestator este imputabilă doar clientului, acesta din urma, refuzând 

nejustificat furnizarea materialelor necesare pe şantier, astfel încat prestatorul să nu poată 

respecta termenele asumate. 

A mai arătat reclamanta că prestatorul răspunde pentru neexecutarea contractului în 
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ceea ce priveşte termenele, execuţia montajului calitatea şi garantarea lucrărilor, datorând 

penalităţi cu excepţia cazului în care neexecutarea contractului se datorează culpei proprii a 

clientului. Astfel, potrivit art.14.3 din contract, “clientul este indreptatit să rezilieze prezentul 

contract oricând, fără nicio compensaţie de orice fel datorată prestatorului printr-o simplă 

notificare (declaraţie de reziliere) scrisă ce va fi comunicată prestatorului în acest sens, în 

cazul în care prestatorul nu-şi îndeplineşte obligaţia de executare la termen a lucrărilor de 

montaj din vina sa, conform contract, aceasta obligaţie fiind considerată de părţi neexecutare 

semnificativa a obligaţiilor contractuale”, iar potrivit art. 14.5., “rezilierea nu va avea nici un 

efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante”. 

Astfel, întrucât situaţia de lucrări nr. 4 aferenta lunii decembrie 2017, în suma de 

41.880,64 lei a fost însuşită de către pârâtă prin semnătură şi ştampilă, aceasta nefăcând 

obiecţiuni la lucrările executate, este evident că trebuie achitată. De asemenea nici pentru 

situaţia de lucrări nr.5 aferentă lunii ianuarie 2018, clientul nu a formulat obiecţiuni în 

termenul contractual stabilit de către părţi (5 zile de la primire), astfel că şi aceasta trebuie 

achitata.  

Facturile emise de SC G.  Construct SRL nu le sunt opozabile, lucrările facturate 

reprezintă “ore de regie”, la dosarul nefiind depuse clar care sunt lucrările şi cantităţile de 

lucrări contractate cu SC S. SRL si care sunt contractate SC G.  Construct SRL, din contră, 

înscrisurile transmise şi depuse în probatiune la dosar confirmă faptul că sunt lucrări diferite 

chiar daca vizeaza acelaşi proiect. 

De asemenea nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile contractuale a 

reclamantei întrucât nu există o nerespectare a clauzelor contractuale care să îi fie imputabile, 

singura culpabilă în executarea contractului fiind tocmai pârâta, fapt ce generează automat şi 

neîndeplinirea celorlalte condiţii ale răspunderii civile contractuale. 

În drept, întâmpinarea la cererea reconvenţională a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 

204 şi următoarele CPC. 

În dovedire a solicitat administrarea probelor cu înscrisuri, cu interogatoriul, 

testimonială cu martorul M.și cu expertiza tehnica specialitatea construcţii. 

La data de 18.06.2020 pârâta-reclamantă a depus la dosar răspuns la întâmpinarea la 

cererea reconvenţională solicitând  instanței să respingă apărările invocate prin întâmpinare ca 

neîntemeiate și să admită cererea reconvențională astfel cum a fost formulată, cu cheltuieli de 

judecată (f.658-668). 

La termenul din  data de 17.09.2018, instanţa a respins ca neîntemeiată excepţia 

netimbrării. La data de 19.09.2018 instanţa a respins excepţia necompetenţei teritoriale 

invocată de reclamantă, ca inadmisibilă. Reclamanta-pârâtă a renunţat la data de 15.10.2020 

la solicitarea de disjungere a cererii reconvenţionale. 

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat şi administrat pentru ambele părţi 

proba cu înscrisuri, interogatoriile reciproce comunicate, expertiza în specialitatea construcţii 

ce a fost efectuată de expert tehnig ing. .., proba testimonială cu martorii M.pentru 

reclamanta-pârâtă (f.1107-1108) şi D. , pentru pârâta-reclamantă (1109-1110), respectiv 

mijlaoce materiale de probă reprezentate de fotografiii pentru reclamanta-pârâtă. 

Analizând cererea de chemare în judecată şi cererea reconvenţională, precum şi 

apărările formulate, prin raportare la probele administrate şi dispoziţiile legale 

incidente, instanţa reţine următoarele: 
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În fapt, între părţi s-a încheiat contractul de prestare servicii de montaj nr. 

CF063/17.09.2017, având ca obiect furnizarea de către prestatorul de servicii de construcţii 

montaj (reclamanta-pârâtă) a următoarelor servicii: montat perete cortină, tâmplărie aluminiu 

Shuko, placaj ceramic pentru proiectul ..din Sibiu, .., astfel cum sunt identificate acteste 

lucrări în anexele nr. 1-3 la contract, în schimbul plăţii  de către pârâta-reclamantă, în calitate 

de client, a preţului stabilit la cap. 4 al contractului. Instanţa reţine că anexele 1-3 – borderou 

de piese desenate, precum şi detaliile lucrărilor depuse la dosar de către pârâta-reclamantă, 

conţin semnătura şi ştampila reclamantei-pârâte (f.698-755), iar din interpretarea acestora în 

economia contractului şi faţă de oferta formulată de reclamanta-pârâtă rezultă că lucrările de 

montare perete cortină, tâmplărie aluminiu Shuko, placaj ceramic pentru proiectul ..aveau în 

vedere toată clădirea, iar nu doar o parte a acesteia cum susţine reclamanta-pârâtă. De 

asemenea, în declaraţia dată, martorul M., persoana care a negociat contractul părţilor din 

partea reclamantei-pârâte a arătat că tâmplăria metalică era conform contractului iniţial pentru 

toată clădirea. 

Detalierea preţului pe lucrări a fost menţionată în anexa 4 a contractului, iar potrivit 

art. 3 din contract, achitarea integrală a preţului contractului este condiţionată de prestarea 

lucrărilor în conformitate cu specificaţiile, termenele şi condiţiile agreate de părţi. 

Instanţa reţine că potrivit art. II al contractului art.1.1. “Prestatorul va efectua 

serviciile identificate în anexele 1-3 (carnetele de detalii) pe riscul său şi în mod independent 

(…) iii. Cu respectarea termenelor de execuţie, astfel cum acestea vor fi identificate în anexa 

4 (Termenele de execuţie)”. 

Cum în mod corect a subliniat pârâta-reclamantă prin întâmpinare şi cererea 

reconvenţională, durata contractului prevăzută la art. III din contract, reprezintă o noţiune 

diferită de termenul de execuţie al lucrărilor, stabilit de anexa 4 a contractului. Astfel, durata 

contractului este de 6 luni şi se calculează de la data semnării contractului de către părţi, 

respectiv 28.09.2017, iar termenele de execuţie menţionate distinct şi în capitolul referitor la 

durata contractului, sunt cele prevăzute în Anexa 4 la contract, respectiv 10.12.2017, pentru 

fiecare subcategorie de lucrări. Că aceasta este interpretarea corectă rezultă inclusiv din faptul 

că la art. 5 din contract, ce prevede obligaţiile reclamantei-pârâte în calitate de prestator, se 

menţionează în mod expres că prestatorul se obligă: “-Să respecte termenul prevăzut pentru 

execuţia Lucrărilor”.  

La data de 08.01.2018, reclamanta-pârâtă a emis în baza situaţiei de lucrări aferente 

lunii decembrie 2017, factura fiscală nr. 0002906/08.01.2018. Instanţa reţine că reclamanta-

pârâtă a susţinut că data scadenţei facturii fiscale este 09.02.2018, aspect recunoscut de către 

pârâta-reclamantă prin întâmpinarea la cererea de chemare în judecată (f.47), astfel că 

instanţa, chiar şi în lipsa dovezii de comunicare a facturii, va reţine ca fiind necontestată data 

scadenţei şi respectarea dispoziţiilor contractuale cu privire la stabilirea acestui termen. 

Factura menţionată, deşi  a  fost primită, nu a fost înregistrată de pârâta-reclamantă în 

contabilitate, astfel cum rezultă din răspunsul dat la interogatoriul administrat (f.49-50), 

aceasta invocând incidenţa prevederilor contractuale prevăzute de art. 14.3-14.6. 

Analizând susţinerile părţilor, precum probele administrate în cauză, reiese dincolo de 

orice dubiu că la data de 10.12.2017, lucrările ce au făcut obiectul contractului nr. 

CF063/17.09.2017, nu au fost executate în integralitate de către reclamanta-pârâtă. De 

asemenea, nici la data rezilierii contractului de către pârâta-reclamantă, prin comunicarea 

declaraţiei de reziliere în acord cu pactul comisoriu cuprins de art.14.3 din contract, lucrările 

ce au făcut obiectul contractului nu erau finalizate. Deşi martorul O. l Paul a susţinut că 
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lucrările au fost finalizate în luna ianuarie 2018, acest lucru este contrazis de dovezile 

administrate în cauză, iar reclamanta-pârâtă care avea sarcina probei cu privire la îndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de art. 7.1. din contract nu a administrat probe sub acest aspect şi nici nu 

a dovedit dincolo de orice dubiu existenţa unor motive justificative.  

Astfel, conform art. 7.1.1 la terminarea lucrărilor reclamanta-pârâtă avea obligaţia de a 

notifica în scris pârâta reclamantă, în acord cu prevederile cap. XII din contract, data şi ora la 

care va avea loc recepţia la terminarea lucrărilor, în vederea încheierii unui proces verbal de 

predare-primire a lucrărilor. De asemenea, responsabilitatea întocmirii documentaţiei necesare 

predării la terminarea lucrărilor revenea tot reclamantei-pârâte în calitate de prestator, însă la 

dosarul cauzei nu au fost administrate înscrisuri sub acest aspect, pe care aceasta să le fi 

întocmit, iar pârâta-reclamantă, notificată corespunzător în acord cu prevederile cap. XII din 

contract, să fi refuzat în mod nejustificat să le semneze. 

De asemenea, dat fiind că se presupune că reclamanta-pârâtă este un profesionist în 

ceea ce priveşte serviciile prestate, iar aceasta a înaintat pârâtei-reclamantă o ofertă de servicii 

şi a acceptat în mod expres obiectul contractului şi condiţiile contractuale, în mod implicit 

aceasta avea cunoştinţă şi a acceptat că lucrările trebuie să se desfăşoare într-un anumit ritm 

pentru a permite executarea anumitor lucrări dintre cele contractate înainte de înregistrarea 

unor temperaturi negative. Astfel, susţinerile potrit cărora termenul de montare a fost impus 

de pârâta-reclamantă, sunt în mod vădit neîntemeiate, întrucât prin raportare la cronologia 

lucrărilor contractate, data eventuală a lucrărilor putea fi dedusă şi la momentul încheierii 

contractului, ba mai mult, ar fi putut fi organizată de reclamanta-pârâtă prin întocmirea unui 

plan de execuţie a propriilor lucrări la momentul încheierii contractului, a cărui respectare ar 

fi putut fi condiţionată de întocmirea şi respectarea unui plan de livrări a materialelor şi de 

punere la dispoziţie a echipamentelor. Or, reclamanta-pârâtă nu a administrat absolut nicio 

probă care să prezinte modalitatea în care a planificat, anterior semnării contractului sau 

imediat semnării acestuia, ca lucrările contractate să fie executate la termen, prin raportare la 

necesarul de personal, materiale, utilaje. 

Potrivit raportului de expertiză astfel cum a fost completat, livrarea materialelor în 

şantier se putea face etapizat, eventual în baza unui grafic de livrări coordonat cu un grafic de 

execuție. De asemenea, posibilitatea etapizării livrărilor a fost recunoscută şi de 

reprezentantul reclamantei-pârâte, prin declaraţia dată în prezenta cauză. Astfel, reclamanta-

pârâtă avea sarcina întocmirii unui grafic de execuţie a propriilor lucrări, iar pe baza acestuia 

să se întocmească un grafic de livrări, în măsura în care se aprecia absolut necesară întocmirea 

acestui din urmă grafic. Susţinerea reclamantei-pârâte conform căreia nu şi-a putut îndeplini 

la termenul din data de 10.12.2017 obligaţiile stabilite deoarece nu a dispus de materialele 

necesare, este neîntemeiată şi contrazisă chiar de probele administrate în cauză.  

Astfel, rezultă din cuprinsul probelor administrate că G.  CONSTRUCT SRL a 

executat pe lângă lucrările de tablă expandată, aceleaşi lucrări ca şi reclamanta-pârâtă, parte 

din acestea înainte de data de 10.12.2017. Or, în măsura în care materialele nu ar fi fost 

disponibile în şantier, nici G.  CONSTRUCT SRL, nu ar fi putut să procedeze la prestarea 

serviciilor de montaj. Spre exemplu, potrivit suplimentului la raportul de expertiză întocmit de 

expert .., depus la dosar la data de 01.10.2020,la sfârşitul lunii decembrie se montaseră 858 

mp structură aluminiu la tâmplărie aluminiu închideri ( 458 mp motați de către S. în luna 

decembrie și 400 mp montați de către G.  în lunile noiembrie și decembrie ). Pentru confecție 

tâmplărie, au fost lansate comenzile: 3218 ( mail din 24.10.2017) pentru confecție tâmplării 

etaj 1 ( echipate cu inserții ) 247,78 mp ( 19 buc ) cu termen de execuție sau finalizare a 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

131 

comenzii: 01.11.2017; 3250 ( mail din 31.10.2017 ) pentru confecție tâmplării etaj 2 de 

164,18 mp ( 19 buc ) cu termen de execuție sau finalizare a comenzii: 07.11.2017; 3294 ( mail 

din 09.11.2017 ) pentru execuție tâmplării etaj 3 + 4 de 495,81 mp ( 38 buc ) cu termen de 

execuție sau finalizare a comenzii: 16.11.2017; 3365 ( mail din 22.11.2017 ) pentru execuție 

tâmplării  etaj 5 + 6 de 439,78 mp ( 23 buc ) cu termen de execuție sau finalizare a comenzii: 

05.12.2017; total cf comenzi =  1347,55 mp. La sfârșitul  lunii decembrie erau montați 858 

mp structură aluminiu la tâmplărie aluminiu închideri din cei 1347,55 mp comandați.  

Rezultă aşadar din înscrisurile depuse, precum şi din concluziile expertului că în 

șantier existau materiale care ar fi permis reclamantei-pârâte să realizeze cantități de lucrări 

mai mari decât cele executate până la sfârșitul lunii decembrie 2017. Or, deşi expertul face 

referire la sfârşitul lunii decembrie, în fapt termenul de execuţie iniţial era la data de 

10.12.2017, de unde rezultă că cel mai probabil SC S. SRL, a efectuat mai puţine lucrări până 

la data de 10.12.2017, decât cele menţionate. 

Or, cât timp reclamanta-pârâtă nu a montat la data de 10.12.2017, toate materialele 

disponibile în şantier la acel moment, în mod evident nu se poate prevala de faptul că la data 

de 10.12.2017, pârâta-reclamantă nu pusese la dispoziţia acesteia toate materialele ce ar fi 

trebuit montate potrivit contractului, întrucât neexecutarea acestei obligaţii nu ar fi influenţat 

în vreun fel executarea corespunzătoare de către reclamanta-pârâtă a obligaţiei de montare a 

materialelor existente, mai ales în condiţiile existenţei unei ordini cronologice a executării 

montajului. 

În ceea ce priveşte cauzele ce au generat imposibilitatea respectării termenului de 

execuţie agreat iniţial prin contract, instanţa reţine că menţiunile cuprinse de adresa nr. 

10890/CCMMRM/21.05.2019 comunicată de ITM, vin să dovedească susţinerile pârâtei-

reclamante referitoare la insuficienţa personalului calificat pentru efectuarea lucrărilor 

contractate de reclamanta-pârâtă. Deşi aceasta din urmă a avut posibilitatea de a dovedi că au 

fost încheiate şi alte contracte care să asigure un număr suficient de persoane care să 

procedeze la executarea lucrărilor, reclamanta-pârâtă nu a înţeles să depună probe sub acest 

aspect, aceasta având o poziţie oscilantă în ceea ce priveşte numărul persoanelor prezente în 

şantier (distinctă în cereri, apărări, interogatoriu, declaraţia martorului audiat – reprezentantul 

reclamantei-pârâte). Având în vedere corespondenţa electronică depusă la dosar, din cuprinsul 

căreia reiese că în mod constant pârâta-reclamantă i-a adus la cunoştinţă că insuficienţa 

personalului va conduce la imposibilitatea respectării termenului de execuţie, reclamanta-

pârâtă ar fi să administreze probe care să ateste dincolo de orice dubiu suficienţa personalului 

calificat pentru executarea lucrărilor, în raport de materialele existente în şantier. Or, atare 

probe nu au fost administrate în cauză, motiv pentru care în raport de relaţiile comunicate de 

ITM şi celelalte înscrisuri depuse de pârâta-reclamantă sub acest aspect, instanţa va reţine ca 

întemeiate apărările acesteia. 

Cu privire la apărările reclamantei-pârâte referitoare la descărcarea materialelor ce au 

generat prelungirea termenelor, instanţa reţine că potrivit art. 5 din contract, aceasta s-a 

obligat printre altele: “ să realizeze complet operaţiunile de descarcare-manipulare-incarcare 

pe santier pentru toate materialele cuprinse în contract” , “să descarce din tir şi sa depoziteze 

marfa furnizata de Client in şantier, asigurând-se ca manipularea si depozitarea se face fără 

a se degrada materialele”. De asemenea, cu privire la descărcarea altor materiale destinate 

altor prestatori de servicii prezenţi în şantier, a fost opţiunea personalului angajat de 

reclamanta-pârâtă de a da o mână de ajutor altor persoane, însă în niciun caz nu poate 
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constitui o cauză justificativă care să fie imputată pârâtei-reclamante, cât timp nu rezultă din 

probele administrate că ar fi fost instituită o obligaţie sub acest aspect de aceasta din urmă.  

În ceea ce priveşte apărarea referitoare la insuficienţa schelelor şi a acesului 

insuficient la macara, instanţa apreciază de asemenea că este nedovedită şi nu poate constitui 

o cauză justificativă pentru nerespectarea termenelor contractuale. Potrivit art. 5 din contract, 

prestatorul, în speţă reclamanta-pârâta” se obligă: “Să instaleze eventualele schele mobile 

necesare executării lucrărilor de montaj fără a perturba activitatea altor executanţi din 

şantier.”, “-Sa monteze / demonteze eventualele utilaje (schele fixe, mobile etc) puse la 

dispoziţie de CLIENT conform indicaţiilor furnizorilor”.  Din fotografiile depuse la dosar, 

reiese că au fost puse la dispoziţia prestatorului schele mobile, iar din înscrisurile depuse la 

dosar nu reiese că s-ar fi reclamat în accord cu prevederile art. XII din contract, insuficienţa 

acestora, deficienţe calitative sau că s-ar fi notificat suplimentarea şi pârâta-reclamantă ar fi 

refuzat să pună la dispoziţie aceste schele. De asemenea, reclamanta-pârâtă a invocat faptul că 

nu a avut acces suficient la utilajele de ridicat. Or, prin probele administrate reclamanta-pârâtă 

nu a dovedit că aceste utilaje erau absolut necesare pentru lucrările pentru care existau 

materiale în şantier şi nici a faptului că a depus diligenţe suficiente pentru a avea acces la 

aceste utilaje, iar din cauza unor motive justificate sau a culpei pârâtei-reclamante acest acces 

nu a fost permis. Mai mult, din nicio probă administrată nu rezultă indubitabil faptul că 

reclamanta-pârâtă a fost pusă în imposibilitatea de a efectua lucări faţă de lipsa utilajelor de 

ridicare. 

Analizând corespondenţa depusă de părţi, instanţa constată că pârâta-reclamantă a 

solicitat la data de 08.11.2017, solicitare reiterată la data de 09.11.2017, 10.11.2017 şi 

11.11.2017 (f.141; 151-153, 158) anterior încheierii contractului cu G.  CONSTRUCT SRL la 

data de 13.11.2017 (f.121-133), în mod direct reprezentantului reclamantei-pârâte, ca în 

termen de 24 de ore să comunice măsurile luate cu privire la urgentarea finalizării lucrărilor, 

însă prin probele administrate, reclamanta-pârâtă nu a dovedit că a comunicat acesteia 

eventuale soluţii sau măsuri concrete. Or, în condiţiile în care pârâta-reclamantă risca să 

sufere un prejudiciu patrimonial important cauzat de nerespectarea termenelor de către pârâtă, 

raportat la gradul de finalizare a lucrărilor la acel moment, apare ca justificată soluţia pârâtei-

reclamante de a contracta o altă societate pentru a urgenta finalizarea lucărilor pe care 

reclamanta-pârâtă le-a contractat, dar nu le-a putut îndeplini corespunzător, soluţie adusă la 

cunoştinţa reclamantei-pârâte la data de 10.11.2017 (f.158). De asemenea, pârâta-reclamantă a 

făcut dovada susţinerilor referitoare la cuantumul penalităţilor la care ar fi fost obligată faţă de 

antreprenorul genral, în caz de nerespectare a termenelor stabilite (f.689-699), care au generat 

obligaţia de a se lua măsuri urgente pentru diminuarea prejudiciului. 

Totuşi, astfel cum rezultă din corespondenţa părţilor, instanţa constată că anterior 

rezilierii, pârâta-reclamantă a acordat posibilitatea reclamantei-pârâte să efectueze lucrările 

până la sfârşitul lunii decembrie, respectiv 20.12.2017 şi ulterior 22.12.2017 (f.154, 170), însă 

aceasta nu a reuşit să respecte nici acest termen. De asemenea, reclamanta-pârâtă nu a solicitat 

un alt termen de finalizare al lucrărilor, prin formularea unei notificări conform art. XII din 

contract, urmată de un act adiţional prin care să se consemneze acordul părţilor asupra 

acordării unui termen suplimentar de execuţie, cum de altfel ar fi fost normal în măsura în 

care se aprecia că au intervenit alte chestiuni pe parcursul executării lucrărilor ce nu puteau fi 

prevăzute anterior semnării contractului. Totodată, o notificare a fost formulată şi expediată şi 

la data de 29.01.2018, prin care printre altele se solicita reclamantei-pârâte să finalizeze 

lucrările prin raportare la materiale existente în şantier, însă primirea acesteia a fost refuzată 
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(f.118-120). Că lucrările nu erau finalizate nici la sfârşitul lunii ianuarie, instanţa reţine că 

acest aspect reiese fară îndoială şi din concluziile expertului menţionat în raportul de expertiză 

efectuat, care învederează în mod punctual cantitatea de lucrări neexecutată la sfârşitul lunii 

ianuarie 2018 (f.1184-1185). 

Pârâta-reclamantă a procedat la notificarea rezilierii contractului încheiat cu 

reclamanta pârâtă, fiind emisă în acest sens notificarea nr. 07.02.2018, comunicată prin poştă 

cu scrisoare recomandată şi confirmare de primire la adresa menţionată în contract, însă 

corespondenţa nu a fost ridicată de către reclamanta-pârâtă. Totodată, notificarea de reziliere a 

fost comunicată şi prin e-mail la data de 08.02.2018 (f.91-93), la adresa indicată la art. 12 din 

contract, însă conform art 17 din contract aceasta se consideră comunicată reclamantei-pârâte 

la data de 09.02.2018. 

 În ceea ce priveşte lucrările executate de G.  CONSTRUCT SRL, instanţa reţine că 

prin probele administrate (înscrisuri, declaraţiile ambilor martori şi expertiză tehnică), pârâta-

reclamantă a reuşit să probeze susţinerile din cererea reconvenţională. Astfel potrivit 

înscrisurilor şi raportului de expertiză lucrările avute în sarcină de G.  CONSTRUCT SRL 

sunt aceleaşi cu cele avute de S., aspect recunoscut chiar şi de martorul propuse de 

reclamanta-pârâtă prin declaraţia dată, iar modalitatea de tarifare aleasă pentru facturare are în 

vedere tocmai situaţia particulară în cauză, generată de nerespecatrea de către reclamanta-

pârâtă a termenelor pentru execuţia lucrărilor, în condiţiile în care lucrările s-au desfăşurat în 

paralel. Instanţa reţine că reclamanta-pârâtă nu a contestat cuantumul sumelor pretinse, ci 

numai modalitatea de tarifare, fără însă a administra dovezi care să ateste contrariul celor 

susţinute de pârâta-reclamantă. Astfel, pârâta a arătat că finalizarea lucrărilor de către un alt 

subcontractor a generat costuri de 62470,14 lei, ce rezultă din facturile şi situaţiile de lucrări 

anexate (f.74-80).  

 Potrivit cap. IX art. 10 din contract, „Prestatorul răspunde pentru neexecutarea 

contractului in ceea ce priveşte termenele, de executare montaj calitatea si garantarea 

lucrărilor, datorând penalităţi cu excepţia cazului in care neexecutarea .contractului se 

datorează culpei proprii a Clientului. Pentru fiecare zi de întârziere, faţă de termenele 

stabilite prin prezentul Contract in Anexa 4 pentru executarea Lucrărilor, Prestatorul 

datorează Clientului plata de penalităţi in valoare de 0,1 % din valoarea Lucrărilor 

neexecutate în termenele stabilite.” 

Potrivit cap. IX art. 11 din contract, „Clientul răspunde pentru neexecutarea obligaţiei 

de plată la termenele şi în condiţiile prevăzute in contract şi datoreaza penalitati. Pentru 

fiecare zi de întârziere la plata facturilor scadente Clientul datorează o penalitate de 0.1% 

din valoarea facturii neachitate.” 

 Totodată, cap. XI art. 14.2 din contract prevede că „în accepţiunea părţilor nu sunt 

considerate motive temeinice, în temeiul cărora prestatorul să solicite rezilierea: lipsa 

personal calificat, lipsa certificarilor/calificarilor legale precum şi alte aspecte care ţin de 

organizarea activitatii Prestatorului.” 

La art. 14.3 din contract, părţile au stabilit modalitatea în care pârâta-reclamantă poate 

proceda la reziliere pentru situaţiile menţionate la art. 13, respectiv: ”Clientul este îndreptăţit 

să rezilieze prezentul contract oricând, fără nicio compensaţie de orice fel datorată 

Prestatorului printr-o simplă notificare (declaraţie de reziliere) scrisă ce va fi comunicată 

Prestatorului în acest sens, în cazul în care Prestatorul nu-şi îndeplineşte obligaţia de 

executare la termen a lucrărilor de montaj din vina sa, conform contract, această obligaţie 

fiind considerată de părţi neexecutare semnificativă a obligaţiilor contractuale. Rezilierea 
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conform prezentului alineat nu înlatură dreptul Clientului de a solicita despăgubiri la 

valoarea pierderilor înregistrate.” 

Totodată, la art. 14.4 din contract părţile au convenit că simpla neexecutare a 

obligaţiilor de către Client sau Prestator reprezintă punere în întârziere, potrivit dispoziţiilor 

art. 1553 Cod Civil, contractul urmând a fi reziliat in mod automat, fără intervenţia instanţei si 

fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi. 

Totuşi, la art. 14.5 s-a prevăzut că rezilierea nu va avea nici un efect asupra 

obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. 

Instanţa reţine că în cuprinsul cererilor şi apărărilor formulate, pârâta-reclamantă a 

redat dispoziţiile art. 14.6 din contractul încheiat cu G.  Construct SRL, iar nu din contractul 

încheiat reclamanta-pârâtă. Conform art. 14.6 din contractul părţilor din prezenta cauză, „la 

rezilierea Contractului de către Client, în baza oricărei clauze din acest contract care ii 

conferă acest drept, prestatorul va inceta sa mai ocupe amplasamentul Lucrărilor iar 

Clientul va avea dreptul de a nu aproba Situaţiile de Lucrări ale PRESTATORULUI, pana 

când Lucrările nu sunt finalizate, inclusiv remedierea defectelor si pana când Clientul nu a 

stabilit costul finalizării Lucrărilor de către alţii. Toate aceste costuri la care se vor aduga 

daunele directe si indirecte provocate prin reziliere vor fi deduse direct si fara alte formalităţi 

din plăţile către Prestator sau din garanţie.”.  

 În drept, potrivit art. 1270 C.Civ., contractul valabil încheiat are putere de lege între 

părţile contractante. Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părţilor ori din 

alte cauze autorizate de lege. 

Potrivit art. 1350 C.Civ., orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a 

contractat. Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este 

răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, 

în condiţiile legii. Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părţi nu poate înlătura 

aplicarea regulilor răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi 

mai favorabile.   

Totuşi, pentru aplicarea oricărui remediu este obligatorie, în principiu, punerea în 

întârziere a debitorului obligaţiei. Referitor la punerea în întârziere, art. 1521 C.civ. prevede 

că aceasta poate opera de drept sau la cererea creditorului, iar potrivit art. 1523 C.Civ, 

debitorul se află de drept în întârziere atunci când s-a stipulat că simpla împlinire a termenului 

stabilit pentru executare produce un asemenea efect. Totodată, debitorul se află de drept în 

întârziere potrivit art. 1523 alin. 2 lit d) C.Civ. şi atunci când nu a fost executată obligaţia  de 

a plăti o sumă de bani, asumată în exerciţiul activităţii unei întreprinderi. 

Conform art. 1517 C.Civ., referitor la neexecutarea imputabilă creditorului, o parte nu 

poate invoca neexecutarea obligaţiilor celeilalte părţi în măsura în care neexecutarea este 

cauzată de propria sa acţiune sau omisiune. Totodată, conform art. 1556 C.Civ., atunci când 

obligaţiile născute dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una dintre părţi nu execută 

sau nu oferă executarea obligaţiei, cealaltă parte poate, într-o măsură corespunzătoare, să 

refuze executarea propriei obligaţii, afară de cazul în care din lege, din voinţa părţilor sau din 

uzanţe rezultă că cealaltă parte este obligată să execute mai întâi. (2) Executarea nu poate fi 

refuzată dacă, potrivit împrejurărilor şi ţinând seama de mica însemnătate a prestaţiei 

neexecutate, acest refuz ar fi contrar bunei-credinţe. 

Totodată, conform art. 1549 alin. 1 C.Civ., dacă nu cere executarea silită a obligaţiilor 

contractuale, creditorul are dreptul la rezoluţiunea sau, după caz, rezilierea contractului, 

precum şi la daune-interese, dacă i se cuvin.  Conform art. 1550 C.Civ., rezoluţiunea poate 
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fi dispusă de instanţă, la cerere, sau, după caz, poate fi declarată unilateral de către partea 

îndreptăţită. De asemenea, în cazurile anume prevăzute de lege sau dacă părţile au convenit 

astfel, rezoluţiunea poate opera de plin drept. 

Conform art. 1552 alin. 1 C.Civ, rezoluţiunea sau rezilierea contractului poate avea loc 

prin notificarea scrisă a debitorului atunci când părţile au convenit astfel, când debitorul se 

află de drept în întârziere ori când acesta nu a executat obligaţia în termenul fixat prin punerea 

în întârziere.   

Potrivit art. 1553 C.Civ., pactul comisoriu produce efecte dacă prevede, în mod 

expres, obligaţiile a căror neexecutare atrage rezoluţiunea sau rezilierea de drept a 

contractului. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), rezoluţiunea sau rezilierea este subordonată 

punerii în întârziere a debitorului, afară de cazul în care s-a convenit că ea va rezulta din 

simplul fapt al neexecutării.    (3) Punerea în întârziere nu produce efecte decât dacă indică în 

mod expres condiţiile în care pactul comisoriu operează. 

Reparația poate avea loc prin mai multe modalități, la alegerea creditorului, potrivit 

art. 1516 alin. 2 C.Civ., printre care se numără și obținerea, în cazul nerespectării obligației 

contractuale, a rezoluțiunii și rezilierii, fără a pierde dreptul la daunele-interese care i se 

cuvin. Din același articol rezultă că pentru a se constata incidența rezoluțiunii/rezilierii trebuie 

îndeplinite mai multe condiții: să existe o neexecutare din partea debitorului, aceasta să fie 

nejustificată, iar debitorul să se afle în întârziere. În plus, o a patra condiție este prevăzută de 

art. 1551 alin. 1 C.Civ., potrivit căruia creditorul nu are dreptul la rezoluțiune atunci când 

neexecutarea este de mică însemnătate. 

Referitor la caracterul nejustificat al neexecutării, art. 1548 C.Civ. prevede că, culpa 

debitorului unei obligații contractuale se prezumă prin simplul fapt al neexecutării. 

Instanţa reţine că între părţi s-a încheiat un contract de subantrepriză de servicii, 

contract sinalagamatic, cu titlu oneros, comutativ, cu executare succesivă şi consensual. În 

principiu, antrepriză de serivicii este un contract cu executare succesivă deoarece în cele mai 

multe cazuri elementul timp ţine de esenţa contractului, cum este şi cazul contractului de 

prestări servicii de montaj nr. CF 063/17.09.2017.  

 Conform art.1852 C.Civ., prin contractul de subantrepriză antreprenorul poate 

încredinţa unuia sau mai multor subantreprenori executarea unor părţi ori elemente ale lucrării 

sau serviciilor, afară de cazul în care contractul de antrepriză a fost încheiat în considerarea 

persoanei sale. (2) În raporturile cu beneficiarul, antreprenorul răspunde pentru fapta 

subantreprenorului la fel ca pentru propria sa faptă. (3) Subantrepriza este supusă dispoziţiilor 

prevăzute pentru contractul de antrepriză. 

În conformitate cu prevederile art. 1858 C.Civ., antreprenorul este obligat să îl 

informeze fără întârziere pe beneficiar dacă normala executare a lucrării, trăinicia ei sau 

folosirea potrivit cu destinaţia acesteia ar fi primejduită din cauza:  a) materialelor procurate 

sau a celorlalte mijloace pe care, potrivit contractului, beneficiarul le-a pus la dispoziţie;  b) 

instrucţiunilor necorespunzătoare date de beneficiar;  c) existenţei sau ivirii unor împrejurări 

pentru care antreprenorul nu este ţinut să răspundă. 

Potrivit art. 1859 alin. 1 C.Civ., în cazul în care beneficiarul, deşi a fost înştiinţat de 

către antreprenor în condiţiile art. 1.858, nu ia măsurile necesare într-un termen potrivit cu 

împrejurările, antreprenorul poate rezilia contractul sau poate continua executarea acestuia pe 

riscul beneficiarului, notificându-l în acest sens. 

Conform art. 1872 C.Civ., beneficiarul are dreptul să obţină rezilierea sau, după caz, 

rezoluţiunea contractului în cazurile în care, fără justificare: a) respectarea termenului 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

136 

convenit pentru recepţia lucrării a devenit vădit imposibilă; b) lucrarea sau serviciul nu se 

execută în modul convenit şi într-un termen stabilit de beneficiar potrivit cu împrejurările, 

antreprenorul nu remediază lipsurile constatate şi nu schimbă pentru viitor modul de 

executare a lucrării sau serviciului; c) nu se execută alte obligaţii ce revin antreprenorului 

potrivit legii sau în temeiul contractului. 

Având în vedere natura concretă a serviciilor ce fac obiectul contractului părţilor, 

instanţa reţine că reclamanta-pârâtă şi-a asumat obligaţii de rezultat, de a efectua lucrările 

agreate cu respectarea termenului de execuţie asumat prin anexa 4, respectiv 10.12.2017. În 

cazul obligaţiei de rezultat generată de contractul de subantrepriză, neatingerea rezultatului 

implică neexecutarea obligaţiei, astfel că pârâta-reclamantă trebuie să probeze încheierea 

contractului, iar reclamanta-pârâtă trebuie să probeze atingerea rezultatului. Dacă această din 

urmă probă nu s-a făcut, atunci se prezumă că reclamanta-pârâtă nu şi-a îndeplinit obligaţia 

contractuală şi aceasta este nejustificată, în raport de prezumţia instituită de art.1548 C.Civ.. 

Totuşi, aspectul referitor la caracterul nejustificat al neexecutării este susceptibil de probă 

contrară, iar sarcina probei incumbă tot subantreprenorului, în cauză, reclamantei-pârâte. 

Astfel, în raport de situaţia de fapt reţinută în baza probelor administrate, instanţa 

reţine că reclamanta-pârâtă nu a reuşit să dovedescă îndeplinirea obligaţiei prevăzute de 

contract, de executare a montajului în condiţiile prevăzute de contract cu respectarea 

termenului de execuţie a lucrărilor stabilit ca fiind determinant încă de la încheierea 

contractului. 

Deşi reclamanta-pârâtă se prevalează de excepţia de neexecutare a contractului prin 

apărările formulate, invocând în principal că neexecutarea de către pârâta-reclamantă a 

propriilor obligaţii asumate a condus la neexecutarea obligaţiei sale, instanţa reţine că aceasta 

nu incidentă în cauză, deoarece pentru a fi invocată este necesar să-şi fi executat propriile 

obligaţii ce se impuneau a fi îndeplinite cu precădere celor imputate creditorului obligaţiei, iar 

neexecutarea nu poate fi invocată decât într-o măsură corespunzătoare neexecutării obligaţiei 

corelative de către creditorul care este pregătit să-şi execute propria obligaţie şi probează acest 

fapt. 

Astfel, chiar dacă pârâta nu a livrat până la data expirării termenului de execuţie a 

lucrărilor, toate materiale ce trebuiau a fi montate de către reclamanta-pârâtă potrivit 

obligaţiilor asumate, instanţa reţine că acest lucru nu împiedica pârâta-reclamantă să presteze 

serviciile asumate prin raportare la totalitatea materialelor existente în şantier la data de 

10.12.2017. Or, instanţa reţine că prin expertiza tehnică efectuată şi înscrisurile administrate, 

pârâta-reclamantă a dovedit că începând cu luna noiembrie 2017, anterior contractării 

serviciilor prestate de G.  CONSTRUCT SRL, era evident că respectarea termenului convenit 

cu reclamanta-pârâtă pentru recepţia lucrării a devenit vădit imposibilă, avându-se cu 

precădere cantitatea de lucrări prestate de către noul subcontractor atât în paralel cu 

reclamanta-pârâtă, cât şi cu cele efectuate anterior datei de 13.11.2017. Mai mult, dat fiind că 

s-a dovedit că în șantier existau materiale puse la dispoziţie de reclamanta-pârâtă care ar fi 

permis reclamantei-pârâte să realizeze cantități de lucrări mai mari decât cele executate până 

la sfârșitul termenului de execuţie, instanţa reţine că apărarea referitoare la imposibilitatea 

respectării obligaţiilor contractuale asumate de către reclamanta-pârâtă apare ca vădit 

neîntemeiată. Aceasta ar fi putut invoca cu succes excepţia de neexecutare numai în măsura în 

care la expirarea termenului contractual ar fi montat toate materialele puse la dispoziţie de 

către pârâta-reclamantă, ceea ce nu s-a întâmplat la data de 10.12.2017 nici cu concursul unui 

alt subcontractor, având în vedere ritmul în care reclamanta-pârâtă a procedat la executarea 
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serviciilor obiect al contractului până la data de 13.11.2017. Totodată, astfel cum s-a reţinut 

anterior, nici celelalte motive de neexecutare invocate de către reclamanta-pârâtă nu pot 

justifica neexecutarea obligaţiilor de către aceasta, cât timp nu a probat cu precădere că era 

pregătită să-şi execute propriile obligaţii, spre exemplu cele ce ţin de organizarea prestării 

serviciilor asumate, cel puţin în măsura în partea ce se putea face fără concursul pârâtei-

reclamante. 

Astfel, având în vedere că potrivit dispoziţiilor contractuale prevăzute la art. 14.4 

reclamanta-pârâtă se afla de drept în întârziere faţă de neexecutarea serviciilor asumate cu 

respectarea termenului de execuţie (10.12.2017), de faptul că aceasta nu a probat îndeplinirea 

obligaţiei de rezultat asumate, şi nu a făcut dovada contrară prezumției intituite de art. 1548 

C.Civ., respectiv dovada existenței unei cauze justificate de neexecutare a obligațiilor 

contractuale, prevăzute de art. 1555 – 1557 C.Civ., dar nici a vreunui caz exonerator de 

răspundere, arătat la art. 1351 – 1356 CCiv., instanţa reţine că în mod justificat pârâta-

reclamantă a procedat la data de 08.02.2018 la comunicarea notificării de reziliere, în acord cu 

pactul comisoriu prevăzut de art. 14.3 contract, cu respectarea cap. XII rap. la art. 12, precum 

şi în acord cu dispoziţiile legale amintite anterior. De asemenea, reclamanta-pârâtă nu a probat 

îndeplinirea obligaţiei asumate cu respectarea art. 7.1 din contract nici până la momentul 

rezilierii, întrucât nici la această dată nu erau montate toate materialele existente în şantier, ce 

făceau obiectul contractului părţilor, deşi la executarea lucrărilor de montaj mai contribuise un 

antreprenor, astfel cum rezultă din cuprinsul raportului de expertiză. 

Rezilierea operează numai pentru viitor, neafectând obligaţiile scadente la data 

rezilierii, aspect prevăzut atât de C.Civ, cât şi de prevederile art. 14.5 din convenţia părţilor. 

Or, instanţa constată că factura fiscală nr. 0002906/08.01.2018, emisă de reclamanta-pârâtă în 

baza situaţiei de lucrări aferente lunii decembrie 2017, inclusiv pentru serviciile prestate 

ulterior datei de 10.12.2017, situaţie însuţită sub semnătură de către pârâta-reclamantă pentru 

întreaga lună, având în vedere termenul de graţie acordat pentru efectuarea lucrărilor la data 

de 20.12.2017, a fost în mod corect emisă şi este apreciată ca fiind o obligaţie scadentă 

anterior rezilierii. Totuşi, deşi pârâtei-reclamante îi revine obligaţia de plată a facturii emise 

pe baza situaţiei de lucrări însuşite sub semnătură, în sumă de 41880,64 lei, iar instanţa va 

admite acţiunea reclamantei-pârâte, sub acest aspect, instanţa reţine că în mod justificat 

pârâta-reclamantă nu a procedat la plata acesteia la data de 09.02.2018, în raport de incidenţa 

prevederilor art. 14.6 din contract care suspendă implicit plata sumelor scadente.  

Răspunderea civilă contractuală este definită ca fiind obligaţia debitorului de a repara 

pecuniar prejudiciul cauzat creditorului său prin neexecutare, executarea necorespunzătoare 

ori cu întârziere a obligaţiilor născute dintr-un contract valabil încheiat. 

Condiţiile răspunderii contractuale sunt următoarele: neexecutarea unei obligaţii 

contractuale, existenţa unui prejudiciu, existenţa raportului de cauzalitate dintre fapta ilicită şi 

prejudiciu, culpa debitorului în neexecutarea obligaţiilor contractuale. 

Conform art. 1538 C.Civ., clauza penală este aceea prin care părţile stipulează că 

debitorul se obligă la o anumită prestaţie în cazul neexecutării obligaţiei principale. În caz de 

neexecutare, creditorul poate cere fie executarea silită în natură a obligaţiei principale, fie 

clauza penală. Debitorul nu se poate libera oferind despăgubirea convenită. Creditorul poate 

cere executarea clauzei penale fără a fi ţinut să dovedească vreun prejudiciu. Dispoziţiile 

privitoare la clauza penală sunt aplicabile convenţiei prin care creditorul este îndreptăţit ca, în 

cazul rezoluţiunii sau rezilierii contractului din culpa debitorului, să păstreze plata parţială 

făcută de acesta din urmă. Sunt exceptate dispoziţiile privitoare la arvună. 
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Instanţa reţine că la art. 14.6 din contract părţile au prevăzut o clauză penală 

complexă, prin care s-a prevăzut implicit posibilitatea de reţinere a sumelor scadente la plată, 

precum şi modalitatea de determinare a daunelor interese generate de neexecutarea propriu-

zisă a serviciilor de montaj şi necesitatea prestării serviciilor de către un terţ sau chiar de către 

creditor. Potrivit clauzei menţionate, „daunele directe şi indirecte, inclusiv costurile finalizării 

lucrărilor de către alţii vor fi deduse din plăţile către prestator sau din garanţie”. Prin urmare, 

în mod justificat nu s-a procedat la plata facturii fiscale nr. 0002906/08.01.2018 la data 

scadenţei iniţiale ce coincide cu data rezilierii, respectiv 09.02.2018, motiv pentru care în mod 

evident nu sunt incidente prevederile 11 din contract referitoare la obligaţia de plată de către 

pârâta-reclamantă a penalităţilor sumei menţionate, deşi obligaţia de plată a facturii subzistă. 

În ceea ce priveşte prejudiciul generat de neexecutarea obligaţiei de către reclamanta-

pârâtă, reprezentat de contravaloarea sumelor datorate G.  CONSTRUCT SRL, în baza 

contractului nr. CF ADCC 080/2017 şi facturilor emise, din care au fost deduse serviciile 

prestate pentru lucrările de la poziţia 12, în cuantum de 62470,14 lei, instanţa reţine că aceasta 

este cert, dovedit şi nereparat, astfel cum s-a menţionat şi anterior, iar reclamanta-pârâtă 

urmează a fi obligată la plata acestei sume, având în vedere îndeplinirea tuturor condiţiilor 

răspunderii civile contractuale. 

Conform art. 1616 C.Civ., datoriile reciproce se sting prin compensaţie până la 

concurenţa celei mai mici dintre ele. Art. 1617 alin. 1 şi 2 C.Civ., compensaţia operează de 

plin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide şi exigibile, oricare ar fi izvorul lor, şi 

care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi natură. 

(2) O parte poate cere lichidarea judiciară a unei datorii pentru a putea opune compensaţia.    

Instanţa apreciază că prin instituirea clauzei prevăzute la art. 14.6 din contract părţile 

au urmărit în mod implicit stingerea parţială a prejudiciului prin compensaţie, iar în raport de 

prevederile art.1617 alin. 2 C.Civ., având în vedere că la acest moment se constată existenţa 

între părţi a două datorii certe, lichide şi exigibile ce îşi au izvorul în contractul părţilor, 

instanţa va dispune compensarea acestora până la concurenţa celei mai mici. 

 De asemenea, instanţa reţine că incidenţa clauzei prevăzute de art. 14.6 din contract nu 

exclude aplicarea prevederilor art. 10 din contract, ce cuprind clauza penală pentru 

neexecutarea la termen a obligaţiilor stabilite de contract. Prin urmare, cât timp reclamanta-

pârâtă nu şi-a îndeplinit obligaţia de finalizare a lucrărilor asumate la data de 10.12.2017, 

instanţa reţine că aceasta datorează penalităţi de întârziere la valoarea neexecutată. În ceea ce 

priveşte valoarea neexecutată, instanţa va avea în vedere la stabilirea acesteia, valoarea 

necontestată a lucrărilor de 50009,04 euro şi valoarea indicată în raportul de expertiză 

întocmit în cauză, de 20820 euro fără TVA, reprezentând valoarea lucrărilor efectuate de 

reclamantă-pârâtă în perioada 10.2017-12.2017. Instanţa va avea în valoarea aferentă lunii 

12.2017 în integralitate, iar nu parţial până la data de 10.12.2017, având în vedere semnarea 

situaţiei de lucrări aferente lunii decembrie în integralitatea acestora, în baza căreia s-a emis 

factura nr. 0002906/08.01.2018. 

 Prin urmare, în raport de cele expuse, instanţa apreciază întemeiate în parte pretenţiile 

pârâtei-reclamante în raport de daunele moratorii stabilite în raport de art. 10 din contract, 

având în vedere şi principiul disponibilităţii, motiv pentru care va admite cererea în ceea ce 

priveşte penalităţile de 0,1% pe zi de întârziere calculate de la data de 11.12.2017 (prima zi 

ulterioară ultimei zile a termenului de execuţie) şi până la data de 31.01.2018 (data până la 

care pârâta-reclamantă a calculat penalităţile - 51 zile), asupra sumei de 29189,04 EURO 
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(50009,04 – 20820), în cuantum de 1488,64 euro, respectiv a echivalentului în lei la cursul de 

schimb de 4,6613 lei, de 6939 lei. 

 Prin urmare, în raport de considerentele de fapt şi de drept expuse anterior, instanţa va 

admite, în parte, cererea de chemare în judecată şi va obliga pârâta-reclamantă la plata către 

reclamanta-pârâtă a sumei de 41880,64 lei, reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr. 

0002906/08.01.2018 şi va respinge cererea de chemare în judecată în ceea ce priveşte 

penalităţile de întârziere, ca neîntemeiată. Totodată, instanţa va admite, în parte, cererea 

reconvenţională, va obligă reclamanta-pârâtă la plata sumei de 69409,14 lei, reprezentând 

daune interese compuse din suma de 62470,14 lei, contravaloarea daunelor interese 

compensatorii şi suma de 6939 lei, reprezentând daune interese moratorii, urmând a respinge 

cerererea reconvenţinală în ceea ce priveşte suma de 1352,01 lei, solicitată cu titlu de 

penalităţi de întârziere, ca neîntemeiată. De asemenea, instanţa va proceda la compensarea 

creanţelor părţilor stabilite prin prezenta hotărâre până la concurenţa celei mai mici şi în 

consecinţă va obligă reclamanta-pârâtă să plătească pârâtei-reclamante suma de 27528,5 lei. 

Cu privire la cheltuielile de judecată solicitate, instanța are în vedere art. 453 alin. 1 

CPC, potrivit căruia partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, 

să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată, dar și art. 452 CPC, referitor la dovada 

cheltuielilor de judecată.  

În temeiul art. 453 C.P.C şi al principiului disponibilităţii, instanţa va lua act că 

reclamanta-pârâtă înţelege să solicite cheltuielile de judecată pe cale separată. 

 În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată solicitate de pârâta-reclamantă, instanţa va 

admite în parte cererea sub acest aspect, având în vedere admiterea în parte a ambelor cereri şi  

dovezile administrate. Astfel, costurile cu efectuarea expertizei se impun a fi suportate de 

ambele părţi, iar faţă de faptul că pârâta-reclamantă a achitat în integralitate costurile 

administrării probei (f. 959, 1089), instanţa va pune în sarcina reclamantei-pârâte suma de 

1000 lei, reprezentând jumătate din onorariul achitat expertului. De asemenea, instanţa va 

obliga reclamanta-pârâtă la plata sumei achitate de pârâta-reclaamntă pentru cererea 

reconvenţională, cu titlu de taxă de timbru proporţional cu partea admisă, respectiv 2826,35 

lei (2354,40+451,95+20), precum și a onorariului de avocat în cuantum de 2000 lei, care ar fi 

fost acelaşi şi pe deplin justificat şi dacă cererea ar fi fost formulată numai prin raportare la 

partea admisă. 
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Dreptul Familiei 

1. Contestație la executare – lămurirea hotărârii. Competența instanței de 

tutelă de a analiza schimbarea împrejurărilor avute în vedere în momentul 

stabilirii întinderii obligației de întreținere 

 

 Instanța arată că, potrivit art. 403 C. civ., în cazul schimbării împrejurărilor, 

instanța de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile și îndatoririle părinților 

divorțați față de copiii lor minori, la cererea oricăruia dintre părinți sau a unui alt membru 

de familie, a copilului, a instituției de ocrotire, a instituției publice specializate pentru 

protecția copilului sau a procurorului iar conform art. 531 alin. (1) C. civ., dacă se iveşte o 

schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care 

o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de 

întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei. 

 În momentul intervenirii unor schimbări, persoana interesată, creditorul sau 

debitorul, poate solicita modificarea în mod corespunzător a cuantumului pensiei. Aceste 

modificări se reflectă în cuantumul pensiei prin mărirea sau micşorarea acestuia. 

 Instanța reține că prevederile menționate instituie doar în competența instanței de 

tutelă posibilitatea de a analiza ivirea unei schimbări a situației de fapt avute în vedere de 

către prima instanță, în momentul stabilirii cuantumului pensiei de întreținere pe care o 

datorează creditorul acestei obligații, iar nu executorului judecătoresc. Astfel, în prezenta 

cauză, calitatea de a promova o cerere cu privire la modificarea cuantumului pensiei de 

întreținere, în sensul micșorării acestuia, revine contestatorului debitor, pe calea unei 

acțiunii având ca obiect această modificare, în cadrul căreia instanța de tutelă este 

îndreptățită să analizele împrejurările de fapt și de drept. 

 În ceea ce privește limita specială în cazul întreţinerii datorate copiilor de către 

părinţi, în funcţie de numărul copiilor, instituită de art. 529 alin. (2) C. civ., apreciază 

instanța că aceasta nu conduce la concluzia egalității cotelor cuvenite minorilor, ci instituie 

limita din venitul debitorului, până la care se poate datora întreținerea. În acest sens, 

cuantumul întreţinerii este diferit de la caz la caz, în raport cu situaţia de fapt determinată de 

starea de nevoie a creditorului şi mijloacele materiale ale debitorului, dovedite potrivit art. 

528 C. civ., fără a conduce, în mod automat, la concluzia că fiecare creditor se află în 

aceeași stare de nevoie. De altfel, instanța de tutelă are rolul de a verifica, în concret, situația 

de fapt, nefiind în prezența unei cauze de reducere care să opereze în mod automat, în urma 

constatărilor executorului judecătoresc. 

 Faţă de aceste considerente, pe de-o parte, instanţa va admite cererea de lămurire a 

titlului executoriu constând în sentinţa civilă nr. 6154/12.04.2013 pronunţată de Judecătoria 

Sector 2 în dosarul înregistrat sub numărul X/300/2012 în sensul că sintagma “ până la 

intervenirea unei cauze legale de modificare a împrejurărilor avute în vedere de instanţă la 

pronunţarea prezentei hotărâri" se interpretează în conformitate cu prevederile art. 403 

C.civ. coroborat cu dispoziţiile art. 531 C.civ. şi 529 C.civ., competenţa de a analiza 

intervenirea schimbărilor împrejurărilor de fapt revenind instanţei de tutela. 
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Sentința civilă nr. 3254/06.07.2020, definitivă 

 

 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București la data de 

18.11.2019, sub nr. X/300/2019, contestatorul AA, în contradictoriu cu intimata ASI, prin 

reprezentant legal ARI, a formulat contestație la executare împotriva încheierilor din data de 

30.10.2019 efectuate în dosarul de executare silită nr. X/2019 al B.E.J. RN, privind stabilirea 

cuantumului pensiei de întreținere la suma de 28.027,05 lei și privind stabilirea cheltuielilor 

de executare silită la suma de 4.157,46 lei, solicitând anularea acestora, precum și anularea 

somației emise în data de 30.10.2019, privind obligația de plată a sumei de 32.194,51 lei, 

reprezentând cuantum pensie de întreținere și cheltuieli de executare silită. De asemenea, 

contestatorul a solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de 

prezentul litigiu. 

 În motivarea în fapt, contestatorul a arătat că prin sentința civilă nr. 6154/12.04.2013 

pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosarul nr. X/300/2012, a fost obligat la 

plata contribuției privind cheltuielile pentru creșterea, educarea și pregătirea școlară a 

copilului minor ASI, în cotă totală de 1/4 din veniturile nete lunare realizate, începând cu data 

introducerii cererii și până la majoratul minorei sau intervenirea altei cauze de modificare sau 

încetare. 

 În continuare, contestatorul a învederat că, prin executarea silită ce face obiectul 

dosarului de executare X/2019 al B.E.J. RN, s-a procedat la executarea silită a acestuia, pentru 

un cuantum de 4.989,51 lei, reprezentând pensie de întreținere restantă de 1/4 din venitul 

lunar net, începând cu luna decembrie 2014 și până la data de 6 mai 2016, din care au fost 

scăzute sumele achitate de debitor, în cuantum de 600 lei lunar, 1.019,64 lei reprezentând 

cheltuieli de executare și 422,18 lei, reprezentând onorariu executor. 

 Contestatorul susține că, la data de 06.05.2016, s-a născut minorul AST, motiv pentru 

care cota aplicabilă venitului lunar net s-a redus la 1/6. A apreciat că s-a urmărit executarea 

unor sume de bani cu titlu de întreținere pentru o perioadă deja pusă în executare, având în 

vedere că recuperarea sumelor aferente a fost constată prin încheierea B.E.J. din data de 

21.09.2018, motiv pentru care a apreciat ca fiind nelegală executarea silită demarată sub 

aspectul urmăririi silite a restanțelor din perioada 6 mai 2016 - septembrie 2018. 

 În subsidiar, contestatorul a susținut că se recurge la executarea silită a titlului 

executoriu în mod abuziv. 

 Cu privire la tabelul întocmit de către B.E.J., cuprinzând veniturile nete lunare, a 

apreciat că au fost asimilate, în mod eronat, pe lângă acestea și alte venituri obținute în mod 

ocazional, respectiv indemnizația de transport, contravaloarea tichetelor de masă, 

indemnizația de naștere a copilului și alte sume de bani obținute cu ocazia unor sărbători. 

 În final, contestatorul a solicitat lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului 

executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 6154/12.04.2013 pronunțată de Judecătoria 

Sectorului 2 București, în dosarul nr. X/300/2012, cu privire la înțelesul mențiunii din 

dispozitiv referitoare la cuantumul pensiei de întreținere în cazul intervenirii unei modificări a 

împrejurărilor. 

 În privința plăților aferente lunilor mai, iunie, iulie și august 2016, contestatorul a 

apreciat că dreptul de a cere executarea silită s-a prescris. 

 În drept, contestația la executare a fost întemeiată pe dispozițiile art. 2526 C. civ., art. 

2517 C. civ., art. 527 C. civ., art. 529 alin. (2) C. civ., art. 531 C. civ. și cele ale art. 15 C. civ. 
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 În dovedire, s-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriul 

intimatei ARI, precum și expertiza contabilă. 

 La data de 25.11.2019, contestatorul AA a depus la dosarul cauzei cerere 

completatoare prin intermediul căreia a solicitat anularea încheierii B.E.J. RN din data de 

30.10.2019 din dosarul de executare nr. X/2019, prin care s-a dispus înființarea popririi 

asupra cotei de 1/3 din drepturile salariale prezente și viitoare cuvenite debitorului AA, 

poprire înființată la angajatorul B.C.R. Banca pentru locuințe S.A. 

 În motivarea în fapt a cererii completatoare, contestatorul a arătat că s-a pus în 

executarea silită o cotă de 1/3 din veniturile salariale ale acestuia, cotă mai mare decât cea 

stabilită prin sentința prin care contestatorul a fost obligat la plata pensiei de întreținere într-

un cuantum de 1/4. 

 Cererea completatoare nu a fost motivată în drept. 

 În dovedirea cererii completatoare a fost solicitată încuviințarea probei cu înscrisuri. 

 În termenul legal, intimata ARI a formulat întâmpinare, prin care a solicitat 

respingerea contestației la executare formulate și a arătat că au respectat dispozițiile legale în 

ceea ce privește înființarea popririi asupra contului debitorului contestator. 

 În motivarea în fapt a întâmpinării, intimata a susținut că la data de 10.10.2016 a fost 

demarat procesul privind stabilirea locuinței minorei la domiciliul mamei, în Suedia, acțiunea 

fiind admisă prin sentința civilă nr. 3598 din 04.10.2017, moment în care contestatorul nu a 

solicitat modificarea procentului pensiei de întreținere, deși în luna iunie i s-a născut cel de-al 

doilea copil.  

 Intimata a apreciat că, pentru a fi modificat cuantumul pensiei de întreținere trebuie să 

fie verificate nevoile creditorului minor, de către instanța de tutelă, fără a putea fi operate 

schimbări în lipsa unei hotărâri judecătorești. 

 Cu privire la prescripția dreptului de a cere executarea silită, intimata a susținut că 

aceasta nu operează între părinți și cei lipsiți de capacitate de exercițiu. De asemenea, a 

susținut că executarea silită a pensiei de întreținere ce a făcut obiectul dosarului de executare 

nr. X/2017 al B.E.J. RN a valorat punere în întârziere și a produs un efect întreruptiv. 

 A mai învederat intimata că executarea silită demarată nu a avut drept obiect aceleași 

sume pentru care contestatorul fusese executat silit, ci diferența neachitată, luând în 

considerare faptul că acesta achitase o cotă de 1/6, iar nu cea de 1/4 stabilită. 

 Cu privire la sumele reprezentând bonificații, avute în vedere la baza de calcul a 

pensiei de întreținere, intimata a apreciat că acestea au fost incluse în mod eronat în procesul 

stabilirii sumei cuvenite, motiv pentru care a notificat executorul judecătoresc cu solicitarea 

de a fi excluse. 

 În drept, întâmpinarea a fost întemeiată având în vedere dispozițiile art. 662 alin. (2) 

C. proc. civ., art. 666 C. proc. civ., art. 627 C. proc. civ., art. 531 C. civ., art. 2537 C. civ., și 

ale art. 2532 pct. 2 C. civ. 

 În dovedire, intimata a solicitat administrarea probei cu înscrisuri. 

 La data de 27.02.2020, la dosarul cauzei a fost depusă cererea de intervenție accesorie 

în favoarea contestatorului AA, formulată de SD, în calitate de reprezentant legal al minorului 

AST, prin care s-a solicitat admiterea contestației la executare și anularea executării silite 

demarate în dosarul de executare având nr. X/2019, al B.E.J. RN. 

 În motivarea în fapt a cererii accesorii au fost invocat același motive ca cele cuprinse 

în contestația la executare formulată de către contestatorul AA. 
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 În drept, cererea accesorie a fost întemeiată pe dispozițiile indicate și în cuprinsul 

contestației la executare, respectiv art. 2526 C. civ., art. 2517 C. civ., art. 527 C. civ., art. 529 

alin. (2) C. civ., art. 531 C. civ. și cele ale art. 15 C. civ. 

 În dovedire, s-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri. 

 La dosarul cauzei a fost atașat, în copie certificată dosarul de executare silită nr. 

X/2019 al B.E.J. RN (filele 1-53 vol. II). 

 Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele: 

 În fapt, la data de 28.08.2019, creditoarea ARI a formulat cerere de executare silită a 

titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 6154/12.04.2013 pronunțată de Judecătoria 

Sectorului 2 București, definitivă prin neapelare (filele 85-86 dosar de executare silită), B.E.J. 

RN încuviințând cererea de executare silită formulată creditoarea ARI și deschizând dosarul 

de executare silită nr. X/2019 împotriva debitorului AA.  

 Prin încheierea din data de 12.09.2019 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 

București în dosarul nr. X/300/2019, a fost încuviințată executarea silită pentru obligațiile 

prevăzute în titlul executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 6154/12.04.2013 pronunțată de 

Judecătoria Sectorului 2 București, în dosarul X/300/2012, în toate formele prevăzute de lege, 

în vederea realizării creanței constând în plata pensiei de întreținere în cuantum de 1/4 din 

venitul net lunar, la care se adaugă cheltuielile de executare silită. 

 Prin încheierea din data de 30.10.2019, din dosarul de executare nr. X/2019, B.E.J. RN 

a stabilit cuantumul pensiei de întreținere prevăzute în titlul executoriu reprezentat de sentința 

civilă nr. 6154/12.04.2013 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București, în dosarul 

X/300/2012, pentru perioada 6.05.2016-30.10.2019, la suma de 28.027,05 lei, în sarcina 

debitorului. 

 Prin încheierea din data de 30.10.2019, din dosarul de executare nr. X/2019, B.E.J. RN 

a stabilit cheltuielile de executare silită la suma de 4.167,46 lei, în sarcina debitorului. 

 La data de 30.10.2019, a fost emisă de către B.E.J. RN adresa de înființare a popririi 

asupra cotei de 1/3 din drepturile salariale prezente și viitoare pe care terțul poprit B.C.R. 

Banca pentru Locuințe le datorează sau le va datora debitorului, până la concurența sumei 

totale de 32.194,51 lei, sumă compusă din 28.027,05 lei, reprezentând pensie de întreținere în 

cuantum de 1/4 din venitul net lunar, din care a fost scăzută cota de 1/6, reprezentând pensie 

de întreținere achitată începând cu data de 06.05.2016 și până la data de 30.09.2019, 3.335,22 

lei reprezentând onorariu de executor și 832,24 lei,  cheltuieli de executare silită. 

Conform titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 6154/12.04.2013 

pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosarul nr. X/300/2012, debitorul 

contestator, tatăl minorei ASA, a fost obligat la plata în favoarea acesteia a unei pensii de 

întreținere în cuantum total de 1/4 din venitul net lunar obținut.  

 

 În drept, potrivit dispozițiilor articolului 712 alin. (1) C. proc. civ., împotriva 

executării silite, a încheierilor date de către executorul judecătoresc, precum și împotriva 

oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin 

executare, contestația la executare reprezentând mijlocul procedural prin intermediul căruia 

oricare din părți sau terțe persoane pot obține desființarea măsurilor de urmărire silită, 

efectuate cu nerespectarea dispozițiilor legale. 

 Se au în vedere și dispozițiile art. 704 C. proc.civ., care prevăd că nerespectarea 

dispozițiilor privitoare la executarea silită însăși sau la efectuarea oricărui act de executare 
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atrage nulitatea actului nelegal, precum și a actelor de executare subsecvente, dispozițiile art. 

174 și următoarele fiind aplicabile în mod corespunzător. 

Analizând primul motiv de contestație referitor la intervenția prescripției dreptului de 

a cere executarea silită cu privire la sumele restante aferente perioadei mai 2016-august 2016, 

invocat de către contestator, prin cererea formulată formulată, instanța apreciază că acesta este 

neîntemeiat.  

Astfel, în primul rând, se constată că debitorul face vorbire despre „prescripţia 

dreptului material la acţiune”, aspect ce nu poate face obiectul contestaţiei la executare putând 

fi invocat exclusiv în cadrul litigiului de fond. Dreptul la acţiunea privea obligaţia de a 

introduce acţiunea cu respectarea termenului de 3 ani din momentul naşterii acestuia. Cel mai 

probabil debitorul confundă instituţia menţionată cu prescripţia dreptului de a cere 

executarea silită, aceasta putând fi analizată în cadrul contestaţiei de faţă şi având în vedere 

împrejurarea că executarea trebuie pornită în termen de 3 ani de la data la care s-a născut 

dreptul de a cere executarea silită. 

 Conform art. 706 alin. (1) C. proc. civ. dreptul de a obține executarea silită se prescrie 

în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor 

reale, termenul de prescripție este de 10 ani. Instanța apreciază că, în prezenta cauză, este 

incident termenul general de prescripție a dreptului de a obține executarea silită, fiind în 

prezența unui drept de creanță, respectiv plata unei sume de bani. În continuare, potrivit art. 

706 alin. (2) C. proc. civ., în temeiul căruia termenul de prescripție începe să curgă de la data 

când se naște dreptul de a obține executarea silită iar, în cazul hotărârilor judecătorești și 

arbitrale, termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitive, se reține 

începutul curgerii termenului analizat ca fiind momentul de la care fiecare prestație a devenit 

exigibilă, luând în considerare caracterul succesiv al creanțelor datorate.  

 În continuare, instanța reține incidența art. 709 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., care 

stabilește că se întrerupe cursul prescripției dreptului de a obține executarea silită la data 

îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare. 

 În acest sens, față de momentul demarării executării silite în dosarul de executare nr. 

229/2017 al B.E.J. Răduță Nicoleta, respectiv 10.11.2017, precum și având în vedere data 

încheierii procedurii menționate, 21.09.2018, instanța constată că, pe întreaga durată a 

desfășurării executării silite, la cererea creditoarei ARI, împotriva debitorului AA au fost 

îndeplinite acte de executare, producând efectul întreruptiv al cursului termenului de 

prescripție al dreptului de a obține executarea silită.  

 Astfel, instanța reține că încheierea de eliberare a sumei rezultate din executarea silită, 

emisă la data de 21.09.2018 de către B.E.J. Răduță Nicoleta, în dosarul de executare nr. 

229/2017 a menționat eliberarea sumelor obținute din executarea silită a debitorului, pentru 

perioada decembrie 2014 și până la data pronunțării de către executorul judecătoresc a 

încheierii indicate, motiv pentru care se constată că actul de executare a vizat și pensia de 

întreținere aferentă lunilor mai 2016-august 2016, menționate de către contestator.  

 Față de termenul de prescripție al dreptului de a obține executarea silită de 3 ani, luând 

în considerare momentul de început al acestuia, pentru fiecare prestație în parte, în concret 

12.05.2016, 12.06.2016, 12.07.2016 și 12.08.2016, aspecte cu privire la care cele două părți 

nu au adus critici, dar și față de întreruperea cursului acestuia, cel mai târziu la data de 

21.09.2018, instanța apreciază că dreptul creditoarei de a obține executarea silită nu este 

prescris la data introducerii cererii în acest scop. 
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 Susținerile intimatei din cuprinsul întâmpinării formulate sunt apreciate ca fiind 

neîntemeiate de către instanța, având în vedere că dispozițiile art. 2532 pct. 2 C. civ. au în 

vedere situația asigurarea posibilităţii oricărei persoane fizice, aflate într-o situaţie care 

impune luarea unei astfel de măsuri (minori, alienaţi sau debili mintal, persoane aflate în 

situaţii deosebite) de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile cu privire la 

bunurile sale, având în vedere circumstanţele în care se află datorită vârstei, stării de sănătate 

mintală, precum şi altor circumstanţe speciale pentru care legea civilă instituie măsuri speciale 

de ocrotire. 

 În baza acestui temei legal, invocat de către intimată, termenul de prescripţie 

extinctivă va fi suspendat între ocrotitor şi ocrotit cât timp durează ocrotirea şi până la darea şi 

aprobarea socotelilor, operaţiune juridică pe care o realizează instanţa de tutelă, conform art. 

162 C. civ. Acest caz de suspendare se aplică în raporturile dintre părinte, tutore sau curator, 

pe de o parte, şi minor, cel pus sub interdicţie judecătorească ori ocrotit prin curatelă, pe de 

altă parte, a cărei persoană şi ale cărei bunuri au nevoie de ocrotire sau de administrare, după 

caz.  

 Având în vedere că dispozițiile legale invocate reglementează prescripția dreptului 

material la acțiune, iar nu cea a dreptului de a obține executarea silită, instanța învederează că 

acestea nu sunt incidente în privința motivului de contestație la executare, invocat de către 

contestator și învederează că efectul întreruptiv al dreptului de a obține executarea silită se 

produce în momentul incidenței cazurilor speciale reglementate de către C. proc. civ., în 

materia analizată, la art. 709. 

 În final, instanța învederează că, în baza art. 709 alin. (2) C. proc. civ., după 

întrerupere, începe să curgă un nou termen de prescripție, motiv pentru care un nou termen de 

prescripție a dreptului de a obține executarea silită, având durata egală cu cea inițială, 

respectiv 3 ani, a început să curgă la data 21.09.2018. 

 Instanța reține că, în privința sumelor aferente perioadei decembrie 2014-septembrie 

2018, contestatorul a fost executat silit pentru acoperirea debitului de 3.547,69 lei, 

reprezentând pensie de întreținere restantă, în dosarul de executare nr. 229/2017 al B.E.J. RN, 

sumă stabilită prin încheierea din data de 06.10.2018 (fila 26). De altfel, poprirea înființată 

asupra drepturilor salariale ale debitorului AA, la terțul poprit B.C.R. Banca Pentru Locuințe 

(fila 33), a avut în vedere perioada indicată. În continuare, instanța constată că prin încheierea 

de încetare a executării silite, din data de 21.09.2018, procedură demarată la cererea 

creditoarei AR s-a reținut recuperarea debitului constând în pensie de întreținere, începând cu 

luna decembrie 2014 și până la data pronunțării încheierii, septembrie 2018. 

 Astfel, cu privire la perioada decembrie 2014-septembrie 2018, instanța constată că s-a 

procedat la executarea silită în dosarul de executare având nr. X/2017 al B.E.J. RN, procedura 

fiind încheiată în data de 21.09.2018, motiv pentru care apreciază că orice critici cu privire la 

executarea silită puteau fi aduse exclusiv în cadrul procesual stabilit cu privire la acest dosar 

de executare, fără a fi posibilă pornirea unei noi executări silite având același obiect și care, 

implicit, ar conduce la infirmarea actelor de executare, în afara modalităților prevăzute de 

dispozițiile legale. 

 Susținând aceeași concluzie, instanța învederează că temeiul juridic care a stat la baza 

pronunțării încheierii de încetare a executării silite și eliberare a sumelor rezultate este 

reprezentat de art. 703 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., care stipulează că executarea silită 

încetează dacă s-a realizat integral obligația prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat 

cheltuielile de executare, precum și alte sume datorate potrivit legii.  
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 Astfel, executorul judecătoresc a reținută că obligația prevăzută în titlul executoriu a 

fost adusă la îndeplinire, act de executare apreciat legal și temeinic de către creditoare, având 

în vedere că aceasta nu a adus niciun fel de critici în momentul pronunțării încheierii de către 

B.E.J. RN, motiv pentru care instanța constată că, pentru perioada analizată, creanța constând 

în plata pensiei de întreținere, stabilită conform titlului executoriu reprezentat de sentința 

civilă nr. 6154/12.04.2013 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosarul nr. 

X/300/2012,  astfel cum a fost modificată de executor în sensul reducerii cotei la 1/3, a fost 

realizată. 

 Pentru aceste motive, instanța apreciază ca fiind întemeiate motivele invocate de către 

contestator, pe calea contestație la executare introduse, susținute și de către intervenientul 

voluntar accesoriu, cu referire la perioada mai 2016-septembrie 2018, neputând fi puse în 

discuție elemente ale unei executării silite încheiate, pe calea unei noi proceduri de aceeași 

natură, care ar duce, în final, la modificarea sau cenzurarea unor acte de executare silită care 

se bucură de caracterul valid și legal, având în vedere că prezumția operantă nu a fost 

răsturnată pe calea reglementată legal, a contestației la executare, procedură menită a analiza 

criticile părților, fie creditor, fie debitor, cu privire la modalitatea de desfășurarea a executării 

silite. 

 În ceea ce privește perioada ulterioară octombrie 2018, instanța apreciază ca fiind 

neîntemeiate susținerile contestatorului cu privire la modificarea cuantumului pensiei de 

întreținere datorate. Astfel, instanța reține că la data de 30.10.2019, în dosarul nr. X/2019, 

B.E.J. RN a emis adresa de înființare a popririi asupra unei cote de 1/3 din drepturile salariale 

prezente și viitoare cuvenite debitorului AA, și le-a declarat poprite până la achitarea debitului 

total de 32.194,51 lei. 

 Conform art. 729 alin. (1) lit. a) C. proc. civ., salariile și alte venituri periodice, 

pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum și alte sume ce se plătesc periodic 

debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia pot fi urmărite 

până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligație de 

întreținere sau alocație pentru copii. 

 Instanța constată că afirmațiile debitorului care apreciază, în cuprinsul cererii 

completatoare formulate, că executorul judecătoresc a procedat la modificarea cotei de 

întreținere datorate, de la 1/4 la 1/3, prin majorarea acesteia, sunt neîntemeiate. Astfel, B.E.J. 

RN a emis adresa de înființare a popririi asupra unei cote de 1/3 din drepturile salariale 

prezente și viitoare cu scopul acoperirii creanței de 32.194,51 lei, datorate cu titlu de pensie 

de întreținere în favoarea minorei ASI. 

 Nu trebuie să fie creată o confuzie între cota cuvenită minorei din venitul lunar net al 

tatălui debitor, reprezentând pensia de întreținere datorată, și cota stabilită de dispozițiile 

legale până la are există o limitare în procesul de urmărire a veniturilor bănești, instituită în 

considerarea asigurării unor norme de protecție socială a debitorului care, deși dator, nu poate 

fi anihilat până la limita subzistenței, bucurându-se de protecția acestei dispozițiile legale 

salariu și orice alte drepturi bănești cuvenite salariatului. 

 Prin urmare, instanța reține că, în mod legal, fiind respectate prevederile legale 

incidente, s-a procedat la înființarea popririi asupra unei cote de 1/3 din drepturile salariale 

prezente și viitoare ale contestatorului debitor, cu scopul acoperirii creanței de 32.194,51 lei, 

reprezentând pensie de întreținere, având în vedere că nu a fost depășit pragul maxim stabilit 

de art. 729 alin. (1) lit. a) C. proc. civ., acesta fiind de 1/2 din venitul lunar net. 
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În același sens, instanța arată că, potrivit art. 403 C. civ., în cazul schimbării 

împrejurărilor, instanța de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile și îndatoririle 

părinților divorțați față de copiii lor minori, la cererea oricăruia dintre părinți sau a unui alt 

membru de familie, a copilului, a instituției de ocrotire, a instituției publice specializate pentru 

protecția copilului sau a procurorului iar conform art. 531 alin. (1) C. civ., dacă se iveşte o 

schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o 

primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de 

întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei. 

 Din analiza textelor legale invocate, reiese că împrejurările prevăzute de lege pentru 

existenţa dreptului şi, respectiv, obligaţiei de întreţinere trebuie să fie îndeplinite nu numai la 

data stabilirii obligaţiei, aceasta existând atâta vreme cât se menţin condiţiile avute în vedere 

la data stabilirii. În momentul intervenirii unor schimbări, persoana interesată, creditorul sau 

debitorul, poate solicita modificarea în mod corespunzător a cuantumului pensiei. Aceste 

modificări se reflectă în cuantumul pensiei prin mărirea sau micşorarea acestuia. 

 Instanța reține că prevederile menționate instituie doar în competența instanței de 

tutelă posibilitatea de a analiza ivirea unei schimbări a situației de fapt avute în vedere de 

către prima instanță, în momentul stabilirii cuantumului pensiei de întreținere pe care o 

datorează creditorul acestei obligații, iar nu executorului judecătoresc. Astfel, în prezenta 

cauză, calitatea de a promova o cerere cu privire la modificarea cuantumului pensiei de 

întreținere, în sensul micșorării acestuia, revine contestatorului debitor, pe calea unei acțiunii 

având ca obiect această modificare, în cadrul căreia instanța de tutelă este îndreptățită să 

analizele împrejurările de fapt și de drept. 

 În ceea ce privește limita specială în cazul întreţinerii datorate copiilor de către părinţi, 

în funcţie de numărul copiilor, instituită de art. 529 alin. (2) C. civ., apreciază instanța că 

aceasta nu conduce la concluzia egalității cotelor cuvenite minorilor, ci instituie limita din 

venitul debitorului, până la care se poate datora întreținerea. În acest sens, cuantumul 

întreţinerii este diferit de la caz la caz, în raport cu situaţia de fapt determinată de starea de 

nevoie a creditorului şi mijloacele materiale ale debitorului, dovedite potrivit art. 528 C. civ., 

fără a conduce, în mod automat, la concluzia că fiecare creditor se află în aceeași stare de 

nevoie. De altfel, instanța de tutelă are rolul de a verifica, în concret, situația de fapt, nefiind 

în prezența unei cauze de reducere care să opereze în mod automat, în urma constatărilor 

executorului judecătoresc. 

 Faţă de aceste considerente, pe de-o parte, instanţa va admite cererea de lămurire a 

titlului executoriu constând în sentinţa civilă nr. 6154/12.04.2013 pronunţată de Judecătoria 

Sector 2 în dosarul înregistrat sub numărul X/300/2012 în sensul că sintagma “ până la 

intervenirea unei cauze legale de modificare a împrejurărilor avute în vedere de instanţă la 

pronunţarea prezentei hotărâri" se interpretează în conformitate cu prevederile art. 403 C.civ. 

coroborat cu dispoziţiile art. 531 C.civ. şi 529 C.civ., competenţa de a analiza intervenirea 

schimbărilor împrejurărilor de fapt revenind instanţei de tutela. 

 Pe de altă, raportat la cele reţinute, inclusiv aspectul că debitorul nu a obţinut un titlu 

executoriu care să constate intervenirea acestor schimbări, nici în prezent, instanţa va respinge 

contestaţia la executare în privinţa sumelor datorate cu titlu de pensie de întreţinere aferente 

perioadei ulterioare lunii octombrie 2018. 

 În ceea ce privește noțiunea de venit reglementarea din C. civ. referitoare la baza de 

calcul al pensiei de întreținere datorate de către părinte copilului se au în vedere, generic, toate 

veniturile acestuia, indiferent de sursă, respectiv din muncă ori din alte surse, de exemplu, 
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chirii, redevențe, dividende, depozite bancare, fructe civile și industriale ale bunurilor proprii 

etc. De asemenea,  este necesar ca venitul luat în calculul pensiei de întreținere să aibă un 

caracter de continuitate, nefiind incluse veniturile ocazionale. 

 Pentru a analiza dacă fiecare venitul lunar net include în baza sa de calcul și 

categoriile de sume obținute de către creditor, instanța se va raporta la criteriul naturii de venit 

salarial, în raport cu dispozițiile Codului fiscal, ce permite identificarea venitului din salariu 

sau a venitului asimilat acestuia, având în vedere și afectațiunea lor specială, astfel cum a fost 

avută în vedere de către legiuitorul fiscal la determinarea veniturilor salariale, atunci când 

acestea au caracter de continuitate. 

 În procesul de calcul al veniturilor nete lunare ale debitorului contestator, instanța 

constată că executorul judecătoresc a reținut toate sumele de bani obținute de către acesta, 

rezultând o sumă finală pentru fiecare lună în parte, compusă din salariul lunar net, prima 

netă, contravaloarea tichetelor de masă, indemnizația de transport, ajutorul pentru nașterea 

copilului și alte venituri obținute cu ocazia unor împrejurări speciale, astfel cum rezultă din 

adeverința nr. 155698/16.10.2019, emisă de B.C.R. Banca pentru Locuințe S.A. (fila 18), 

coroborată cu încheierea B.E.J. RN de stabilire a sumelor restante datorate (filele15-17). 

 În primul rând, cu privire la indemnizația de transport, instanța reține că aceasta nu are 

caracter permanent, prin frecvența de acordare comparabilă cu salariul, nereprezentând 

venituri de natură salarială în sens fiscal și nesubsumându-se astfel, noțiunii de venit, 

relevantă în contextul art. 527 și art. 529 din C. civ. Se constată că, indemnizația de transport 

a fost plătită contestatorului de către angajator, lunar, într-un cuantum similar, dar pe o 

perioadă de timp determinată, rămânând cu un caracter sporadic, astfel cum, în mod întemeiat, 

a învederat debitorul, conform adeverinței de venit având nr. X/16.10.2019, emisă de B.C.R. 

Banca pentru Locuințe S.A. Pe de altă parte, instanţa apreciază că aceste venituri au o 

destinaţie specială, respectiv de a asigura deplasarea debitorul la locul de muncă, şi reţinând şi 

considerentele Deciziei nr. 85/20.11.2017, ce se bucură de putere de lucru judecat chiar şi în 

situaţia soluţiei de respingere ca inadmisibilă, instanţa reţine că o astfel de indemnizaţie nu se 

include în cuantumul venitului net al pârâtului. Totodată, instanța observă că aceste sume de 

bani au fost luate în calcul doar în ceea ce privește perioada 2016-2017, perioadă în care 

instanța a conchis, prin prezenta, că executarea silită efectuată în dosarul de executare nr. 

X/2019 este nelegală. 

 În continuare, conform art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea 

biletelor de valoare, tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar, ca 

alocație individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea 

de produse alimentare. 

 Astfel, cum corect a susținut contestatorul, tichetele de masă au o destinație specială, 

conform Legii nr. 165/2018. Cu toate acestea, criteriul afectațiunii speciale al unui venit 

obținut nu poate fi considerat ca unic indiciu în sensul eliminării unor categorii de venituri 

obținute de către debitor, din calcului venitului net lunar, fără a fi avută în vedere natură 

salarială, în sens fiscal, a acestora. 

 Prevederile codului civil trebuie să fie corelate cu terminologia consacrată în legislația 

existentă, în sensul însușirii semnificației acordate prin acte normative în vigoare, Codul fiscal 

fiind actul normativ care cuprinde definiții pentru fiecare categorie de venituri realizate dintr-

o activitate desfășurată de o persoană, inclusiv orice activitate desfășurată în baza unui 

contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege. Noțiunea de venit 

lunar net este proprie materiei fiscale, reprezentând baza de calcul al impozitului pe profit și 
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fiind definită, ca atare, de același Cod fiscal pentru diferite categorii de venituri, inclusiv 

pentru venituri din salarii și venituri asimilate acestora. 

 Conform legislației fiscale, respectiv art. 76 alin. (3) lit. h) C. fiscal rap. la art. 76  alin. 

(1) și alin. (2) lit. s) din C. fiscal, tichetele de masa se impozitează conform salariului, fiind 

exceptate doar de la plata contribuțiilor sociale obligatorii. Astfel, impozitul aferent venitului 

din tichete se adună la restul impozitului pe salarii pe care îl reține angajatorul și se virează 

către bugetul de stat. 

 În concluzie, față de natura impozabilă a tichetelor de masă obținute, prin asimilarea 

contravalorii acestora veniturilor salariale, în temeiul legislației fiscale, instanța reține că 

acestea reprezintă venituri relevante în contextul calculului venitului net obținut de către 

debitor, conform art. 527 și art. 529 din C. civ. 

 În final, indemnizația de naștere a copilului, precum și celelalte venituri primite cu 

ocazia unor sărbători sau evenimente nu se iau în calcul în procesul stabilirii venitului net 

lunar al debitorului, având în vedere că acestea nu au un caracter permanent, fiind ocazionale 

și având o destinație specială, fără a avea o frecvență de acordare comparabilă cu salariul, cu 

atât mai mult cu cât indemnizația de creștere copil este acordată în vederea acoperirii 

cheltuielilor necesare întreținerii copilului nou-născut. 

 În consecință, în privinţa executării silite având ca obiect obligaţia de a achita pensie 

de întreţinere pentru perioada ulterioară octombrie 2018, instanța va îndrepta actele de 

executare emise în dosarul de executare nr. 160/2019 în sensul că la stabilirea venitul net al 

debitorului nu se vor lua în calcul indemnizaţia de transport, indemnizaţia de creştere copil şi 

tichetele sau primele de vacanţă.  

 În ceea ce privește abuzul de drept invocat de către constestator, instanța reține 

incidența art. 15 C. civ. și art. 12 alin. (1) C. proc. civ. drepturile nu pot fi exercitate în scopul 

de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe. 

Astfel, formularea de cereri și exercitarea de căi de atac în afara 

sistemului determinat de legea procesual civilă, constituie un abuz de drept, o exercitare 

a drepturilor procesuale în alte scopuri decât cele în considerarea cărora au fost edictate. 

 Instanța apreciază că intimata nu a săvârșit un veritabil abuz de drept prin demararea 

unei executări silite, menite a recupera debitul restant din pensia de întreținere stabilită prin 

sentința civilă nr. 6154/12.04.2013 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în 

dosarul nr. X/300/2012, având în vedere existența unui titlu executoriu care nu a fost 

modificat, precum și lipsa unei suprapuneri totale a perioadei pentru care a fost solicitată 

executarea silită. Relevant este şi faptul că, în legătură cu acest titlu, s-a solicitat chiar de către 

contestator lămurirea, aspect ce denotă faptul că demararea celor două executări cu identitate 

parţială de obiect a fost cauzată de lipsa clarității obligației instituite prin titlul executoriu 

emis şi posibilităţile variate de interpretare a acestuia. În acest caz, instanța subliniază faptul 

că o cerere ce se dovedește a fi neîntemeiată, în lipsa întrunirii condițiilor specifice abuzului 

de drept nu conduce la reținerea acestuia. Astfel, creditoarea nu a săvârșit un abuz de drept în 

scopul de a vătăma sau păgubi pe debitor, procedând la recuperarea debitului restant cu bună-

credință, fără a fi în prezența elementului subiect constând în exercitarea cu rea-credință a 

unui drept și nici a elementului obiectiv reprezentat de deturnarea dreptului de la scopul 

pentru care a fost recunoscut de către lege.  

 Pentru cele ce preced, Judecătoria va admite în parte contestația la executare formulată 

de contestatorul AA, în contradictoriu cu intimata ARI, va anula în parte actele de executare 

emise de B.E.J. RN în dosarul nr. X/2019, respectiv executarea silită ce priveşte obligaţiile 
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cuprinse în perioada mai 2016-septembrie 2018, perioadă ce face obiectul dosarului de 

executare nr. X/2017 al B.E.J. RN, precum și va îndrepta actele de executare emise în dosarul 

de executare nr. X/2019 în sensul că la stabilirea venitul net al debitorului nu se vor lua în 

calcul indemnizaţia de transport, indemnizaţia de creştere copil şi tichetele sau primele de 

vacanţă, în ceea ce privește executarea silită vizând perioada ulterioară septembrie 2018.  

De asemenea, va admite cererea de lămurire a titlului executoriu reprezentat de 

sentința civilă nr. 6154/12.04.2013 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în 

dosarul nr. X/300/2012 în sensul că sintagma “ până la intervenirea unei cauze legale de 

modificare a împrejurărilor avute în vedere de instanţă la pronunţarea prezentei hotărâri" se 

interpretează în conformitate cu prevederile art. 403 C.civ. coroborat cu dispoziţiile art. 531 

C.civ. şi 529 C.civ., competenţa de a analiza intervenirea schimbărilor împrejurărilor de fapt 

revenind instanţei de tutela. 

 Față de soluția ce urmează a fi pronunțată cu privire la contestația la executare 

formulată, instanța urmează a admite în parte și cererea de intervenție voluntară accesorie 

formulată de către intervenientul AST, reprezentant legal de către SD, având în vedere că, în 

parte, contestatorul a obținut, în parte, câșting de cauză, apărarea formulată de către 

intervenient profitându-i. 

  

 

2. Competența internațională a instanțelor de judecată în cazul răspunderii 

părintești. Interpretarea noțiunii de reședință obișnuită în ipoteza prevăzută 

de art. 10 Regulamentul CE 2201/2003 privind competența, recunoașterea 

și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia 

răspunderii părintești 

 

Conform art. 8 din Regulamentul CE 2201/2003 „Instanțele judecătorești dintr-un stat 

membru sunt competente în materia răspunderii părintești privind un copil care are reședința 

obișnuită în acest stat membru la momentul la care instanța este sesizată”.  

Art.10 alin.1 din acelaşi Regulament prevede: „În caz de deplasare sau de reținere 

ilicită a unui copil, instanțele judecătorești din statul membru în care copilul își avea 

reședința obișnuită imediat înaintea deplasării sale sau a reținerii sale ilicite rămân 

competente până în momentul în care copilul dobândește o reședință obișnuită într-un alt stat 

membru și până când (a) orice persoană, instituție sau alt organism căreia/căruia i-a fost 

încredințat copilul consimte la deplasarea sau reținerea acestuia sau (b) copilul a locuit în 

acest alt stat membru o perioadă de cel puțin un an după ce persoana, instituția sau orice alt 

organism căreia/căruia i s-a încredințat copilul a avut sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de 

locul în care se afla copilul, până când copilul s-a integrat în noul său mediu și până când a 

fost îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: (i) în termen de un an de când cel 

căruia i s-a încredințat copilul a avut sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de locul în care se 
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afla copilul, nu s-a depus nici o cerere de înapoiere la autoritățile competente ale statului 

membru în care copilul a fost deplasat sau reținut; (ii) a fost retrasă o cerere de înapoiere 

înaintată de cel căruia i s-a încredințat copilul și nu s-a depus nici o nouă cerere în termenul 

stabilit la punctul (i); (iii) o cauză soluționată de o instanță judecătorească din statul membru 

în care copilul își avea reședința obișnuită imediat înaintea deplasării sale sau reținerii sale 

ilicite a fost închisă în conformitate cu articolul 11 alineatul (7); (iv) o hotărâre de 

încredințare care nu implică înapoierea copilului a fost pronunțată de instanța 

judecătorească din statul membru în care copilul își avea reședința obișnuită imediat înaintea 

deplasării sau reținerii sale ilicite.” 

Totodată, prevederile art. 2 pct. 11 stabilesc că „deplasare sau reținere ilicită a unui 

copil” înseamnă deplasarea sau reținerea unui copil în cazul în care: (a) a avut loc o 

încălcare adusă încredințării dobândită printr-o hotărâre judecătorească, printr-un act cu 

putere de lege sau printr-un acord în vigoare în temeiul legislației statului membru în care 

copilul își avea reședința obișnuită imediat înaintea deplasării sau reținerii sale și  (b) sub 

rezerva ca încredințarea să fi fost exercitată efectiv, singur sau împreună, în momentul 

deplasării sau reținerii, sau ar fi fost exercitată dacă nu ar fi survenit aceste evenimente. 

Încredințarea se consideră ca fiind exercitată împreună atunci când unul dintre titularii 

răspunderii părintești nu poate, în temeiul unei hotărâri judecătorești sau ca efect al legii, să 

decidă asupra locului de reședință a copilului fără consimțământul celuilalt titular al 

răspunderii părintești. 

Reţinând aceste dispoziţii legale ca incidente, instanţa constată că în prezenta cauză 

instanţele române nu sunt competente a soluţiona cauza. Astfel, fără a se substitui organului 

judiciar competent a soluţiona săvârşirea unei infracţiuni de răpire internaţională, în 

aplicarea prevederilor art. 2 pct. 11 din Regulament, menţionate anterior, instanţa constată 

că a avut loc o reţinere ilegală a minorului pe teritoriul României constând în acţiunea 

reclamantei de rămâne pe teritoriul statului român, împreună cu minorul, fără a avea 

acordul anterior sau ulterior al pârâtului, existând totodată o învoială între aceştia cu privire 

exercitarea în comun a autorităţii părinteşti, ca urmare a relaţiei de concubinaj, iar 

încredinţarea a fost exercitată împreună de părţi în vederea deplasării şi singură de către 

reclamantă în privinţa reţinerii. 

Sentința civilă nr. 756/10.02.2020, definitivă 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti la data de 

31.12.2019 sub nr. de mai sus, reclamanta SAAM a chemat în judecată pârâtul Şerban Virgil, 

solicitând instanţei ca prin hotărârea ce urmează a fi pronunțată, pe calea ordonanţei 

preşedinţiale, să dispună stabilirea locuinţei minorului SV la domiciliul mamei sale, stabilirea 

unui program de relaţii personale între tată şi minor şi stabilirea condiţiilor financiare în care 

tatăl va contribui la cheltuielile de creştere şi educare ale minorului. A mai solicitat suplinirea 

acordului pârâtului pentru ca minorul să fie înscris la grădiniţă în Mun.Bucureşti. 
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În motivare, a precizat că din relaţia de concubinaj a părţilor a rezultat minorul SV, 

născut la data de 06.04.2016, în Nisa, Franţa.A mai indicat faptul că relaţiile părţilor s-au 

deteriorat după naşterea minorului din pricina lipsurilor financiare. Deşi părţile au avut 

discuţii în acest sens, pârâtul a refuzat să se stabilească înapoi în România. A mai arătat că în 

luna august 2019 s-au întors în România, dar, pârâtul a refuzat să rămână în ţară, întorcându-

se în Franţa. 

A arătat că stabilirea domiciliului minorului la mama sa respectă interesul superior al 

copilului. 

În dovedire a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, martori şi interogatorii. 

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru. 

La data de 11.02.2020 la dosarul cauzei a fost depus raportul de anchetă socială 

întocmit în cauză de Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Sectorului 2 Bucureşti. 

Pârâtul a formulat întâmpinare, solicitând, pe cale de excepţie respingerea cererii ca 

inadmisibilă întrucât nu este de competenţa instanţelor române, suspendarea cauzei în baza 

art. 19 alin. 2 din Regulamentul CE nr.2201/2003 până la pronunţarea Tribunalului de Mare 

Instanţă din Nisa, iar în subsidiar pe fondul cauzei a arătat că nu îndeplineşte condiţiile 

prevăzute de art.997 C.proc.civ.  

În motivare, a arătat că din relaţia de concubinaj a părţilor a rezultat minorul SV 

născut în Franţa. A mai învederat că părţile au locuit împreună în Franţa, până la data de 

04.08.2019 când au decis să vină în vacanţă în România. La data de 15.08.2019, reclamanta l-

a informat pe pârât că nu se va mai întoarce în Franţa împreună cu minorul. 

Apreciază că instanţa competentă teritorial să judece prezenta cauză este situată pe 

teritoriul Franţei, conform art.10, alin.1 din Regulamentul CE nr.2201/2003, întrucât reşedinţa 

obişnuită a minorului era situată pe teritoriul Franţei, iar reclamanta a reţinut ilegal copilul pe 

teritoriul României, dovadă fiind refuzul pârâtului exprimat atât prin întâmpinare, cât şi prin 

plângerea penală pentru săvârşirea infracţiunii de răpire formulată pe teritoriul statului 

francez. 

În dovedire a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri, interogatoriu şi 

martori. 

La termenul de judecată din data de 23.09.2019, instanţa a rămas în pronunţare asupra  

excepţiei necompetenţei generale a instanţelor române şi asupra cererii de suspendare a 

prezentei cauze în baza art. 19 alin. 2 din Regulamentul CE nr.2201/2003 până la pronunţarea 

Tribunalului de Mare Instanţă din Nisa. 
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Analizând cu prioritate excepţia invocată, prin raportare la probatoriul 

administrat, instanţa reţine următoarele:  

Conform prevederilor art. 131 alin. 1 și art. 130 alin. 3 Cod procedură civilă, la primul 

termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe, judecătorul este 

obligat, din oficiu, să verifice şi să stabilească dacă instanţa sesizată este competentă general, 

material şi teritorial să judece pricina.  

Din relaţia de concubinaj a părţilor a rezultat minorul SV, născut în Nisa, Franţa. De la 

naştere, până în luna august 2019 minorul a locuit alături de părinţii săi în Franţa, fapt susţinut 

de ambele părţi prin concluziile scrise şi orale, certificatul de preînregistrare şcolară de 

înscriere la grădiniţă în Nisa, Franţa, certificatele de vaccinare şi sentinţa civilă nr. 

X/23.09.2019 pronunţată în dosarul nr. X/300/2019 de Judecătoria Sector 2, având ca obiect 

ordonanţă preşedinţială, rămasă definitivă prin neapelare, în care s-a reţinut ca motiv al 

necompetenţei generale, în baza Regulamentului CE nr.2201/2003, tocmai aspectul că 

reşedinţa obişnuită a minorului a fost în Franţa. 

Totodată, potrivit susţinerilor ambelor părţi de la termenul de judecată, instanţa reţine 

că acestea au venit pe teritoriul României în luna august în vacanţă, cu scopul de a-şi vizita 

familiile, şi nu cu intenţia de a se stabili în România. Pe de altă, reţine, în acord cu apărările 

formulate de pârât, că acesta din urmă nu şi-a exprimat acordul ca reclamanta să rămână cu 

minorul în ţara de origine, ci dimpotrivă, intenţia acestuia a fost de a se reîntoarce toţi trei la 

reşedinţa avută până atunci. Acest aspect rezultă atât din poziţia procesuală a pârâtului din 

prezentul dosar şi cel înregistrat sub numărul X/300/2019, cât şi din plângerea penală pe care 

a formulat-o în faţa organelor judiciare franceze, la data de 14.09.2019, împotriva 

reclamantei, pentru săvârşirea infracţiunii de răpire. 

Potrivit art. 4 Cod procedură civilă: “În materiile reglementate de prezentul cod, 

normele obligatorii ale Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau 

statutul părţilor”, aceeaşi prevedere fiind reluată de art. 5 Cod civil. 

În ceea ce priveşte competenţa instanţelor în materia răspunderii părinteşti instanţa 

reţine aplicarea art. 1065 C.pr.civ. care stabileşte că dispoziţiile codului privind procesul civil 

internaţional se aplică proceselor de drept privat cu elemente de extraneitate în măsura în care 

prin tratatele internaţionale la care România este parte, prin dreptul Uniunii Europene sau prin 

legi speciale nu se prevede altfel.  În acest sens, prin Regulamentul CE 2201/2003 privind 

competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în 

materia răspunderii părintești, se stabilesc norme de competenţă în domeniul măsurilor de 

ocrotire a copilului aşa cum sunt definite la art. 1 din regulament: atribuirea, exercitarea, 

delegarea, retragerea totală sau parțială a răspunderii părintești, inclusiv încredințarea și 

dreptul de vizită. 
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Prin urmare, instanţa va raporta situaţia de fapt expusă la textele incidente din 

Regulamentul CE 2201/2003 în vederea stabilirii competenţei instanţei române. 

Conform art. 8 din Regulamentul CE 2201/2003 „Instanțele judecătorești dintr-un 

stat membru sunt competente în materia răspunderii părintești privind un copil care are 

reședința obișnuită în acest stat membru la momentul la care instanța este sesizată”.  

Art.10 alin.1 din acelaşi Regulament prevede: „În caz de deplasare sau de reținere 

ilicită a unui copil, instanțele judecătorești din statul membru în care copilul își avea reședința 

obișnuită imediat înaintea deplasării sale sau a reținerii sale ilicite rămân competente până în 

momentul în care copilul dobândește o reședință obișnuită într-un alt stat membru și până 

când (a) orice persoană, instituție sau alt organism căreia/căruia i-a fost încredințat copilul 

consimte la deplasarea sau reținerea acestuia sau (b) copilul a locuit în acest alt stat membru o 

perioadă de cel puțin un an după ce persoana, instituția sau orice alt organism căreia/căruia i 

s-a încredințat copilul a avut sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de locul în care se afla copilul, 

până când copilul s-a integrat în noul său mediu și până când a fost îndeplinită cel puțin una 

dintre următoarele condiții: (i) în termen de un an de când cel căruia i s-a încredințat copilul a 

avut sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de locul în care se afla copilul, nu s-a depus nici o 

cerere de înapoiere la autoritățile competente ale statului membru în care copilul a fost 

deplasat sau reținut; (ii) a fost retrasă o cerere de înapoiere înaintată de cel căruia i s-a 

încredințat copilul și nu s-a depus nici o nouă cerere în termenul stabilit la punctul (i); (iii) o 

cauză soluționată de o instanță judecătorească din statul membru în care copilul își avea 

reședința obișnuită imediat înaintea deplasării sale sau reținerii sale ilicite a fost închisă în 

conformitate cu articolul 11 alineatul (7); (iv) o hotărâre de încredințare care nu implică 

înapoierea copilului a fost pronunțată de instanța judecătorească din statul membru în care 

copilul își avea reședința obișnuită imediat înaintea deplasării sau reținerii sale ilicite.” 

Totodată, prevederile art. 2 pct. 11 stabilesc că „deplasare sau reținere ilicită a unui 

copil” înseamnă deplasarea sau reținerea unui copil în cazul în care: (a) a avut loc o încălcare 

adusă încredințării dobândită printr-o hotărâre judecătorească, printr-un act cu putere de lege 

sau printr-un acord în vigoare în temeiul legislației statului membru în care copilul își avea 

reședința obișnuită imediat înaintea deplasării sau reținerii sale și  (b) sub rezerva ca 

încredințarea să fi fost exercitată efectiv, singur sau împreună, în momentul deplasării sau 

reținerii, sau ar fi fost exercitată dacă nu ar fi survenit aceste evenimente. Încredințarea se 

consideră ca fiind exercitată împreună atunci când unul dintre titularii răspunderii părintești 

nu poate, în temeiul unei hotărâri judecătorești sau ca efect al legii, să decidă asupra locului 

de reședință a copilului fără consimțământul celuilalt titular al răspunderii părintești. 

Reţinând aceste dispoziţii legale ca incidente, instanţa constată că în prezenta cauză 

instanţele române nu sunt competente a soluţiona cauza. Astfel, fără a se substitui organului 

judiciar competent a soluţiona săvârşirea unei infracţiuni de răpire internaţională, în aplicarea 

prevederilor art. 2 pct. 11 din Regulament, menţionate anterior, instanţa constată că a avut loc 
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o reţinere ilegală a minorului pe teritoriul României constând în acţiunea reclamantei de 

rămâne pe teritoriul statului român, împreună cu minorul, fără a avea acordul anterior sau 

ulterior al pârâtului, existând totodată o învoială între aceştia cu privire exercitarea în comun a 

autorităţii părinteşti, ca urmare a relaţiei de concubinaj, iar încredinţarea a fost exercitată 

împreună de părţi în vederea deplasării şi singură de către reclamantă în privinţa reţinerii. 

De asemenea, instanţa reţine ca îndeplinite şi condiţiile prevăzute de art. 10 lit. a din 

Regulament în sensul existenţei unei reşedinţe obişnuite a minorului în Franţa şi inexistenţa 

până în prezent a unei alte reşedinţe obişnuite a copilului, ca noţiune autonomă, această din 

urma fiind solicitată tocmai pe calea prezentei acţiuni. 

Pe cale de consecinţă, având în vedere prevederile art. 10 enunţate, în temeiul art. 17 din 

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 coroborat cu art. 1071 alin. 1 Cod procedură civilă, instanța 

urmează să admită excepția necompetenței generale a instanțelor române invocată din oficiu 

și să respingă cererea formulată, ca inadmisibilă. 

    

3. Contestație la executare. Certitudinea creanței având ca obiect plata pensiei 

de întreținere pe durata continuării studiilor 

 

În privința condițiilor prevăzute de titlul executoriu pentru existența creanței, 

respectiv urmarea de către creditoare a studiilor, până la împlinirea de către aceasta a 

vârstei de 26 de ani, instanța reține că următoarele: din înscrisurile aflate la filele 226-237, 

rezultă că intimata a urmat cursurile UMC, specializarea Inginerie Economică în 

Transporturi, învățământ cu frecvență, în perioada 2012-2016; în perioada 2016-2017, 

aceasta a urmat cursurile de masterat specializarea Ingineria Sistemelor și Echipamentelor 

Navale Avansate (ISENA) în cadrul UO, învățământ cu frecvență, iar începând cu anul 2017 

a urmat cursurile Facultății de Matematică și Informatică din cadrul UO, învățământ cu 

frecvență. 

Instanța nu poate reține argumentul contestatorului în sensul că obligația sa de plată 

a încetat ulterior absolvirii de către intimată a cursurilor primei forme de învățământ 

universitar, respectiv anul 2016. 

Sentința ce constituie titlul executoriu a fost pronunțată sub imperiul Codului Familiei 

din 1953 ca efect al Deciziei de îndrumare nr. 2/1971, potrivit căreia “pentru asigurarea unei 

practici judiciare unitare, prin care Plenul Tribunalului Suprem […] decide a să dea 

instanțelor următoarele îndrumări: (1) Părintele este obligat să dea întreținere copilului 

devenit major, dacă se află în continuare de studii, până la terminarea acestora, fără a 

depăși vârsta de 25 ani. (2) Pentru a beneficia de întreținere, copilul trebuie să dovedească 

stăruință în continuarea studiilor și obținerea unor rezultate corespunzătoare.”  

Instanța apreciază că sintagma „continuarea studiilor“ are în vedere orice formă de 

învățământ cu frecventare pe care o urmează copilul major, care împiedică exercitarea unei 

activități în temeiul unui contract individual de muncă și, implicit, obținerea unui venit dintr-

o activitate remunerată.  
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Interpretarea rezultă inclusiv din dispozițiile Legii nr. 1/2011, potrivit cărora  

programele de studii universitare sunt organizate pe 3 cicluri de studiu: licență, master și 

doctorat. 

Prin urmare, copilul major înscris în programele de studii universitare de master este 

considerat în continuarea studiilor, întrucât prin absolvirea acestora are posibilități lărgite 

de angajare, aceleași mențiuni impunându-se a fi făcute și în cazul înscrierii în cadrul unei 

noi facultăți, anterior împlinirii de către acesta a vârstei de 26 de ani. 

 

Sentința civilă nr. 8967/26.09.2019, definitivă 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 17.05.2019, sub nr. 

X/300/2019, contestatorul RG, în contradictoriu cu intimata RVC, a formulat contestaţie la 

executare împotriva executării silite ce face obiectul dosarului de executare silită nr. X/2018 

al BEJA E., solicitând instanței anularea executării silite și a tuturor actelor de executare silită 

întocmite, inclusiv a încheierii de încuviințare a executării silite, a încheierii de calcul a 

pensiei de întreținere pentru perioada februarie 2011-decembrie 2018 și a încheierii de 

stabilire a cheltuielilor de executare din data de 03.05.2019. A solicitat obligarea intimatei la 

plata sumei de 1000 euro cu titlu de daune morale, precum și la plata unei amenzi judiciare 

pentru exercitarea de către aceasta cu rea-credință a drepturilor procesuale. De asemenea, a 

solicitat suspendarea executării silite, precum și obligarea intimatei la plata cheltuielilor de 

judecată. 

În motivare, a arătat că la data de 08.05.2019 a primit o serie de înscrisuri emanând de 

la BEJA E., din care a aflat că este executat silit pentru pensia de întreținere datorată în 

temeiul sentinței civile nr. X/22.04.2011 pronunțată de Judecătoria Constanța. A precizat că 

nu datorează nicio sumă de bani pretinsei creditoare. 

A arătat că deși s-a îndoit că intimata ar fi fiica acestuia, contestatorul și-a îndeplinit 

obligațiile care decurgeau din presupusa sa calitate de tată, astfel cum rezultă din copiile 

mandatelor poștale din perioada 2011-2018. 

A precizat că intimata cu vădită rea-credință a demarat executarea silită, cunoscând că 

sumele de bani pe care i le-a expediat lunar reprezintă pensia de întreținere la care a fost 

obligat prin hotărâre judecătorească. Prin acest comportament, contestatorului i-au fost aduse 

numeroase prejudicii materiale și morale, fiind supus oprobiului public al tuturor celor care îl 

cunosc și care au aflat că nu și-ar fi îndeplinit ani de zile această obligație de plată. A arătat că 

a fost medic militar, respectând un cod de onorare întreaga viață, fiind de neconceput să nu își 

îndeplinească datoria. De asemenea, actualul angajator, primind adresa de înființare a popririi, 

are toate motivele să își schimbe buna părere despre contestator. În final, a apreciat că și 

credibilitatea sa în fața băncilor a fost afectată de demersul exercitat cu rea-credință de către 

intimată. 

A precizat că o dovadă a relei credințe manifestate de intimată este și pretinderea unor 

sume care, dacă nu ar fi fost achitate, erau oricum prescrise, respectiv sumele mai vechi de 3 

ani în raport de data formulării cererii de executare silită, octombrie 2018. Prin urmare, a 

invocat și excepția prescripției dreptului de a pretinde executarea silită pentru orice sume de 

bani pretinse în perioada 2011-octombrie 2015. 

În privința încheierii de calcul a pensiei de întreținere din data de 03.05.2019, a arătat 

că din cuprinsul acesteia rezultă că pentru anul 2015 a fost determinat un cuantum al pensiei 

de 12.409 lei la venituri de 49.636 lei, pentru anul 2016 suma de 12.993 lei la venituri de 
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51.972 lei, pentru anul 2017 suma de 16.244 lei la venituri de 64.976 lei, pentru anul 2018 

suma de 15.961 lei la venituri de 63.844 lei. 

A arătat că înțelege să conteste cuantumul acestor sume, nefiind precizat modul în care 

executorul judecătoresc a calculat veniturile menționate în tabel, precizând totodată că acestea 

ar fi trebuit evidențiate lunar. 

Pe de altă parte, a învederat faptul că a achitat pensie de întreținere și pentru perioada 

în care intimata își finalizase deja studiile. Ulterior absolvirii de către intimată a facultății, 

aceasta s-a înscris la cursurile altor două facultăți, apreciind contestatorul că intimata nu se 

mai afla în nevoie, absolvind deja un ciclu de școlarizare care îi asigura o carieră, prin urmare 

obligația contestatorului a încetat în acel moment.   

Prin urmare, a solicitat instanței să constate că sumele de bani achitate în perioada 

octombrie 2015-iunie 2018 au depășit nevoile intimatei, precum și că obligația legală de plată 

a pensiei de întreținere din sarcina contestatorul a încetat la momentul absolvirii de către 

intimată a ciclului de învățământ care îi asigura o carieră. 

A apreciat că din punct de vedere legal contestatorul nu mai avea obligația de a o 

întreține pe intimată în perioada în care aceasta a urmat cursurile a două noi facultăți. 

Raportat la dispozițiile art. 499 alin. 3 C.civ., înscrierea la alte două facultăți, chiar 

dacă intervine înainte de împlinirea vârstei de 26 de ani, nu poate fi considerată ca fiind o 

”continuare a studiilor” în sensul avut în vedere de legiuitor. 

Întrucât cursurile primei facultăți s-au sfârșit în anul 2016, cu rea credință a solicitat 

intimata obligarea contestatorului să execute obligația de întreținere până la momentul 

împlinirii de către aceasta a vârstei de 26 de ani, respectiv decembrie 2018. 

Cu privire la încheierea de încuviințare a executării silite, a arătat că instanța nu a 

verificat nici formal îndeplinirea celor două condiții impuse de titlul executoriu, respectiv ca 

intimata să se afle în continuarea studiilor și să nu fi împlinit vârsta de 26 de ani, hotărârea a 

cărei executare silită s-a solicitat neconținând suficiente elemente din care să rezulte 

caracterul cert, lichid și exigibil al creanței. 

Cu privire la încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare, a solicitat instanței să 

constate că suma totală de 8.443,16 lei este exagerată, neputându-i fi imputată contestatorului 

această sumă avându-se în vedere un cuantum de 102.870,75 lei al pensiei alimentare, sumă 

pe care nu o datorează. 

În drept, a invocat prevederile art. 712 și urm. C.proc.civ.. 

În probațiune, a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, interogatoriul intimatei, 

proba testimonială. 

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 1150 lei (f. 256-

258). 

La data de 12.06.2019, intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea 

cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare, a arătat că a efectuat toate demersurile necesare pentru a-i comunica 

contestatorului faptul că este înmatriculată la  o formă de învățământ superior și, ca atare, 

trebuie să îi plătească pensie de întreținere până la împlinirea vârstei de 26 de ani. 

În perioada 2011-2018 au fost efectuate plăți reprezentând pensie de întreținere de către 

contestator, direct prin virament, însă întrucât sumele achitate erau foarte mici, intimata a 

efectuat demersuri în vederea punerii în executare a hotărârii judecătorești prin care 

contestatorul era obligat la plata pensiei de întreținere. În urma verificărilor efectuat, a rezultat 

faptul că acesta avea un venit mai mare decât cel declarat personal, iar sumele achitate nu 
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reprezentau 25% din veniturile acestuia, aspect ce rezultă atât din încheierea de calcul a 

pensiei de întreținere din data de 03.05.2019 cât și din raportul de expertiză extrajudiciară. 

Prin urmare, a fost înregistrat dosarul de executare nr. X/2018 prin care s-au efectuat 

demersuri în vederea executării sumei de 25.600 lei cu titlu de pensie de întreținere 

neachitată. 

În continuare, a arătat că respectând principiul imputației legale a sumelor achitate, 

fiecare sumă de bani achitată ulterior lunii în care nu și-a îndeplinit întrutotul obligația de 

plată va face obiectul imputației legale pentru luna precedentă. Deși contestatorul avea 

posibilitatea de a menționa pe fiecare mandat de plată faptul că suma de bani achitată este 

aferentă unei anumite luni, acesta a ales cu rea-credință să nu prevadă o astfel de mențiune, 

fapt din care rezultă lipsa opțiunii privind imputația plăților efectuate, aplicându-se astfel 

regula generală a imputației legale. 

Pe cale de consecință, a apreciat intimata că nu este posibilă invocarea excepției 

prescripției sumelor datorate până în anul 2015, întrucât acestea sunt deja achitate, iar suma 

de 25.600 lei este aferentă anilor 2016-2019. 

A apreciat intimata că urmarea unor cursuri de master ulterior absolvirii facultății 

reprezintă un pas logic și necesar în vederea asigurării unor competențe lucrative. 

De asemenea, a învederat faptul că nu ar fi putut cauza daune morale contestatorului 

întrucât nu a existat niciodată o relație sentimentală între aceștia. 

A apreciat că solicitarea executării silite a hotărârii judecătorești a fost făcută cu bună 

credință și în scopul obținerii unui interes legitim, pertinent și ilicit, astfel că nu se impune 

sancționarea sa cu amendă judiciară. 

În drept, a invocat prevederile art. 205 și urm. C.proc.civ.. 

În probațiune, a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri. 

La data de 22.07.2019, contestatorul a formulat răspuns la întâmpinare, prin care a 

arătat că din actele de executare rezultă că parte contestatoare nu și-ar fi îndeplinit de 

bunăvoie obligația de plată a sumei de 102.287,75 lei. Din întâmpinarea formulată, rezultă că 

intimata pretinde suma de 25.600 lei, aproximativ o pătrime din suma pentru care a pornit 

executarea silită împotriva contestatorului, aspect din care rezultă reaua-credință a acesteia. 

A precizat că înțelege să conteste concluziile raportului de expertiză extrajudiciară 

întocmit, subliniind și că suma de 25.750,75 lei indicată în cuprinsul acestuia diferă de suma 

pretinsă prin întâmpinare, de 25.600 lei. 

A învederat faptul că expertul nu ar fi luat în considerare toate sumele achitate de 

contestator prin mandatele poștale, expertul calculând suma de 77.120 lei, în realitate fiind 

achitată suma de 78.420 lei. 

De, asemenea, a arătat că imputația plății invocată de intimată este nelegală. 

Contestatorul a indicat de fiecare dată funcționarului de la oficiul poștal ce reprezintă sumele 

expediate, învederând și că astfel de mențiuni există pe mandatele aferente lunilor aprilie 

2018, august 2017; totodată, doar începând cu anul 2017 procedura Poștei Române a permis 

astfel de mențiuni pe mandate. 

În continuare, a arătat că suma de 25.750,75 lei determinată ca diferență între suma 

presupus datorată cu titlu de pensie de întreținere pentru perioada 2011-2018 și sumele 

achitate efectiv nu poate fi considerată ca fiind datorată pentru perioada 2016-2019. 

Totodată, în dosarul de executare nu există nicio cerere din partea intimatei din care să 

rezulte reducerea creanței la suma de 25.600 lei, popririle înființate continuând să vizeze suma 

de 102.870,75 lei. 
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A arătat că însumând sumele menționate în cuprinsul raportului de expertiză pentru 

perioada 2016-2019 ar rezulta că ar fi achitat suma de 31.950 lei, sumă la care trebuie 

adăugată și suma omisă de 1300 lei. potrivit calculului executorului judecătoresc din 

încheierea din data de 03.05.2019, rezultă că pentru perioada 2016-2018 ar fi datorat suma de  

45.198 lei. făcând diferența între suma pretins datorată (102.870,75 lei) și cea achitată (77.120 

lei, la care se adaugă 1300 lei) rezultă o diferență de 11.948 lei. Or, și după efectuarea 

expertizei, intimata pretinde în continuare suma de 25.600 lei. 

A precizat că a constatat existența unor diferențe între sumele efectiv achitate de 

angajatori cu titlu de salarii și casa de pensii cu titlu de pensie, unele diferențe fiind rezultatul 

unor rețineri operate de angajatori. Lunar, sumele efectiv încasate de la SA, Fundația BA, 

Fundația Sf. I., au fost mai mici decât cele care figurează ca salarii nete – salariul net este mai 

mare decât suma care apare la mențiunea rest de plată – suma efectiv achitată. Alte diferențe, 

cum ar fi suma de 4.934 lei primită de la Fundația Sf. I. reprezintă contravaloarea concediilor 

de odihnă neefectuate timp de 5 ani. O altă neconcordanță a arătat că există între adeverința 

emisă de MAN și cuponul de pensie aferent lunii octombrie 2017; astfel, potrivit adeverinței 

rezultă că ar fi încasat o sumă de 8705 lei însă, în realitate, a primit suma de 3919 lei. Se 

asemenea, a arătat că executorul judecătoresc a calculat pensia de întreținere incluzând toate 

sporurile pe care contestatorul le-a primit în decursul timpului, unele neavând caracter 

permanent. 

În final, a arătat că intimata nu a depus dovezi din care să rezulte starea de nevoie în 

care se afla, dacă a fost sau nu angajată în această perioadă și dovezi referitoare la starea sa 

civilă, respectiv dacă studiile începute după încheierea primului ciclu au fost și finalizate. 

La data de 22.08.2019, contestatorul a formulat cerere de întoarcere  executării silite, 

solicitând instanței să dispună restabilirea situației anterioare executării silite, în sensul 

obligării intimatei la plata sumei de 4.597,34 lei, reactualizată la data plății efective. 

În motivare, a arătat că în urma popririlor înființate asupra conturilor contestatorului i-

au fost reținute următoarele sume de bani: câte 1.368,67 lei aferente lunilor iunie și iulie 2019 

de către Casa de Pensii și suma de 1.860 lei depusă la IB la data de 15.05.2019 în vederea 

achitării ratei pentru un credit. 

În drept, a invocat prevederile art. 723 și urm. C.proc.civ.. 

În probațiune, a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri. 

Cererea modificatoare a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 50 

lei (f. 349). 

La data de 20.05.2019 a fost depus dosarul de executare silită nr. X/2018 al BEJA E. 

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri. 

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:  

În fapt, prin cererea de executare silită înregistrată pe rolul BEJA E. la data de 

25.10.2018, intimata creditoare a solicitat punerea în executare silită a titlului executoriu 

reprezentat de sentința civilă nr. X/22.04.2011 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul 

nr. X/212/2011 privind plata pensiei de întreținere neachitate în cuantum de 25% din venitul 

lunar net al debitorului RG, începând cu data de 22.02.2011 și până la împlinirea de către 

creditoare a vârstei de 26 de ani, respectiv decembrie 2018 (f. 128).  

Prin încheierea din data de 29.10.2018, a fost admisă cererea formulată de creditoare, s-

a dispus înregistrarea cererii de executare silită și deschiderea dosarului de executare silită nr. 

X/2018 împotriva debitorului RG (f. 144).  
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Prin încheierea pronunțată la data de 01.02.2019 de Judecătoria Sector 2 București în 

dosarul nr. X/300/2019 a fost admisă cererea de încuviințare a executării silite formulată de 

executor și s-a încuviințat executarea silită împotriva contestatorului debitor, în baza titlului 

executoriu reprezentat sentința civilă nr. X/22.04.2011 pronunțată de Judecătoria Constanța  

(f. 148). 

Prin încheierea din data de 03.05.2019 a fost stabilit cuantumul creanței reprezentând 

pensie de întreținere aferentă perioadei februarie 2011-decembrie 2018, la suma totală de 

102.870,75 lei, precum și în mod defalcat, pe anii 2011-2018, în baza adreselor emise de 

angajatorii debitorului, respectiv SAI, Centrul Medical D. SRL, Fundația BA, Fundația Sf. I. 

și CPS (f. 193). 

Prin încheierea din data de 03.05.2019 au fost stabilite cheltuieli de executare silită în 

cuantum de 8.443,16 lei, dintre care 7.531,16 lei onorariu executor judecătoresc, 20 lei taxa 

timbru, 59 lei taxe poștale, 238 lei comunicarea actelor de procedură, 238 lei consultații 

privind constituirea dosarului execuțional, 119 lei fotocopiere și papetărie, 238 lei alte acte 

sau operațiuni date prin lege  (f. 194). 

La data de 03.05.2019, au fost emise înștiințarea și somația mobiliară împotriva 

debitorului pentru suma de 111.313,91 lei (f. 195-196). 

La data de 06.06.2019, creditoarea a depus o cerere în cadrul dosarului execuțional prin 

care a învederat faptul că, din eroare, în cuprinsul cererii de executare silită nu s-a inserat 

faptul că pe parcursul derulării obligațiilor de plată debitorul a achitat o parte din sumele de 

bani ce i se cuvin, atașând în acest sens o situație a plăților (f. 321). 

Cu privire la titlul executoriu, instanța reține că prin sentința civilă nr. X/22.04.2011 

pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. X/212/2011, a fost obligat contestatorul la 

plata către intimată a pensiei lunare de întreținere în cuantum de 25% din venitul lunar net al 

acestuia, începând cu data de 22.02.2011 și până la finalizarea studiilor de către intimată, dar 

nu mai târziu de împlinirea de către aceasta a vârstei de 26 de ani (f. 129-130). 

Contestatoarea a invocat patru motive în susținerea nelegalității și netemeiniciei 

contestației la executare, şi anume prescripţia dreptului creditoarei de a solicita executarea 

silită a titlului executoriu, lipsa caracterului cert al creanței, stingerea creanței prin plată 

anterior demarării executării silite, precum și motive în susținerea încetării obligației de plată 

prin încetarea stării de nevoie de creditoarei. 

În drept, în conformitate cu dispoziţiile art. 712 C.proc.civ., ,,împotriva executării 

silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de 

executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De 

asemenea, după începerea executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea 

contestaţiei la executare, şi anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a 

executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condiţiilor legale.” 

Referitor la prescripția dreptului de a cere executarea silită pentru prestațiile anterioare 

lunii octombrie 2015, având în vedere prevederile art. 711 C.proc.civ. şi art. 201 Legea 

nr.71/2011, instanţa apreciază că, în prezenta cauză, cu privire la prescripţia dreptului de a 

cere executarea silită se aplică prevederile din C.proc.civ. din 1865 pentru obligațiile de plată 

anterioare lunii octombrie 2011 și C.proc.civ. actual pentru obligațiile de plată ulterioare 

acestei date. 

Potrivit art. 405 C.proc.civ. din 1865, dreptul de a cere executarea silită se prescrie în 

termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia acţiunilor 

reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 ani. Termenul de prescripţie începe să 
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curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită. Prin împlinirea termenului 

de prescripţie orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.   

Totodată, instanța reține că pentru fiecare prestație lunară curge un termen distinct de 

prescripție raportat la prevederile art. 12 din Decretul nr. 167/1958. 

Intimata nu a făcut dovada incidenţei în prezenta cauză a unui caz de întrerupere sau 

de suspendare a cursului termenului de prescripţie, potrivit art. 4051-2 C.pr.civ. din 1865. 

Conform art. 706, alin.1 şi 2 C.proc.civ., dreptul de a obţine executarea silită se 

prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. Termenul de prescripţie începe să 

curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită”. Prescripţia stinge 

dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie. 

Art. 707  C.proc.civ. prevede că prescripţia nu operează de plin drept, ci numai la 

cererea persoanei interesate. Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice 

titlu executoriu îşi pierde puterea executorie. 

Totodată, instanța reține că pentru fiecare prestație lunară curge un termen distinct de 

prescripție raportat la prevederile art. 2526 C.civ. 

Aşadar, având în vedere că cererea de executare silită a fost înregistrată la BEJA E. la 

data de 25.10.2018, instanța constată intervenită prescripţia dreptului de a cere executarea 

silită pentru prestațiile aferente perioadei februarie 2011-septembrie 2015. 

Instanța nu poate reține argumentul intimatei în sensul că fiecare sumă de bani achitată 

ulterior lunii în care debitorul nu și-a îndeplinit întrutotul obligația de plată a făcut obiectul 

imputației legale pentru luna precedentă (instituție prevăzută de dispozițiile art. 1113 C.civ. 

1864, respectiv 1509 C.civ. actual), câtă vreme, astfel cum a susținut și în cuprinsul 

contestației la executare, debitorul a înțeles ca fiecare prestație să reprezinte plata pensiei de 

întreținere aferentă lunii respective. De altfel, aceasta a fost și reprezentarea creditoarei, 

aspect ce reiese din cuprinsul întâmpinării formulate, doar ulterior formulării cererii de 

executare silită aceasta apreciind că era îndreptățită la o sumă mai mare cu titlu de pensie de 

întreținere. 

În privința criticilor aduse încheierii de încuviințare a executării silite, instanța reține 

că aceasta s-a dat cu respectarea dispozițiilor art. 666 C.proc.civ., aspectele referitoare la 

vârsta creditoarei, respectiv aflarea acesteia în continuarea studiilor fiind chestiuni ce fond ce 

nu pot face obiectul analizei în cadrul procedurii necontencioase a încuviințării executării 

silite. 

În privința criticilor vizând lipsa caracterului cert al creanței pentru perioada aferentă 

octombrie 2015-decembrie 2018, respectiv plățile efectuate de debitor în acest interval de 

timp, instanța reține următoarele: 

Analizând sumele stabilite în încheierea emisă de executorul judecătoresc la data de 

03.05.2019 cu titlu de venituri nete realizate, respectiv pensie de întreținere în cotă de 25% 

din venturi nete (f. 193), prin prisma veniturilor cuprinse în adeverințele de venit emise de 

angajatorii debitorului, respectiv Fundația Sf. I. (f. 186-187) și MAN – CPS (f. 188-189), 

instanța reține că acestea au fost în mod corect calculate. 

Cu toate acestea, instanța va avea în vedere faptul că obligațiile de plată ale debitorului 

s-au stins, cel puțin parțial, prin plățile făcute intervalul octombrie 2015-iunie 2018, 

evidențiate la fila 322 din dosar, recunoscute de ambele părți, precum și prin dovezile de plată 

aflate la filele 24-55. 

Astfel, pentru perioada octombrie 2015-decembrie 2015, debitorul a realizat venituri 

totale de 12.451 lei ( 3563 lei CP și 8888 lei Fundația Sf. I.), rezultând că pensia de întreținere 
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datorată era de 3.112 lei. Debitorul a achitat suma de 3000 lei, rezultând o diferență de 112 

lei. 

În anul 2016, debitorul a realizat venituri totale de 51.972 lei ( 37.512 lei CP și 14.460 

lei Fundația Sf. I.), rezultând că pensia de întreținere datorată era de 12.993 lei. Debitorul a 

achitat suma de 12.000 lei, rezultând o diferență de 993 lei. 

În anul 2017, debitorul a realizat venituri totale de 64.976 lei ( 50.484 lei CP și 14.492 

lei Fundația Sf. I.), rezultând că pensia de întreținere datorată era de 16.244 lei. Debitorul a 

achitat suma de 13.550 lei, rezultând o diferență de 2.694 lei. 

În anul 2018, debitorul a realizat venituri totale de 63.844 lei ( 48.672 lei CP și 15.172 

lei Fundația Sf. I.), rezultând că pensia de întreținere datorată era de 15.961 lei. Debitorul a 

achitat suma de 6500 lei, rezultând o diferență de 9.461 lei. 

În final, diferența dintre suma datorată cu titlu de pensie de întreținere și suma achitată 

cu acest titlu este de 13.260 lei. 

În privința neconcordanțelor invocate de contestator în privința veniturilor nete obținute 

de la angajatorul Fundația Sf. I., din analiza fluturașilor de lichidare (f. 273-274), instanța 

reține că aceștia cuprind atât veniturile nete realizate lunar, cât și mențiunea ”rest de plată”, 

într-un cuantum inferior veniturilor nete. Cu toate acestea, în veniturile nete sunt incluse și 

echivalentul tichetelor de masă, executorul judecătoresc raportându-se în mod corect la 

nivelul veniturilor nete ce rezultă din adeverința eliberată de angajator. În ceea ce privește 

pensia aferentă lunii octombrie 2017, din adeverința eliberată de CP, rezultă că aceasta a fost 

în cuantum de 8705 lei. Cuponul de pensie depus de contestator aferent acestei luni, în care 

este menționată suma de 3.919 lei (f. 272) nu exclude obținerea diferenței de până la suma de 

8705 lei.  

În privința condițiilor prevăzute de titlul executoriu pentru existența creanței, respectiv 

urmarea de către creditoare a studiilor, până la împlinirea de către aceasta a vârstei de 26 de 

ani, instanța reține că următoarele: din înscrisurile aflate la filele 226-237, rezultă că intimata 

a urmat cursurile UMC, specializarea Inginerie Economică în Transporturi, învățământ cu 

frecvență, în perioada 2012-2016; în perioada 2016-2017, aceasta a urmat cursurile de 

masterat specializarea Ingineria Sistemelor și Echipamentelor Navale Avansate (ISENA) în 

cadrul UO, învățământ cu frecvență, iar începând cu anul 2017 a urmat cursurile Facultății de 

Matematică și Informatică din cadrul UO în sensul că obligația sa de plată a încetat ulterior 

absolvirii de către intimată a cursurilor primei forme de învățământ universitar, respectiv anul 

2016. 

Sentința ce constituie titlul executoriu a fost pronunțată sub imperiul Codului Familiei 

din 1953 ca efect al Deciziei de îndrumare nr. 2/1971, potrivit căreia “pentru asigurarea unei 

practici judiciare unitare, prin care Plenul Tribunalului Suprem […] decide a să dea 

instanțelor următoarele îndrumări: (1) Părintele este obligat să dea întreținere copilului 

devenit major, dacă se află în continuare de studii, până la terminarea acestora, fără a 

depăși vârsta de 25 ani. (2) Pentru a beneficia de întreținere, copilul trebuie să dovedească 

stăruință în continuarea studiilor și obținerea unor rezultate corespunzătoare.”  

Instanța apreciază că sintagma „continuarea studiilor“ are în vedere orice formă de 

învățământ cu frecventare pe care o urmează copilul major, care împiedică exercitarea unei 

activități în temeiul unui contract individual de muncă și, implicit, obținerea unui venit dintr-o 

activitate remunerată.  
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Interpretarea rezultă inclusiv din dispozițiile Legii nr. 1/2011, potrivit cărora  

programele de studii universitare sunt organizate pe 3 cicluri de studiu: licență, master și 

doctorat. 

Prin urmare, copilul major înscris în programele de studii universitare de master este 

considerat în continuarea studiilor, întrucât prin absolvirea acestora are posibilități lărgite de 

angajare, aceleași mențiuni impunându-se a fi făcute și în cazul înscrierii în cadrul unei noi 

facultăți, anterior împlinirii de către acesta a vârstei de 26 de ani. 

În ceea ce privește aspectele invocate de contestator privind încetarea stării de nevoie 

a creditoarei prin ipotetica calitate de angajat a intimatei în perioada 2011-prezent, respectiv 

ipotetica schimbare a stării civile a intimatei prin căsătorie, instanța reține următoarele: prin 

contestația la executare nu se pot schimba dispozițiile titlului executoriu, aceasta neavând  

natura juridică a unei  căi de atac de reformare sau de  retractare a titlului executoriu. De 

vreme ce există o hotărâre care îl obligă la plata pensiei de întreținere, iar situația de fapt nu 

mai corespundea celei stabilite juridic, creditorul avea posibilitatea de a solicita sistarea 

pensiei de întreținere, potrivit art. 531 alin. 1 C.civ.. Întrucât nu a făcut uz de această cale 

procesuală, contestatorul nu se poate prevala de procedura contestației la executare pentru a 

contesta efectele legale ale unei hotărâri judecătorești devenite titlu executoriu. 

Pe cale de consecință, reținând temeinicia parțială a contestației la executare 

formulată, instanța o va admite în parte și va anula în parte actele de executare silită emise în 

dosarul execuţional nr. X/2018 al BEJA E. cu privire la cuantumul creanţei, în sensul că se va 

avea în vedere un cuantum al creanţei de 13.260 lei, iar nu de 102.870,75 lei. 

În ceea ce privește cheltuielile de executare, instanța va anula în parte în parte 

încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită  din data de 03.05.2019 în dosarul de 

executare silită nr. X/2018, dispunând reducerea onorariului executorului judecătoresc de la 

suma de 7.531,16 lei la suma de 1.326 lei, calculat în limitele impuse de art.3 lit. a) din Anexa 

Ordinului MJ nr.2550/2006, proporțional cu activitatea desfășurată de executorul 

judecătoresc. 

În privința cererii de întoarcere a executării silite, în baza art. 723 C.proc.civ., 

instanța va dispune întoarcerea executării silite pentru suma executată silit excedentară sumei 

de 15.498 lei reprezentând creanță și cheltuieli de executare. 

Analizând cererea având ca obiect obligarea intimatei la plata daunelor morale, 

instanța reține că mecanismul angajării răspunderii civile delictuale a unei persoane vinovate 

de săvârșirea unei fapte ilicite, cauzatoare de prejudicii este reglementat de prevederile art. 

1349 alin. 1 şi 2 C.civ., potrivit cărora orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de 

conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile 

sau inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane (alin. 1), respectiv, 

cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile 

cauzate, fiind obligat să le repare integral (alin. 2), respectiv de dispoziţiile art. 1357 C.civ., 

potrivit cărora cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu 

vinovăţie, este obligat să îl repare (alin. 1), autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai 

uşoară culpă (alin. 2). 

           Astfel fiind, în baza art. 249 C.proc.civ., reclamantului-contestator îi incumba sarcina 

probei sub patru aspecte: existenţa faptei ilicite comise de pârâta-intimată, a culpei, a 

prejudiciului şi a legăturii de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta ilicită. 

Instanța apreciază că în cauză nu se poate reține îndeplinirea condiției esențiale pentru 

angajarea răspunderii civile delictuale, respectiv aceea a faptei ilicite, susţinerile 
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reclamantului-contestator în sensul că pârâta-intimată cu rea-credință a formulat cerere de 

executare silită, deși contestatorul și-ar fi îndeplinit în integralitate obligația de plată fiind 

contrazise de argumentele anterior expuse, respectiv faptul că acesta nu a achitat pensie de 

întreținere în cuantumul prevăzut de titlu executoriu, de 25% din veniturile sale nete, 

rezultând o diferență de plată de 13.260 lei. 

Ţinând seama de toate considerentele expuse mai sus, instanţa constată că cererea de 

chemare în judecată este neîntemeiată sub acest aspect, urmând a fi respinsă ca atare. 

În ceea ce privește cererea pârâtului de aplicare a unei amenzi judiciare intimatei, 

instanța reține că potrivit art. 187 alin.1 lit. a Cod procedură civilă, instanţa va putea sancţiona 

introducerea cu rea-credinţă a unei cereri principale, accesorii, adiţionale sau incidentale vădit 

netemeinice. Reaua-credinţă trebuie să fie dedusă de instanţă din împrejurările concrete din 

care să rezulte că cel care a acţionat a cunoscut faptul că cererea pe care o formulează este 

vădit nefondată şi, cu toate acestea, a decis să acţioneze numai pentru a împiedica partea 

adversă în realizarea drepturilor sale. 

În prezenta cauză, instanța apreciază că cererea de executare silită formulată de intimată 

nu reprezintă o cerere vădit netemeinică și nici nu poate reține reaua-credință a acesteia în 

formularea acesteia, ținând seama de argumentele expuse anterior, respectiv faptul că partea 

contestatoare nu și-a îndeplinit în integralitate obligația derivând din titlul executoriu. 

Pe cale de consecință, va respinge această cerere, ca neîntemeiată. 

 

4. Partaj – posibilitatea partajării datoriilor comune ale soților. 

 

 Având în vedere că reclamantul a solicitat ca, în ipoteza în care instanța apreciază că 

nu se poate dispune preluarea de către pârâtă, în mod exclusiv, a obligațiilor de plată ce 

decurg din contractul de credit ipotecar nr. X/02.07.2008, să se respingă cererea de chemare 

în judecată în ansamblul ei, instanța urmează a analiza, cu prioritate, în ce măsură se poate 

proceda la partajarea datoriilor comune ale soților în cadrul unei acțiuni de partaj. 

 Instanța reține, în primul rând, că noțiunea  de ”regularizare a datoriilor” prevăzută 

de art. 357 alin. (1) și (2) C.civ., nu se include în noțiunea de partaj, întrucât partajul vizează 

sistarea stării de coproprietate asupra bunurilor comune, aspect ce rezultă din art. 669 alin. 

(2) C.civ.. Prin urmare, numai bunurile asupra cărora părțile au un drept de coproprietate 

pot constitui obiect al partajului, iar nu creanțele sau datoriile. 

 Datoriile comune nu pot fi împărţite între soții debitori pe calea partajului judiciar, cu 

atât mai mult cu cât nu este posibilă modificarea raportului juridic obligaţional dintre soții 

debitori şi terţul creditor, prin intermediul unei hotărâri judecătorești. 

 Astfel, calea judiciară nu este prevăzută de lege ca excepție de la principiul forței 

obligatorii a actelor juridice reglementat de art. 969 C.civ. anterior (aplicabil în cauză față 

de data încheierii contractului de credit).  

 Părțile (soții debitori și terțul creditor) aveau posibilitatea de a încheia o preluare de 

datorie în sensul art. 1599 lit. a) C.civ. actual, iar instanța putea dispune în acest sens în 

ipoteza în care creditorul și-ar fi exprimat în mod expres acordul cu privire la aceasta, 

potrivit art. 1605 C.civ. Or, prin întâmpinarea formulată, creditorul și-a exprimat în mod 

expres dezacordul cu privire la cererea de atribuire a obligațiilor rezultate din contractul de 

credit în mod exclusiv către pârâtă. 
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Totodată, instanța va reține ca întemeiat argumentul pârâtei GB SA referitor la faptul 

că contractul de credit încheiat dă dreptul băncii de a urmări pe oricare dintre părți pentru 

plata întregii datorii, aceasta deoarece în temeiul art. 1039 C.civ. anterior și al acestui 

contract, foștii soți sunt obligați în solidar față de bancă, iar dispunând în maniera solicitată 

de reclamant, banca nu ar mai putea urmări pe oricare dintre codebitori pentru totalitatea 

prestației ce alcătuiește obiectul obligației, astfel cum părțile au convenit inițial. 

 

Sentința civilă nr. 596/03.02.2020, definitivă 

 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 

București sub nr. X/300/2018 la data de 08.10.2018, reclamantul TR a chemat în judecată pe 

pârâta RG, pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună lichidarea comunității 

dintre părți și pe cale de consecință partajarea bunului comun dobândit în timpul căsătoriei, 

respectiv imobilul situat în București, str. S., ap. 2, sector 2, prin atribuirea acestuia către 

pârâtă, atribuirea către pârâtă a obligației de plată a prețului restant pentru imobil, obligarea 

pârâtei la plata către reclamant a 50% din suma achitată cu titlu de avans al prețului pentru 

imobil, cu cheltuieli de judecată. 

 În motivare, a arătat că părțile s-au căsătorit la data de 08.08.2005, iar prin sentința 

civilă nr. X/09.10.2015 pronunțată de Judecătoria Sector 2 București a fost desfăcută căsătoria 

încheiată între părți. În timpul căsătoriei, la data de 02.07.2008, părțile au dobândit dreptul de 

proprietate asupra imobilului situat în București, str. S., ap. 2, suma de 156.000 USD fiind 

obținută astfel: suma de 44.040,77 USD a fost achitată din economiile reclamantului cu 

privire la care este de acord să fie aplicată prezumția contribuției egale, diferența fiind achitată 

printr-un credit ipotecar în valoare de 122.000 USD. 

 A arătat că fiecare parte a avut o contribuție de 50% la dobândirea bunului comun, 

precum și că de la momentul divorțului pârâta a avut folosința exclusivă a imobilului, acesta 

fiind închiriat, cu suma obținută achitând ratele creditului ipotecar. 

 A apreciat că se impune ca pârâta să își asume singură obligația de plată a acestui 

credit, având în vedere modalitatea în care a solicitat efectuarea partajului. 

 De asemenea, a învederat faptul că nu are nicio pretenție asupra diferenței de bani 

plătită cu titlu de preț, deși aceasta a fost achitată din fructele imobilului, respectiv chiria 

obținută din închirierea acestuia. 

 În final, a precizat că anterior formulării prezentei cereri, a încercat soluționarea pe 

cale amiabilă a partajului, însă părțile nu s-au înțeles asupra sumei ce urma să fie plătită 

reclamantului cu titlu de sultă, aceasta propunând o sumă reprezentată de ½ din valoarea netă 

a imobilului, calculată prin scăderea din valoarea de piață a imobilului a diferenței de preț 

rămase de achitat. 

 În drept, a invocat prevederile art. 357 C.civ. 

 În probațiune, a solicitat încuviințarea probei în înscrisuri, interogatoriu. 

 Prin încheierea din data de 14.12.2018 pronunțată în dosarul nr. X/300/2018/a1, 

instanța a admis cererea de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru în cuantum 

de 9.719 lei, dispunându-se eșalonarea acesteia în 48 de rate lunare a câte 202,47 lei fiecare. 

 La data de 01.02.2019, pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat repunerea 

în dreptul de a formula întâmpinare, iar pe fondul cererii, admiterea în partea a acesteia, 

respectiv ieșirea din indiviziune a părților cu privire la imobilul situat în București, str. S., ap. 
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2, sector 2 și atribuirea acestuia în proprietate exclusivă către pârâtă, precum și respingerea în 

rest a cererii, cu cheltuieli de judecată. 

 Cu privire la capătul de cerere vizând atribuirea către pârâtă a obligației de plată a 

prețului restant, a arătat că acesta este inadmisibil întrucât, pe de o parte, potrivit art. 4 și 5 din 

contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. X/02.07.2008 de BNPA DMG și PD 

încheiat între părți în calitate de cumpărători și vânzători, prețul vânzării a fost stabilit la suma 

de 156.000 UDS, ce a fost achitat integral, astfel: suma de 36.318 USD cu titlu de avans și 

suma de 119.682 USD prin creditul bancar accesat la DC IFN SA, iar pe de altă parte, întrucât 

reclamantul nu poate solicita obligare pârâtei la plata unei sume către un terț. 

 A învederat că suma achitată cu titlu de avans a fost de 36.318 USD, iar nu de 

44.040,77 USD, precum și că suma a provenit, de fapt, din economiile comune ale părților. 

 A precizat că deși ambele părți figurează în contractul de credit, având în mod egal 

obligația de plată a ratelor de credit, pârâta a fost singura care le-a achitat începând cu data de 

22.04.2015 și până în prezent. Ca urmare, a apreciat că din suma de 30.322,79 USD achitată 

de pârâtă, suma de 15.161,395 USD achitată în numele pârâtului trebuie scăzută din suma de 

18.159 USD pretinsă de reclamant ca reprezentând 50% din avansul achitat. A arătat și că la 

data de 15.09.2016 a achitat în numele reclamantului suma de 355 lei reprezentând partea sa 

din impozitul aferent bunului imobil. De asemenea, a arătat că a achitat singură cheltuielile de 

întreținere ale imobilului către asociația de proprietari. 

 Cu privire la cererea de obligare a sa la  cheltuielile de judecată, a solicitat respingerea 

acesteia, precizând că din anul 2016 și până în prezent s-a încercat în nenumărate rânduri 

soluționarea pe cale amiabilă a litigiului, însă reclamantul nu a fost niciodată consecvent. 

 În drept, a invocat prevederile art. 186, 205, 453 C.proc.civ. 

 În probațiune, a solicitat încuviințarea probei în înscrisuri. 

 La data de 03.04.2019, reclamantul a depus precizări, prin care a învederatul faptul că 

suma achitată cu titlu de avans a fost de 36.318 USD, diferența de 119.682 USD fiind achitată 

prin creditul bancar accesat la DC IFN SA.  

 La data de 08.05.2019, pârâta a depus note scrise, prin care a arătat că se impune 

introducerea în cauză a creditorului ipotecar GB SA (în urma fuziunii cu DC IFN SA), 

întrucât hotărârea de partaj nu îi va fi opozabilă creditorului, dreptul de proprietate al 

reclamantului nu va putea fi radiat din cartea funciară, iar pârâta nu va putea justifica calitatea 

de proprietar exclusiv în fața terților, ceea ce presupune că aceasta, pentru o eventuală vânzare 

a imobilului sau pentru o eventuală cesiune a contractului de credit, pe lângă acordul 

creditorului, va avea nevoie și de acordul reclamantului. 

 A apreciat că reclamantul urmărește crearea unei situații juridice favorabile acestuia, 

respectiv obținerea sumei de 18.159 USD reprezentând 50% din avans, precum și obținerea 

unui titlu executoriu împotriva pârâtei în situația în care aceasta ar ajunge în incapacitatea de 

a-și onora obligațiile de plată decurgând din contract. 

 A precizat că deși ambele părți figurează în calitate de debitori în contractul de credit, 

pârâta întâmpină dificultăți în comunicarea cu banca, precum și că reclamantul figurează ca 

titular al contului bancar aferent creditului, pârâta neavând dreptul de a efectua operațiuni de 

retrageri/închidere cont/renegociere a contractului, ci doar de a depune numerar și de a 

solicita extrase de cont, situație ce nu s-ar schimba în cazul în care prezenta acțiune s-ar 

judeca fără introducerea în cauză a creditorului. 

 În final, a arătat că este de acord cu atribuirea imobilului către aceasta, precum și cu 

achitarea în continuarea a ratelor de credit, însă dorește ca situația juridică a imobilului să fie 
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clarificată definitiv, astfel încât aceasta să poată justifica calitatea de proprietar exclusiv. A 

învederat faptul că este de acord cu plata cotei de 50% din avansul achitat, respectiv suma de 

18.159 USD, eșalonată în 6 rate anuale ce vor fi achitate începând cu anul 2020 în ipoteza în 

care este introdus în cauză și creditorul ipotecar, iar în caz contract, câtă vreme reclamantul va 

figura în contractul de credit ca debitor și în cartea funciară drept coproprietar, plata celor 6 

rate o va face începând cu anul următor achitării integrale a creditului. 

 La termenul de judecată din data de 10.05.2019, instanța a apreciat că nu se impune 

introducerea forțată din oficiu a creditorului ipotecar, față de temeiul de drept invocat de către 

pârâtă, art. 78 C.proc.civ. 

 La data de 06.11.2019, reclamantul a formulat cererea modificatoare a cererii de 

chemare în judecată, prin care a solicitat introducerea în cauză, în calitate de pârât, a GB SA. 

 În motivare, a arătat că numai în acest mod hotărârea pronunțată cu privire la partaj va 

fi opozabilă și creditorului, în condițiile în care comunitatea de bunuri conține în pasivul său o 

datorie comună a părților față de bancă, iar părțile înțeleg să împartă nu doar activul, ci și 

pasivul patrimoniului. 

 La data de 14.11.2019, pârâta a depus note de ședință prin care a arătat că este de 

acord cu modificarea cererii de chemare în judecată peste termenul prevăzut de art. 204 alin. 1 

C.proc.civ. 

 La data de 12.12.2019, pârâta GB SA a depus întâmpinare, prin care a arătat că nu se 

opune cererii de partaj judiciar în scopul sistării stării de indiviziune, solicitând însă a se 

observa că dreptul de ipotecă constituit asupra imobilului se menține. 

 A solicitat respectarea contractelor de credit și ipotecă, invocând principiul pacta sunt 

servanda instituit de art. 969 C.civ., precizând totodată că clauzele contractuale pot fi 

modificate doar prin acordul părților contractante, iar nu impuse printr-o hotărâre 

judecătorească. Prin urmare, orice înțelegere între părți sau obligație stabilită de instanță cu 

privire la plata datoriilor comune urmează a-și produce efectele numai între foștii soți, 

înțelegerea acestora neputând fi opusă băncii.  

 Partajarea creditului imobiliar fără acordul băncii nu poate avea nici un efect, întrucât 

banca este parte contractuală și nu poate fi obligată să modifice contractul de credit în sensul 

de a pierde unul dintre codebitori. 

 A arătat că între bancă și părți există raporturi de creditare și garantare care s-au născut 

în temeiul contactului de credit, iar părțile sunt ținute solidar față de bancă să ramburseze 

integral creditul.  

 Divorțul părților și partajarea bunurilor comune între părți nu poate schimba calitatea 

de codebitori solidari pe care o dețin acestea în contractul de credit, acestea urmând a avea în 

continuare calitatea de codebitori solidari. 

  Cu privire la cererea de atribuire a obligațiilor rezultate din contractul de credit în mod 

exclusiv pârâtei, a arătat că orice înțelegere între părți sau obligație stabilită de instanță cu 

privire la plata datoriilor comune rămâne să își producă efectele numai între foștii soți, 

invocând dispozițiile art. 1050-1055 C.civ. cu privire la solidaritatea dintre debitori. 

  A concluzionat că în situația atribuirii exclusive a datoriei rezultate din contractul de 

credit în sarcina unui dintre soți s-ar interveni nepermis în raporturile contractuale dintre părți, 

considerând că împărțirea datoriei se poate realiza doar în natură și doar cu efecte între foștii 

soți, urmând ca aceștia să rămână răspunzători față de Garanti Bank SA în condițiile 

prevăzute prin clauzele contractului de credit. 

 În drept, a invocat prevederile art. 205 C.proc.civ. 
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 În probațiune, a solicitat încuviințarea probei în înscrisuri. 

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri. 

Analizând materialul probator administrat în cauză, reţine următoarele: 

În fapt, părţile s-au căsătorit la data de 08.08.2007, iar prin sentința civilă nr. 

X/09.10.2015 pronunțată de Judecătoria Sector 2 București în dosarul nr.X/300/2015 a fost 

desfăcută căsătoria încheiată între părți prin acordul acestora (f.24-25).  

Conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. X/02.07.2008 de BNPA 

DMG și PD (f.9-13) părţile au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilul situat în 

Bucureşti, str. S., ap. 2, sector 2, înscris în CF nr. X a municipiului Bucureşti – Sectorul 2 – f. 

8-13. 

 Conform menţiunilor din contract, preţul integral de vânzare cumpărare al 

apartamentului a fost stabilit la suma de 156.000 USD, achitat astfel: suma de 36.318 USD la 

data încheierii contractului, iar suma de 119.682 USD prin creditul acordat părților 

cumpărători de către SC DC IFN S.A. 

Prin contractul de credit ipotecar nr. X/02.07.2008 (f.89-93) încheiat între SC DC IFN 

S.A în calitate de creditor şi TR și RG, în calitate de debitori, creditoarea a acordat o un 

împrumut în valoare de 122.000 USD pe o durată de 30 de ani, destinat achiziţionării 

imobilului situat în Bucureşti, str. S., ap. 2, sector 2. 

 Prin contractul de ipotecă nr. X autentificat sub nr. X0/02.07.2008 de BNPA DMG și 

PD (f. 14-18) încheiat între SC DC IFN S.A în calitate de creditor ipotecar şi TR și RG, în 

calitate de debitori ipotecari, s-a constituit în favoarea creditorului ipotecar o ipotecă, precum 

și interdicții de înstrăinare, grevare și închiriere asupra imobilului situat în Bucureşti, str. S., 

ap. 2, sector 2, în scopul garantării îndeplinirii de către debitorii ipotecari a obligațiilor 

asumate prin contractul de credit ipotecar nr. X/02.07.2008, respectiv a plății sumei de 

122.000 USD, reprezentând capital, la care se adaugă accesoriile. 

 Având în vedere că reclamantul a solicitat ca, în ipoteza în care instanța apreciază că 

nu se poate dispune preluarea de către pârâtă, în mod exclusiv, a obligațiilor de plată ce 

decurg din contractul de credit ipotecar nr. X/02.07.2008, să se respingă cererea de chemare 

în judecată în ansamblul ei, instanța urmează a analiza, cu prioritate, în ce măsură se poate 

proceda la partajarea datoriilor comune ale soților în cadrul unei acțiuni de partaj. 

 Instanța reține, în primul rând, că noțiunea  de ”regularizare a datoriilor” prevăzută de 

art. 357 alin. (1) și (2) C.civ., nu se include în noțiunea de partaj, întrucât partajul vizează 

sistarea stării de coproprietate asupra bunurilor comune, aspect ce rezultă din art. 669 alin. (2) 

C.civ.. Prin urmare, numai bunurile asupra cărora părțile au un drept de coproprietate pot 

constitui obiect al partajului, iar nu creanțele sau datoriile. 

 Datoriile comune nu pot fi împărţite între soții debitori pe calea partajului judiciar, cu 

atât mai mult cu cât nu este posibilă modificarea raportului juridic obligaţional dintre soții 

debitori şi terţul creditor, prin intermediul unei hotărâri judecătorești. 

 Astfel, calea judiciară nu este prevăzută de lege ca excepție de la principiul forței 

obligatorii a actelor juridice reglementat de art. 969 C.civ. anterior (aplicabil în cauză față de 

data încheierii contractului de credit).  

 Părțile (soții debitori și terțul creditor) aveau posibilitatea de a încheia o preluare de 

datorie în sensul art. 1599 lit. a) C.civ. actual, iar instanța putea dispune în acest sens în 

ipoteza în care creditorul și-ar fi exprimat în mod expres acordul cu privire la aceasta, potrivit 

art. 1605 C.civ. Or, prin întâmpinarea formulată, creditorul și-a exprimat în mod expres 
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dezacordul cu privire la cererea de atribuire a obligațiilor rezultate din contractul de credit în 

mod exclusiv către pârâtă. 

Totodată, instanța va reține ca întemeiat argumentul pârâtei GB SA referitor la faptul 

că contractul de credit încheiat dă dreptul băncii de a urmări pe oricare dintre părți pentru 

plata întregii datorii, aceasta deoarece în temeiul art. 1039 C.civ. anterior și al acestui 

contract, foștii soți sunt obligați în solidar față de bancă, iar dispunând în maniera solicitată de 

reclamant, banca nu ar mai putea urmări pe oricare dintre codebitori pentru totalitatea 

prestației ce alcătuiește obiectul obligației, astfel cum părțile au convenit inițial. 

Instanța nu poate modifica clauzele contractului intervenit între soți și terț, căci o atare 

modificare ar echivala cu o nesocotire a principiului forței obligatorii prevăzut de art. 969 

C.civ. anterior, în condițiile în care nu există o autorizare legală în acest sens, raportat la alin. 

(2) al aceluiași articol. 

Dispozițiile art. 678 și 679 C.civ. invocate de către reclamant sunt neaplicabile în 

prezenta cauză, întrucât privesc cazul creditorilor personali ai unuia dintre coproprietari, în 

vreme ce pârâta GB SA este creditor al ambelor părți. Pe de altă parte, operațiunea de 

partajare a unui bun comun reprezintă o operațiune distinctă și independentă de calitatea de 

codebitori a părților ce rezultă dintr-un contract de credit încheiat de aceștia, fie și în vederea 

achiziționării acelui bun comun. 

 În consecință, sistarea stării de coproprietate asupra bunurilor comune nu afectează 

natura comună a datoriilor, acestea urmând a-și păstra acest caracter și, prin urmare, cererea 

vizând partajarea datoriilor comune are caracter inadmisibil. 

 Având în vedere dezlegarea dată acestui capăt de cerere, ținând seama de principiul 

disponibilității prevăzut de art. 9 C.proc.civ. în raport de solicitarea de soluționare a cauzei 

formulată de reclamant, instanța va respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. 

 

5. Competența internațională a instanțelor de judecată în materie 

matrimonială. Cererea având ca obiect desfacerea căsătoriei 

 

Din probele administrate în cauză rezultă că reclamanta este cetăţean român, cu 

reşedinţa în România din octombrie 2018, iar pârâtul este cetăţean turc, cu reşedinţa în 

Turcia. 

Verificând competenţa internaţională a instanţelor române, instanţa constată că niciun 

criteriu din cele prevăzute în art.3 alin.1 lit. a din Regulamentul nr. 2201/2003 al Consiliului 

nu atrage competenţa instanţelor române. Astfel, având în vedere că soţii nu au reşedinţa 

obişnuită în România, că pârâtul nu are reşedinţa obişnuită în România, că reclamanta – 

cetăţean român nu a locuit în România cel puţin 6 luni anterior introducerii cererii de 

chemare în judecată, iar părţile nu au cetăţenie comună (română) pentru a fi aplicabile 

dispoziţiile art. 3 lit. b din Regulament, instanţa va admite excepţia necompetenţei generală a 

instanţelor române şi, pe cale de consecinţă, va respinge cererea de chemare în judecată ca 

nefiind de competenţa instanţelor române, conform art. 132 alin.4 C.pr.civ., deoarece 

normele procesuale române nu reglementează situaţia declinării competenţei la o instanţă 

din afara sistemului judiciar român. 

 

Sentința civilă nr. 12833/20.12.2019, definitivă 
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Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti sub nr. X/300/2018 la data de 07.12.2018, reclamanta IYMM a chemat în judecată 

pe pârâtul YM, pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei 

încheiate între părţi la data din culpa exclusivă a pârâtului, revenirea reclamantei la numele 

purtat anterior căsătoriei, acela de I., exercitarea autorității părintești asupra minorului YKE în 

mod exclusiv de către reclamantă, stabilirea locuinţei minorului la mama reclamantă, 

obligarea tatălui pârât la plata unei pensii de întreținere, obligarea pârâtului la plata sumei de 

25.000 lei cu titlu de despăgubiri. 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 02.10.2012, 

în Turcia, din căsătoria acestora rezultând un copil minor, iar din pricina comportamentului 

agresiv al pârâtului, s-a întors în România împreună cu minorul. 

În drept, a invocat dispoziţiile art. art. 373 lit. b, art. 379 alin. 1 Cod civil. 

În probaţiune, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, proba testimonială. 

Cererea de chemare în judecată a fost legal timbrată (f.7). 

La data de 27.09.2019, reclamanta a formulat cerere de renunțare la judecată. 

Analizând ansamblul material probator administrat în cauză, prin prisma excepţiei 

necompetenţei generale a instanţelor române,  instanța reține următoarele: 

În fapt, părţile s-au căsătorit la data de 02.10.2012, în Turcia, căsătoria acestora fiind 

înregistrată în registrul Ambasadei României la Ankara, iar din relația părţilor a rezultat 

minorul YKE, născut la data de 02.02.2010.  

Din probele administrate în cauză rezultă că reclamanta este cetăţean român, cu 

reşedinţa în România din octombrie 2018, iar pârâtul este cetăţean turc, cu reşedinţa în Turcia. 

În drept, instanţa are în vedere că în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 3 din 

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea 

hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, 

regulament ce beneficiază de aplicare directă, conform cărora competenţa de soluţionare a 

cererii de divorţ revine instanţei din statul membru : (a) pe teritoriul căruia se află: - reşedinţa 

obişnuită a soţilor sau ultima reşedinţă obişnuită a soţilor în condiţiile în care unul dintre ei 

încă locuieşte acolo sau reşedinţa obişnuită a pârâtului sau  în caz de cerere comună, reşedinţa 

obişnuită a unuia dintre soţi sau reşedinţa obişnuită a reclamantului în cazul în care acesta a 

locuit acolo cel puţin un an imediat înaintea introducerii cererii sau reşedinţa obişnuită a 

reclamantului în cazul în care acesta a locuit acolo cel puţin şase luni imediat înaintea 

introducerii cererii şi în cazul în care acesta este fie resortisant al statului membru respectiv, 

fie, în cazul Regatului Unit şi al Irlandei, are „domiciliul” în acel loc; 

(b) de cetăţenie a celor doi soţi sau, în cazul Regatului Unit şi al Irlandei, statul 

„domiciliului” comun. 

Verificând competenţa internaţională a instanţelor române, instanţa constată că niciun 

criteriu din cele prevăzute în art.3 alin.1 lit. a din Regulamentul nr. 2201/2003 al Consiliului 

nu atrage competenţa instanţelor române. Astfel, având în vedere că soţii nu au reşedinţa 

obişnuită în România, că pârâtul nu are reşedinţa obişnuită în România, că reclamanta – 

cetăţean român nu a locuit în România cel puţin 6 luni anterior introducerii cererii de chemare 

în judecată, iar părţile nu au cetăţenie comună (română) pentru a fi aplicabile dispoziţiile art. 3 

lit. b din Regulament, instanţa va admite excepţia necompetenţei generală a instanţelor 

române şi, pe cale de consecinţă, va respinge cererea de chemare în judecată ca nefiind de 

competenţa instanţelor române, conform art. 132 alin.4 C.pr.civ., deoarece normele 
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procesuale române nu reglementează situaţia declinării competenţei la o instanţă din afara 

sistemului judiciar român. 
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Drept procesual civil 
 

1. Ordonanță președințială. Reluarea alimentării cu apă a spațiului comercial 

 

Aparenţa de drept este în favoarea reclamantului dacă poziţia acestuia, în cadrul 

raportului juridic pe care se grefează ordonanţa preşedinţială este preferabilă din punct de 

vedere legal, în condiţiile unei sumare caracterizări şi analize ale situaţiei de fapt. 

Astfel, instanța constată că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra 

spațiului comercial situat în Șos. MB nr. 8, parter, Sector 2, București, prin contractul de 

vânzare autentificat de BNP RAN sub nr. X/19.07.2019 (25-28). 

Deși în contract se prevede că obiectul acestuia îl reprezintă spațiul în suprafață de 

296mp și terenul în cotă indiviză, art. 649 C.civ prevede că sunt considerate părți comune 

instalațiile de apă și canalizare ale clădirii. Aceste părți comune din clădirile cu mai multe 

spații ce au proprietari diferiți fac obiectul unui drept de coproprietate forțată.  De 

asemenea, conform art. 35 alin. 1 lit. e din Legea 196/2018, în cazul clădirilor cu mai multe 

locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie şi în cazul clădirilor multietajate constituie părţi comune 

din condominiu instalaţiile de apă şi canalizare. 

Așadar, instanța constată că există o aparență în drept în ceea ce privește alimentarea 

cu apă din moment ce reclamanta este titulara dreptului de proprietate asupra unui spațiu cu 

altă destinație decât cea de locuință, iar instalația de apă are rolul de a deservi toate spațiile 

din imobil. 

Faptul că sistarea alimentării cu apă a avut loc la mai bine de un an anterior 

introducerii cererii de chemare în judecată nu poate justifica inexistența urgenței întrucât 

reclamanta a încercat soluționarea amiabilă a diferendelor. Astfel, instanța reține că a 

solicitat în repetate rânduri pârâtei să reia furnizarea cu apă și chiar a efectuat o instalație 

fără autorizare.  

Pârâta nu a dat curs acestor cereri, iar a respinge o acțiune pe motivul că instanța a 

fost sesizată după un an de la faptul prejudiciabil ar însemna să se sancționeze justițiabilii 

care urmăresc soluționarea amiabilă a litigiilor.  

 

Sentința civilă nr. 7269/06.10.2020, definitivă 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 22.09.2020, reclamanta SC 

GCI SRL a solicitat obligarea pârâtei AP BLOC P22A să reia alimentarea cu apă a spațiului 

comercial situat în Șos. MB nr. 8, parter, Sector 2, București, cu cheltuieli de judecată.  

În motivare, a arătat că este titulara dreptului de proprietate asupra spațiului comercial 

situat în Șos. MB nr. 8, parter, Sector 2, București, iar în anul 2008 a încheiat o convenție cu 

pârâta privitoare la cheltuielile aferente spațiilor comune și alimentarea cu apă întrucât 

asociația este titulara contractului de furnizare încheiat cu Apa Nova.  

Ca urmare a unor neînțelegeri intervenite între părți privitoare la costurile de 

reabilitare ale blocului, la data de 04.03.2019, pârâta i-a comunicat faptul că va sista 

alimentarea cu apă a spațiului comercial până la achitarea cotei părți ce-i revenea reclamantei.  
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A învederat că spațiul comercial este închiriat numitei BT SA din anul 2008, iar după 

sistarea alimentării cu apă, locatarul a racordat imobilul la blocul alăturat, însă, în temeiul 

unei sesizări formulate de pârâtă, Poliția Locală Sector 2 a dispus desființarea acelei conducte.  

De asemenea, la data de 17.08.2020 a solicitat din nou pârâtei să reia alimentarea cu 

apă, însă nu a primit nici un răspuns.  

În ceea ce privește condițiile pentru emiterea ordonanței președințiale, a învederat că 

urgența reiese din împrejurarea că, în lipsa alimentării cu apă, locatarul nu-și poate desfășura 

activitatea în condiții minime de igienă. În plus, în contextul pandemiei de COVID-19, nu pot 

fi respectate măsurile de prevenire a răspândirii emise de către puterea executivă.  

În ipoteza rezilierii contractului de locațiune ar suferi un prejudiciu ce nu ar putea fi 

reparat din moment ce nicio altă societate nu ar închiria un spațiu comercial ce nu dispune de 

utilitățile esențiale pentru desfășurarea oricărei activități.  

Învederează că măsura este vremelnică și nici nu prejudecă fondul din moment ce a 

sesizat anterior Judecătoria Sectorului 2 București, sub nr. X/300/2020, cu o cerere având ca 

obiect reluarea alimentării cu apă.  

Cu privire la aparența în drept, arată că există o convenție de plată în ființă și că nu 

figurează cu restanțe în ceea ce privește consumul de apă.  

În drept, invocă prevederile art. 194 C.pr.civ. și art. 997 și urm. C.pr.civ. 

În dovedire, solicită încuviințarea probei cu înscrisuri.  

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei (f. 11), 

potrivit art. 6 alin. 4 din OUG nr. 80/2013.  

Legal citată, pârâta nu a formulat întâmpinare și nici nu s-a prezentat la termenul de 

judecată.  

Instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri.  

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanța reține 

următoarele: 

În fapt, prin contractul de vânzare autentificat de BNP RAN sub nr.X /19.07.2019 

(25-28), reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra spațiului comercial situat în Șos. 

MB, nr. 8, parter, Sector 2, București. Imobilul este închiriat în prezent locatarului BT SA, 

potrivit contractului nr. X/15.02.2008 (f. 29-40).  

Între locatar și pârâtă s-a încheiat contractul nr. FN/01.06.2008 privind contribuția la 

cheltuielile de întreținere ale spațiilor comune și furnizarea utilităților, printre care și apa.  

Astfel cum reiese din corespondența dintre părți (f. 45 și urm.), începând cu luna 

martie 2019, pârâta a sistat alimentarea cu apă a spațiului comercial ca urmare a refuzului 

reclamantei de a achita cota-parte ce-i revenea din costurile de reabilitare ale blocului.  

Locatarul a realizat o lucrare de branșament la țeava de apă din imobilul învecinat, 

însă a fost sancționat contravențional prin procesul-verbal seria PLC nr. X/2019, fiind dispusă 

măsura desființării lucrărilor neautorizate.  

La data de 21.09.2020 (f. 14-23), reclamanta a sesizat Judecătoria Sectorului 2 

București cu o cerere având ca obiect obligarea pârâtei AP Bloc P22A la reluarea alimentării 

cu apă rece a spațiului comercial susmenționat și de a-și emite acordul în vederea realizării 

unui branșament propriu de alimentare cu apă, fiind înregistrată sub nr. X/300/2020.  

În drept, potrivit art. 997 C.pr.civ., instanța de judecată, stabilind că în favoarea 

reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri 

grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei 

pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi 
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cu prilejul unei executări. Potrivit alin. (4), ordonanța va putea fi dată chiar și atunci când este 

în curs judecata asupra fondului, iar conform alin. (5), pe cale de ordonanță președințială nu 

pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond și nici măsuri a căror executare nu ar mai 

face posibilă restabilirea situației de fapt. 

În ceea ce priveşte condiţia aparenţei în drept, instanţa apreciază această condiţie ca 

fiind îndeplinită. Instanţa reţine că aparenţa în drept este suficientă pentru ca instanţa să 

ordone o măsură provizorie, urmând ca problema existenţei sau inexistenţei dreptului 

subiectiv să se rezolve pe calea procedurii de drept comun, în cadrul unei judecăţi care 

vizează fondul. Instanţa nu cercetează în fond valabilitatea titlului, ci examinează validitatea 

formală a acestuia, iar eventualele apărări de fond urmează a fi formulate pe calea dreptului 

comun.  

Aparenţa de drept este în favoarea reclamantului dacă poziţia acestuia, în cadrul 

raportului juridic pe care se grefează ordonanţa preşedinţială este preferabilă din punct de 

vedere legal, în condiţiile unei sumare caracterizări şi analize ale situaţiei de fapt. 

Astfel, instanța constată că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra 

spațiului comercial situat în Șos. MB nr. 8, parter, Sector 2, București, prin contractul de 

vânzare autentificat de BNP RAN sub nr. X/19.07.2019 (25-28). 

Deși în contract se prevede că obiectul acestuia îl reprezintă spațiul în suprafață de 

296mp și terenul în cotă indiviză, art. 649 C.civ prevede că sunt considerate părți comune 

instalațiile de apă și canalizare ale clădirii. Aceste părți comune din clădirile cu mai multe 

spații ce au proprietari diferiți fac obiectul unui drept de coproprietate forțată.  De asemenea, 

conform art. 35 alin. 1 lit. e din Legea 196/2018, în cazul clădirilor cu mai multe locuinţe sau 

spaţii cu altă destinaţie şi în cazul clădirilor multietajate constituie părţi comune din 

condominiu instalaţiile de apă şi canalizare. 

Așadar, instanța constată că există o aparență în drept în ceea ce privește alimentarea 

cu apă din moment ce reclamanta este titulara dreptului de proprietate asupra unui spațiu cu 

altă destinație decât cea de locuință, iar instalația de apă are rolul de a deservi toate spațiile 

din imobil. 

În ceea ce privește caracterul vremelnic, și acesta este întrunit de vreme ce prin 

furnizarea apei nu se vor lua măsuri care să facă imposibilă restabilirea situației de fapt. În 

plus, aceste măsuri vor fi valabile până la soluționarea definitivă a litigiului ce face obiectul 

dosarului nr. X/300/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București. În ipoteza în care 

reclamanta ar cădea în pretenții în acel dosar, pârâta ar fi îndreptățită să sisteze furnizarea 

apei.  

De asemenea, prin emiterea unei ordonanțe președințiale nu s-ar prejudeca fondul, 

fiind atributul instanței care va soluționa cauza să stabilească exact dacă reclamanta are sau nu 

dreptul de a obține alimentarea cu apă a spațiului comercial.  

Sub aspectul caracterului urgent al măsurii solicitate, instanţa reţine că din probatoriul 

administrat în cauză rezultă că la acest moment există pericolul de a se păgubi un drept al 

reclamantei prin întârziere.  

La acest moment, reclamanta a suferit o pagubă, iar în absența unei ordonanțe 

președințiale aceasta pagubă va crește. A fost sancționată contravențional pentru instalația 

provizorie realizată (f. 55-56) și nu există o altă posibilitate de alimentare cu apă a spațiului. 

În plus, există posibilitatea rezilierii contractului de locațiune de către chiriaș întrucât acesta 

nu-și poate desfășura activitatea în mod corespunzător, iar imobilul nu ar mai putea fi 

valorificat în nicio modalitate în condițiile în care este lipsit de o utilitate de bază. 
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Faptul că sistarea alimentării cu apă a avut loc la mai bine de un an anterior 

introducerii cererii de chemare în judecată nu poate justifica inexistența urgenței întrucât 

reclamanta a încercat soluționarea amiabilă a diferendelor. Astfel, instanța reține că a solicitat 

în repetate rânduri pârâtei să reia furnizarea cu apă și chiar a efectuat o instalație fără 

autorizare.  

Pârâta nu a dat curs acestor cereri, iar a respinge o acțiune pe motivul că instanța a fost 

sesizată după un an de la faptul prejudiciabil ar însemna să se sancționeze justițiabilii care 

urmăresc soluționarea amiabilă a litigiilor.  

Pe cale de consecință, instanța apreciază că este întrunită și condiția urgenței, iar față 

de toate cele arătate, în temeiul art. 997 și urm. C.pr.civ., urmează a admite cererea de emitere 

a unei ordonanțe președințiale şi va dispune reluarea furnizării cu apă a spaţiului comercial 

până la soluţionarea fondului.  

 

2. Limitele judecății în cadrul cererii de validare a popririi – natura apărărilor 
terțului poprit 
 

Cu titlu preliminar, instanța menționează ca terțul poprit își poate întemeia apărările 

exclusiv pe raportul juridic dintre acesta si debitoare, astfel cum rezulta din interpretarea art. 

790 alin. 3 C.proc.civ.. Aceasta interpretare se bazează și pe faptul ca, anterior unei 

eventuale validări a popririi, între creditoare si terțul poprit nu exista niciun raport juridic, 

validarea operand ca o cesiune de creanță, conform art. 792 alin. 1 C.proc.civ.. 

Prin urmare, apărările debitoarei si terțului poprit cu privire la raportul juridic de 

fond dintre creditoare si debitoare nu intra in categoria celor care pot fi analizate in cererea 

de validare a popririi.  

 

Sentința civilă nr. 4252/ 25.04.2019, definitivă 

 

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la data de 22.11.2018 pe rolul 

Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti sub nr. X/300/2018, creditoarea AP BL. 59-60, în 

contradictoriu cu debitoarea S.C. SMI S.R.L şi terţul poprit S.C. N 2002 S.R.L., a solicitat 

validarea popririi impotriva tertului poprit pana la concurenta sumei pe care acesta o 

datoreaza debitoarei, cu cheltuieli de judecata. 

In sustinerea cererii se arata, in esenta, ca tertul poprit nu a dat curs adresei de 

infiintare a popririi emisa la data de 24.10.2018 in dosarul de executare silita nr. X/2018 al 

B.E.J.A DD. 

In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 781, 783, 790 si 792 C.proc.civ.. 

In sustinerea cererii, creditoarea a depus inscrisuri in copie. 

Actiunea a fost legal timbrata. 

La data de 04.01.2019, debitoarea si tertul poprit au formulat intampinare (fila 63), 

prin care au invocat: 

1. nulitatea cererii de chemare in judecata in raport de art. 200 C.proc.civ. 

2. exceptia de inadmisibilitate. 

au solicitat: 

1. suspendarea judecatii cauzei pana la solutionarea dosarului nr. 30592/300/2017 

2. suspendarea judecatii cauzei pana la solutionarea dosarului nr. 35738/300/2016 
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3. suspendarea judecatii cauzei pana la solutionarea dosarului nr. 9350/300/2017. 

Pe fond, acestea au solicitat respingerea ca neintemeiata a cererii de validare, aratand, 

in esenta, ca tertul poprit nu datoreaza nicio suma de bani debitoarei, in fapt, aceasta din urma 

avand debite catre tertul poprit. 

La aceeasi data, debitoarea si tertul poprit au formulat cerere de chemare in judecata 

a altor persoane (fila 66), prin care au solicitat chemarea in cauza a unor persoane care ar 

putea sa ceara aceleasi drepturi ca si creditoarea: Asociatia de Proprietari BL. 59-60 Sc. A, B 

si Primarul General al Municipiului Bucuresti; Primarul Sectorului 2 Bucuresti. 

La data de 15.01.2019, a fost comunicat dosarul de executare (file 87-144). 

La data de 16.01.2019, creditoarea a formulat raspuns la intampinare (fila 147) 

La data de 08.03.2019, Municipiul Bucuresti a formulat intampinare (fila 203) 

La data de 13.03.2019, Primarul Sectorului 2 Bucuresti a formulat intampinare (fila 

206). 

La termenul de judecata din data de 18.03.2019, instanta a respins ca inadmisibila 

cererea de chemare in judecata a altor persoane. 

La termenul de judecata din data de 15.04.2019, instanta a respins ca neintemeiate 

exceptia nulitatii si cererile de suspendare a cauzei, respectiv a calificat exeptia de 

inadmisibilitate ca aparare de fond. 

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri. 

Analizand lucrarile din dosar, instanta retine urmatoarele: 

In fapt 

La data de data de 24.10.2018 in dosarul de executare silita nr. X/2018 al B.E.J.A DD, 

a fost emisa adresa de infiintare poprire catre S.C. N 2002 S.R.L., asupra sumelor de bani 

datorate sau pe care le va datora aceasta debitoarei S MCD I S.R.L., pana la concurenta sumei 

de 6.419,49 USD si a sumei de 5.548,18 lei, adresa comunicata tertului poprit la data de 

16.10.2018 (file 119- 120). 

In drept 

Art. 787 alin. (1) pct. 1 C.proc.civ.: in termen de 15 zile de la comunicarea popririi, iar 

in cazul sumelor datorate in viitor, de la scadenta acestora, tertul poprit este obligat sa 

consemneze suma de bani, daca creanta este exigibila (...). 

Art. 790 C.proc.civ.: (1) Dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin 

pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a 

liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în 

termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească 

suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi. (…) (3) 

Instanţa îi va cita pe creditorul urmăritor şi pe cei intervenienţi, dacă este cazul, precum şi pe 

debitorul şi terţul poprit şi, la termenul fixat pentru judecarea cererii de validare, va putea 

dispune administrarea oricărei probe necesare soluţionării acesteia, care este admisibilă 

potrivit normelor de drept comun. În instanţa de validare, terţul poprit poate opune 

creditorului urmăritor toate excepţiile şi mijloacele de apărare pe care le-ar putea opune 

debitorului, în măsura în care ele se întemeiază pe o cauză anterioară popririi. (4) Dacă din 

probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanţa va 

da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terţul poprit să îi plătească 

creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî 

desfiinţarea popririi. 

Aprecierea instantei 
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Cu titlu preliminar, instanta mentioneaza ca tertul poprit isi poate intemeia apararile 

exclusiv pe raportul juridic dintre acesta si debitoare, astfel cum rezulta din interpretarea art. 

790 alin. 3 C.proc.civ.. Aceasta interpretare se bazeaza si pe faptul ca, anterior unei eventuale 

validari a popririi, intre creditoare si tertul poprit nu exista nici un raport juridic, validarea 

operand ca o cesiune de creanta conform art. 792 alin. 1 C.proc.civ.. 

Prin urmare, apararile debitoarei si tertului poprit cu privire la raportul juridic de fond 

dintre creditoare si debitoare nu intra in categoria celor care pot fi analizate in cererea de 

validare a popririi.  

Asupra fondului cauzei 

Specificul cererii de validare a popririi este determinat, de raporturile juridice care 

trebuie să existe între creditorul popritor (urmăritor), debitorul poprit şi terţul poprit. 

Dintre aceste raporturi juridice, două preced înfiinţarea popririi şi anume, raportul 

dintre creditorul urmăritor şi debitor, respective, raportul dintre debitor şi terţul poprit. Al 

treilea raport juridic, ce are, în acelaşi timp, şi valoarea juridică a unei cesiuni forţate de 

creanţă, cel între terţul poprit şi creditorul popritor va lua naştere numai in măsura 

încuviinţării cererii de validare a popririi. 

Instanta retine ca dreptul de a cere validarea popririi se naste daca tertul poprit nu isi 

indeplineste obligatia de a proceda la indisponibilizarea bunului poprit in termen de 5 zile de 

la comunicarea popririi, potrivit art. 790 alin. 1 C.proc.civ. coroborat cu art. 787 alin. 1 

C.proc.civ..  

Verificand dosarul de executare, instanta constata ca adresa de infiintare poprire a fost 

comunicata tertului poprit la data de 26.10.2018, astfel ca termenul de consemnare/ 

indisponibilizare/ confirmare instituire indisponibilizar era 01.11.2018, termen calculat 

conform art. 181 alin. 1 pct. 2 C.proc.civ.. 

Instanta constata ca, la data de 31.10.2018, tertul poprit a transmis catre executorul 

judecatoresc raspuns la adresa de infiintare poprire (fila 124), in care a mentionat ca nu are 

calitatea de debitor al societatii S MCD I S.R.L., detaliind situatia raportului juridic dintre 

cele doua societati. 

Analizand sustinerile tertului poprit, instanta retine ca, din inscrisurile aflate la dosarul 

cauzei, nu exista niciunul care sa dovedeasca faptul ca debitoarea datoreaza sume de bani 

tertului poprit, desi exista aceasta posibilitate chiar si dupa depunerea intampinarii, probele 

fiind incuviintate la al patrulea termen de judecata. 

Potrivit articolului unic din anexa la contractul nr. 07 din 15.12.2009, semnata de 

debitoare si tertul poprit la data de 01.03.2010, cele doua societati au fost de acord ca suma 

reprezentand contributia lunara la asociere a tertului poprit, in cuantum de 190,80 dolari, 

echivalent in lei la cursul B.N.R. din ziua platii, sa fie virata in contul debitoarei S MCD I 

S.R.L. 

In conditiile in care nu exista un inscris care sa dovedeasca faptul contrar - inexistenta 

obligatiei de plata a acestei sume sau existenta si a unei creante a tertului poprit impotriva 

debitoarei, instanta concluzioneaza ca tertul poprit nu a respectat obligatia de a consemna 

lunar, la dispozitia executorului judecatoresc, suma respectiva, pana la concurenta debitului 

mentionat in adresa de infiintare poprire ca fiind datorat creditoarei. 

Fata de aspectele expuse anterior, instanta urmeaza sa valideze partial poprirea 

infiintata fata de tertul poprit prin adresa emisa la data de 24.10.2018 in dosarul de executare 

silita nr. X/2018 al B.E.J.A DD si sa oblige tertul poprit sa achite creditoarei sumele datorate 
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debitoarei incepand cu luna noiembrie 2018, pana la concurenta sumelor mentionate in adresa 

de infiintare a popririi.  

Asupra cererii de amendare a tertului poprit 

Potrivit art. 790 alin. 9 C.proc.civ.., Terțul poprit care, cu rea-credință, a refuzat să își 

îndeplinească obligațiile privind efectuarea popririi va putea fi amendat, prin aceeași hotărâre 

de validare, cu o sumă cuprinsă între 2.000 lei și 10.000 lei. 

Instanta considera ca aceasta dispozitie legala nu poate fi interpretata in sensul ca orice 

neindeplinire a obligatiei de infiintare a popririi de catre tertul poprit conduce la posibilitatea 

aplicarii amenzii. Daca legiuitorul ar fi avut in vedere aceasta ipoteza, nu ar mai fi considerat 

necesar sa adauge expresia ˝cu rea credinta˝.  

In consecinta, luand in considerare ca tertul proprit din prezenta cauza a comunicat si 

motivat refuzul de a da curs adresei de infiintare poprire, instanta va respinge ca neintemeiata 

cererea de amendare a tertului poprit. 

Asupra cheltuielilor de judecata 

Referitor la taxa judiciara de timbru 

In temeiul art. 453 C.proc.civ., constatand ca, la dosarul cauzei, exista o cerere in acest 

sens formulata de creditoare, precum si dovada efectuarii cheltuielilor, instanta va obliga 

tertul poprit la plata catre creditoare a cheltuielilor de judecata constand in taxa judiciara de 

timbru (20 lei). 

Referitor la onorariul de avocat (3300 lei) 

Instanta, fata de solutia de admitere in parte a cererii de validare, actele de procedura 

efectuate in cauza de acesta si complexitatea cauzei, in temeiul art. 453 alin. 2 si art. 451 alin. 

2 C.proc.civ., va obliga tertul poprit la plata catre creditoare a cheltuielilor de judecata 

constand in onorariu de avocat in cuantum de 200 lei. 

 

3. Contestație la executare. Necompetența executorului judecătoresc în 

cazul unei creanțe bugetare rezultate din raporturi juridice substanțiale 

de drept privat în ipoteza în care titlul executoriu este reprezentat de o 

hotărâre judecătorească - Decizia nr. 66/2017 pronunțată Înalta Curte 

de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept publicată în Monitorul Oficial nr. 969 din 07.12.2017. 

 

În ceea ce privește necompetența executorului judecătoresc, instanța reține că potrivit 

art. 623 din C.pr.civ, executarea silită a titlurilor executorii, cu excepția celor care au ca 

obiect venituri datorate bugetului general consolidat, se realizează de executorii 

judecătorești. 

Bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii fac parte din 

bugetul general consolidat, conform art. 3 pct. 2 din Legea nr. 69/2010 a responsabilității 

fiscal bugetare, iar intimata este o instituție publică, finanțată integral din venituri proprii, 

conform Legii nr. 113/2010 prin care a fost aprobată OUG nr. 22/2009 privind înființarea 

acesteia. 
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Conform alin 1 pct. 7 din C.pr.fisc, creanța bugetară este orice sumă care se cuvine 

bugetului general consolidat, iar conform art. 220 alin 3 din C.pr.fisc, creanțele bugetare se 

execută prin executorii fiscali, urmându-se procedura de executare silită specifică, 

reglementată în cuprinsul C.pr.fisc. 

Regimul juridic reglementat de C.pr.fisc în privința executării silite se aplică și 

creanțelor bugetare care derivă din raporturi juridice substanțiale de drept privat, chiar dacă 

titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească, aspect stabilit prin Decizia nr. 

66/2017 pronunțată Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept publicată în Monitorul Oficial nr. 969 din 07.12.2017. 

Textele de lege menționate anterior și dezlegarea dată prin Decizia nr. 66/2017 sunt 

incidente în cauză, având în vedere că intimata se prevalează de o creanță bugetară care 

derivă dintr-un raport substanțial de drept privat, dobândită în urma sentinței civile nr. 

X/18.11.2015 pronunțată de Tribunalul București. 

Competența organelor fiscale în efectuarea executării silite, înlătură competența 

executorului judecătoresc, iar încălcarea normelor de competență atrage anularea întregii 

executări silite, inclusiv anularea încheierii de încuviințare a executării silite, conform art. 

652 alin 1 și 5 și art. 666 alin 5 pct. 1 din C.pr.civ. 

 

Sentința civilă nr. 7664/05.08.2019, definitivă 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe în data de 08.05.2019, contestatoarea 

DT SRL a solicitat în contradictoriu cu intimata ABARC - ANCOM: 

- anularea executării silite din cadrul dosarului nr. X/2019, anularea tuturor adreselor 

de înființare a popririi, anularea încheierii din data de 16.04.2019 pronunțată de Judecătoria 

Sector 2 București și anularea încheierii executorului judecătoresc prin care au fost stabilite 

cheltuielile de executare, 

- suspendarea executării silite, 

- întoarcerea executării silite. 

În motivarea, cererii, contestatoarea a menționat că executarea silită contestată este 

demarată în temeiul titlului executoriu, sentința civilă nr. X/18.11.2015 pronunțată de 

Tribunalul București, iar în data de 06.05.2019, BEJ DI a comunicat o adresă privind 

înființarea popririi. 

Contestatoarea a precizat că executarea silită nu este legală pentru următoarele motive: 

- Încălcarea dispozițiilor art. 625 alin 1 și 667 din C.pr.civ.  

Contestatoarea a precizat că executorul judecătoresc este obligat să înștiințeze 

debitorul cu privire la demararea executării silite, anterior începerii oricărei forme de 

executare, prin comunicarea unei copii a încheierii de încuviințare a executării silite, a unei 

copii a titlului executoriu și a unei somații. 

Contestatoarea a precizat că executarea silită a fost încuviințată în toate formele de 

executare, astfel încât, se impunea comunicarea unei somații, chiar dacă executorul 

judecătoresc a apelat la forma de executare a popririi. 

- Necompetența executorului judecătoresc, 

Contestatoarea a precizat că temeiul executării silite îl reprezintă sentința civilă nr. X/ 

18.11.2015 pronunțată de Tribunalul București prin care a fost obligată la plata către intimată 

a sumei de 66.560 de lei, sumă rezultată din contractul de achiziție publică, nr. SC- DA – 

X/26.06.2014. 
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Contestatoarea a precizat că ANCOM este o autoritate publică autonomă, finanțată 

integral din venituri proprii, iar  creanța dobândită prin sentința civilă nr. X este una bugetară 

care poate fi recuperată în condițiile Legii nr.  207/2015. 

Contestatoarea a arătat că veniturile datorate bugetului general consolidat, astfel cum 

acesta este definit de art. 3 pct. 2 din Legea nr. 69/2010, nu pot fi puse în executare de 

executorii judecătorești,conform art. 623 din C.pr.civ, iar încălcarea competenței executorului 

judecătoresc atrage nulitatea executării silite. 

De asemenea, contestatoarea a precizat că modul de executare a creanței bugetare a 

fost lămurit prin Decizia nr. 66/2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție. 

În ceea ce privește suspendarea executării silite, contestatoarea a arătat că această 

măsură se impune pentru a proteja interesele debitoarei față de neregularitățile observate în 

desfășurarea executări silite. 

De asemenea, s-a menționat că suspendarea executării silite se impune având în vedere 

că în prezent întreaga activitate a societății este blocată, fiind emise o seie de adrese de 

înființare a popririi. 

În drept, au fost invocate disp. art. 623din C.pr.civ., art. 3, 10 din Legea nr. 69/2010, 

art. 220 alin 5, art. 226 alin 3,4,5 din Legea nr. 207/2015. 

În dovedirea susținerilor, a fost solicitată proba cu înscrisuri. 

Au fost anexate înscrisuri ( filele nr. 8-13, 27 – 51). 

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 1350 de lei. 

În data de 23.05.2019 a fost comunicat dosarul de executare nr. X/2019 ( 56-136). 

Prin încheierea din data de 23.05.2019 pronunțată în dosarul nr. X/300/2019 s-a dispus 

suspendarea provizorie a executării silite. 

În data de 31.07.2019, intimata a formulat întâmpinare prin care a arătat că este de 

acord cu solicitarea contestatoarei, astfel încât a solicitat aplicarea art. 454 din C.pr.civ. 

Sub aspect probatoriu, în data de 01.08.2019 a fost încuviințată și administrată proba 

cu înscrisuri. 

 În data de 02.08.2019, contestatoarea a formulat concluzii scrise. 

 

 Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanța reține: 

În fapt, prin sentința civilă nr. X/18.11.2015 pronunțată de Tribunalul București în 

dosarul nr. X/2/2015 ( filele nr. 142-145), contestatoarea a fost obligată la plata către intimată 

a sumei de 66.550 de lei, cu titlu de daune interese pentru neexecutarea contractului de 

furnizare nr. SC – DA – X/ 26.06.2014. 

 În data de 29.03.2019, intimata a formulat cerere de executare silită, în temeiul 

sentinței civile nr. X/18.11.2015 pronunțată de Tribunalul București, iar prin încheierea din 

data de 29.03.2019, BEJ DI a deschis dosarul de executare nr. X/2019. 

 Prin încheierea din data de 16.04.2019 pronunțată de Judecătoria Sector 2 București ( 

fila nr. 134) s-a dispus încuviințarea executării silite. 

În drept, instanţa reţine că potrivit art. 712 alin 1 din C.pr.civ, împotriva executării 

silite şi a oricărui act de executare se poate face contestaţie de persoana interesată sau 

vătămată prin executare. 

Din conţinutul contestaţiei la executare formulată de contestatoare, instanţa reţine că 

aceasta a formulat contestaţie împotriva executării silite însăşi, solicitând anularea tuturor 

actelor de executare, pentru motivele expuse în cerere. 
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În ceea ce privește primul motiv invocat, referitor la necomunicarea încheierii de 

încuviințare a executării silite, a titlului executoriu și a somației, instanța reține că potrivit art. 

667 din C.pr.civ., dacă cererea de executare silită a fost încuviințată, executorul judecătoresc 

trebuie să comunice debitorului, cu excepția situației menționate în alin. 2, o copie a încheierii 

prin care s-a dispus încuviințarea, o copie a titlului executoriu și o somație. 

Obligația de a comunica titlul executoriu și somația este prevăzută sub sancțiunea 

nulității executări silite, obligația executorului judecătoresc fiind înlăturată în cazul în care 

legea prevede că executarea se face fără comunicarea acestora. 

În data de 14.05.2019, debitoarei i-au fost comunicate toate actele de executare emise 

până în acel moment, inclusiv o copie a titlului executoriu și a încheierii prin care s-a dispus 

încuviințarea executării silite. 

 Referitor la comunicarea unei somații, instanța reține că una dintre excepțiile la care 

face referire art. 667 din C.pr.civ., vizează cazul în care executarea silită este derulată sub 

forma popririi. 

 În acest sens sunt dispozițiile art. 783 din C.pr.civ care reglementează modalitatea în 

care se dispune înființarea popririi, menționându-se expres faptul că poprirea este înființată 

fără comunicarea unei somații, iar debitorul urmează să fie înștiințat, comunicându-i-se, în 

cazul în care nu i-au fost comunicate anterior, titlul executoriu și încheierea de încuviințare. 

 Astfel, având în vedere forma concretă de executare urmată de executorul 

judecătoresc, acesta a urmat dispozițiile art. 783 din C.pr.civ, inclusiv sub aspectul 

comunicării titlului executoriu și încheierii de încuviințare pe care le-a comunicat împreună 

cu adresele de înființare a popririi, iar nu anterior, posibilitate acordată de lege. 

 Faptul că prin încheierea de încuviințare a executării silite s-a încuviințat executarea 

silită sub toate formele nu atrage obligația comunicării somației dacă singura formă de 

executare urmată este poprirea, în mod contrar scopul reglementării înființării popririi fără 

somație fiind înlăturat. 

 De asemenea, instanța apreciază că necomunicarea titlului executoriu anterior 

comunicării altor acte de executare, în cauză, adresele de înființare a popririi, nu este o 

neregularitate de natură a atrage anularea executării silite. Vătămarea invocată de 

contestatoare – înlăturarea posibilității de a executa de bunăvoie, în condițiile cunoașterii 

executării silite – nu poate fi reținută, având în vedere faptul că posibilitatea executării de 

bunăvoie a existat începând cu anul 2016, moment în care sentința a rămas definitivă. 

 Față de considerentele expuse, instanța apreciază că acest motiv nu este întemeiat. 

  

În ceea ce privește necompetența executorului judecătoresc, instanța reține că potrivit 

art. 623 din C.pr.civ, executarea silită a titlurilor executorii, cu excepția celor care au ca obiect 

venituri datorate bugetului general consolidat, se realizează de executorii judecătorești. 

Bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii fac parte din 

bugetul general consolidat, conform art. 3 pct. 2 din Legea nr. 69/2010 a responsabilității 

fiscal bugetare, iar intimata este o instituție publică, finanțată integral din venituri proprii, 

conform Legii nr. 113/2010 prin care a fost aprobată OUG nr. 22/2009 privind înființarea 

acesteia. 

Conform alin 1 pct. 7 din C.pr.fisc, creanța bugetară este orice sumă care se cuvine 

bugetului general consolidat, iar conform art. 220 alin 3 din C.pr.fisc, creanțele bugetare se 

execută prin executorii fiscali, urmându-se procedura de executare silită specifică, 

reglementată în cuprinsul C.pr.fisc. 
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Regimul juridic reglementat de C.pr.fisc în privința executării silite se aplică și 

creanțelor bugetare care derivă din raporturi juridice substanțiale de drept privat, chiar dacă 

titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească, aspect stabilit prin Decizia nr. 

66/2017 pronunțată Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept publicată în Monitorul Oficial nr. 969 din 07.12.2017. 

Textele de lege menționate anterior și dezlegarea dată prin Decizia nr. 66/2017 sunt 

incidente în cauză, având în vedere că intimata se prevalează de o creanță bugetară care derivă 

dintr-un raport substanțial de drept privat, dobândită în urma sentinței civile nr. X/18.11.2015 

pronunțată de Tribunalul București. 

Competența organelor fiscale în efectuarea executării silite, înlătură competența 

executorului judecătoresc, iar încălcarea normelor de competență atrage anularea întregii 

executări silite, inclusiv anularea încheierii de încuviințare a executării silite, conform art. 652 

alin 1 și 5 și art. 666 alin 5 pct. 1 din C.pr.civ. 

 

Față de considerentele expuse, instanța va admite contestația la executare și va dispune 

anularea executării silite efectuate în dosarul de executare nr. X/2019. 

 

Referitor la cererea de suspendare a executării silite, conform art. 719 alin 1 din 

C.pr.civ., suspendarea executării silite poate fi dispusă până în momentul soluționării 

contestației la executare. 

 Instanța reține că în cauză a existat un singur termen de judecată, iar soluția 

pronunțată asupra contestației la executare este executorie, astfel încât cererea de suspendare a 

executării silite va fi respinsă ca rămasă fără obiect. 

 

În ceea ce privește cererea de întoarcere a executării silite, instanța reține că potrivit 

art. 723 din C.pr.civ., în măsura în care executarea silită este desființată, persoana interesată 

are dreptul la întoarcerea executării silite, prin restabilirea situației anterioare. 

În cauză, executarea silită s-a derulat sub forma popririi, iar din înscrisurile aflate în  

dosarul de executare rezultă că a fost obținută suma de 53.593,44 de lei, compusă din suma de 

47.712, 59 de lei – creanță deținută conform titlului executoriu ( recipisa de consemnare 

BREL 0007 536 730 și încheierea din data de 15.05.2019 filele nr. 80,82; recipisa de 

consemnare nr. BREL 00007 217 și încheierea din data de 13.05.2019 filele nr. 90,92) și 

suma de 5.880, 85 de lei – cheltuieli de executare ( recipisa de consemnare nr. BREL 

00007557 878 și încheierea din data de 17.05.2019 filele nr. 61,63; recipisa de consemnare nr. 

BREL 00007 540 137 și încheierea din data de 16.05.2019 filele nr. 66,68; recipisele de 

consemnare BREL 0007 536 730 și nr. BREL 00007 528 344 și încheierea din data de 

15.05.2019 filele nr. 80, 82,83, recipisa de consemnare BREL 00007 217 și încheierea din 

data de 13.05.2019 filele nr. 90,92 și recipisa de consemnare nr. BREL 00007 474 726 și 

încheierea din data de 09.05.2019  filele nr. 105,107). 

Având în vedere soluția anulării executării silite, instanța va dispune întoarcerea 

executării silite și va obliga intimata la plata către contestatoare a sumei de 53.593,44 de lei. 

 Referitor la plata cheltuielilor de judecată, față de soluția pronunțată în cauză, în 

temeiul art. 453 din C.pr.civ., instanța va obliga intimata la plata către contestatoare a sumei 

de 2. 969 de lei reprezentând: 50 de lei, taxă de timbru aferentă cererii privind suspendarea 

provizorie a executării silite, 50 de lei, taxă de timbru aferentă cererii privind suspendarea 
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executării silite, 300 de lei, taxă de timbru aferentă privind întoarcerea executării silite, 69 de 

lei, cheltuieli cu fotocopierea dosarului de executare și 2500 de lei, onorariul de avocat.  

Instanța reține că dispozițiile art. 454 din C.pr.civ nu sunt aplicabile, față de obiectul 

cauzei. Astfel, prin intermediul contestației la executare este analizată legalitatea actelor de 

executare silită, iar poziția intimatei nu poate influența  analiza instanței.  

Scutirea de la plata cheltuielilor de judecată, în temeiul art. 454 din C.pr.civ., este 

posibilă în măsura în care poziția de recunoaștere a părții adverse ar putea fi valorificată în 

favoarea reclamantului, printr-una din formele admise de lege, situație care nu este incidentă 

în cauză. 

 

4. Contestație în anulare – hotărâre pronunțată în cadrul procedurii 

ordonanței de plată. Inadmisibilitatea contestației în anulare în ipoteza 

neexercitării cererii în anulare 

 

În raport de situația de fapt expusă anterior, a constatat instanța inadmisibilitatea 

formulării de către debitor a prezentei contestații în anulare întemeiate pe disp. art. 503 

alin.1 C.proc.civ. 

Pentru a pronunța această soluție a avut în vedere instanța de judecată disp. art. 459 

alin.1 C.proc.civ.,  potrivit cărora căile extraordinare de atac nu pot fi exercitate atât timp 

cât este deschisă calea de atac a apelului, precum și disp. art. 504 alin.1 C.proc.civ., potrivit 

cărora Contestația în anulare este inadmisibilă dacă motivul prevăzut la art. 503 alin. 

(1) putea fi invocat pe calea apelului sau a recursului , texte legale care consacră principiul 

subsidiarității căilor extraordinare de atac și împiedică exercitarea acestora omisso medio.  

După cum s-a arătat constant în doctrină și în jurisprudență, în situația în care au fost 

neregulat îndeplinite atât procedura de citare pentru termenul când a avut loc judecata, cât și 

procedura de comunicare a hotărârii, contestația în anulare este inadmisibilă, deoarece este 

deschisă calea de atac ordinară a apelului.  

Împrejurarea că hotărârea a cărei anulare se cere în speță a fost pronunțată în 

procedura specială a ordonanței de plată reglementate de Cartea a VI-a , Titlul IX din codul 

de procedură civilă, iar calea de atac ce poate fi exercitată împotriva acesteia este una 

specifică – cererea în anulare reglementată de art. 1024 C.proc.civ.,  nu atrage 

inaplicabilitatea principiului enunțat mai sus, rațiunea vizată de legiuitor fiind aceeași, 

aplicarea fiind permisă în raport de disp. art. 5 alin.3 C.proc.civ., fiind vorba de situații 

asemănătoare. 

 

Sentința civilă nr. 7353/07.10.2020, definitivă 

 

În urma deliberării, reţine că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 3 

București sub nr. X/301/2020, astfel cum a fost precizată și restrânsă la primul termen de 

judecată, contestatorul VMM a formulat, în contradictoriu cu intimata EEM S.A., contestație 

în anulare împotriva hotărârii civile nr. X/10.03.2017 pronunţate de Judecătoria Sectorului 2 

în dosarul nr. X/300/2017, solicitând anularea respectivei hotărâri.   

În motivare, contestatorul a arătat că respectiva hotărâre și toate actele de procedură 

efectuate în cauză, inclusiv cele vizând executarea silită sunt nule, având în vedere că în 
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respectiva cauză citarea contestatorului s-a făcut la o altă adresă decât cea la care domiciliază 

legal încă din anul 2012. A susținut contestatorul că un alt motiv de nulitate a respectivei 

hotărâri este reprezentat de împrejurarea că Judecătoria sectorului 2 București nu era instanța 

competentă din punct de vedere teritorial să soluționeze cererea formulată de EEM S.A 

împotriva sa , în condițiile în care domiciliul său legal se afla, la data introducerii respectivei 

cereri, pe raza sectorului 3 București. 

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 503 alin. 1 Cod proc. civ.  

În susținere a solicitat proba cu înscrisuri, anexând copii certificate ale cărții de 

identitate și ale unor acte de executare silită. 

Cererea a fost legal timbrată cu 100 lei, taxă judiciară de timbru. 

Intimata a depus întâmpinare, solicitând respingerea contestaţiei în anulare şi 

menţinerea actelor de executare silită, arătând că în baza relaţiilor contractuale desfăşurate 

între părţi, intimata a livrat energie electrică către contestator, născându-se obligaţia de plată a 

acestuia pentru serviciile de care a beneficiat, conform facturilor fiscale emise. În privința 

susținerilor contestatorului vizând schimbarea domiciliului, a arătat că acesta se află în culpă 

din moment ce și-a încălcat obligația contractuală care-i impunea să anunțe orice modificare a 

datelor sale de identificare. 

Prin sentinţa civilă nr. X pronunţată în data de 29.07.2020 Judecătoria Sectorului 3 a 

admis excepţia necompetenţei teritoriale invocate din oficiu, declinând competenţa de 

soluţionare a contestaţiei în anulare în favoarea Judecătoriei sectorului 2 București, instanța 

care a pronunțat hotărârea a cărei anulare se solicită. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti la 16.09.2020, 

păstrând numărul unic de dosar. 

La primul termen de judecată instanța a invocat din oficiu excepția 

inadmisibilității căii extraordinare de atac, excepție pe care a admis-o, în raport de 

următoarele considerente: 

În fapt, prin sentința civilă nr. X/10.03.2017 pronunțată de Judecătoria sectorului 2 

București în dosarul nr. X/300/2017 a fost admisă cererea formulată în procedura ordonanței 

de plată de către creditoarea EEM SA  în contradictoriu cu debitorul agent economic VMM 

dispunându-se obligarea debitorului ca în termen de 20 de zile de la comunicarea respectivei 

ordonanțe să plătească creditoarei suma de 14632,55 lei, reprezentând debit restant, suma de 

263,43 lei, penalități de întârziere și suma de 200 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pe întreg parcursul respectivei judecăți, la singurul termen acordat, la care cauza s-a și 

judecat, citarea debitorului s-a efectuat la adresa indicată în cererea de chemare în judecată, 

respectiv București, Șos. I, sector 2, adresa sediului social menționată de debitor în contractul 

de furnizare a energiei electrice încheiat cu creditoarea în anul 2015; ordonanța de plată a fost 

comunicată la același domiciliu la care se efectuase procedura de citare. 

Conform cărții de identitate depuse în copie certificată la fila 18 a dosarului Js3, 

domiciliul legal al contestatorului persoană fizică este în București, str. DN, sector 3. 

În baza respectivei hotărâri, în privința căreia s-a arătat că a rămas definitivă prin 

neexercitarea căii speciale de atac a cererii în anulare, creditoarea a inițiat procedura 

executării silite împotriva debitorului în cadrul dosarului execuțional nr. X/2019 al SCPEJ 

ODCNA. 

Ulterior comunicării primelor acte de executare silită, s-a formulat de către debitor 

prezenta contestație în anulare.  
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În raport de situația de fapt expusă anterior, a constatat instanța inadmisibilitatea 

formulării de către debitor a prezentei contestații în anulare întemeiate pe disp. art. 503 alin.1 

C.proc.civ. 

Pentru a pronunța această soluție a avut în vedere instanța de judecată disp. art. 459 

alin.1 C.proc.civ.,  potrivit cărora căile extraordinare de atac nu pot fi exercitate atât timp cât 

este deschisă calea de atac a apelului, precum și disp. art. 504 alin.1 C.proc.civ., potrivit 

cărora Contestația în anulare este inadmisibilă dacă motivul prevăzut la art. 503 alin. 

(1) putea fi invocat pe calea apelului sau a recursului , texte legale care consacră principiul 

subsidiarității căilor extraordinare de atac și împiedică exercitarea acestora omisso medio.  

După cum s-a arătat constant în doctrină și în jurisprudență, în situația în care au fost 

neregulat îndeplinite atât procedura de citare pentru termenul când a avut loc judecata, cât și 

procedura de comunicare a hotărârii, contestația în anulare este inadmisibilă, deoarece este 

deschisă calea de atac ordinară a apelului.  

Împrejurarea că hotărârea a cărei anulare se cere în speță a fost pronunțată în 

procedura specială a ordonanței de plată reglementate de Cartea a VI-a , Titlul IX din codul de 

procedură civilă, iar calea de atac ce poate fi exercitată împotriva acesteia este una specifică – 

cererea în anulare reglementată de art. 1024 C.proc.civ.,  nu atrage inaplicabilitatea 

principiului enunțat mai sus, rațiunea vizată de legiuitor fiind aceeași, aplicarea fiind permisă 

în raport de disp. art. 5 alin.3 C.proc.civ., fiind vorba de situații asemănătoare. 

Or, în speță, în condițiile în care contestatorul susține că data la care ar fi luat 

cunoștință pentru prima oară de existența sentinței civile nr. X/10.03.2017 pronunțate de 

Judecătoria sectorului 2 București în dosarul nr. X/300/2017 a fost cea la care a fost 

comunicată unui terț poprit o adresă de înființare a popririi în dosarul execuțional sus 

menționat, iar din înscrisurile dosarului reiese că atât procedura de citare a contestatorului 

(debitor în dosarul nr. X/300/2017) pentru singurul termen de judecată, cât și comunicarea 

către acesta a hotărârii pronunțate în cauză, s-a efectuat neregulat, la o altă adresă decât cea a 

domiciliului legal, debitorul avea deschisă calea specifică de atac în materia ordonanței de 

plată, respectiv cererea în anulare, astfel că formularea unei contestații în anulare întemeiate 

pe disp. art.  503 alin. 1 Cod proc. civ. este inadmisibilă. 

 

 

5. Cerere privind nulitatea mențiunii referitoare la domiciliu cuprinsă în 

cartea de identitate – necompetența materială a judecătoriei 

 

Art. 35 din OUG nr. 97/2005 prevede următoarele: 

(1) În cazul în care menţiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului 

sau a reşedinţei s-a efectuat în baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat 

că era nul, fals ori falsificat, această menţiune este nulă de drept.   

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea care a constatat nulitatea menţiunii 

comunică serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor situaţia intervenită.   

(3) Nulitatea menţiunii poate fi constatată de instanţa de judecată, din oficiu ori ca 

urmare a sesizării D.E.P.A.B.D., a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

ori a persoanelor interesate.   
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În OUG nr. 97/2005 nu se prevede cărei instanţe i-ar reveni competenţa materială să 

soluţioneze cererea având ca obiect anulare menţiune din cartea de identitate, sens în care se 

aplică regulile generale de competenţă. 

Totodată, este lesne de observat că actul de identitate nu este un act de stare civilă, 

nefiind reglementat ca atare de Legea nr. 119/1996, ci constituie un act emis în baza unor 

acte de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie), fiind subsecvent actelor de 

stare civilă. 

Astfel, potrivit art. 95 pct. 1 C.proc.civ., tribunalele judecă în primă instanţă toate 

cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe. Textul legal antemenţionat 

consacră noua optică pe care legiuitorul a adoptat-o cu privire la judecata în primă instanţă, 

stabilind că tribunalul are plenitudine de jurisdicţie pentru judecata în primă instanţă. Deci, 

ori de câte ori legea nu prevede competenţa altei instanţe, tribunalului îi revine competenţa 

de a soluţiona pricina în primă instanţă. 

 

Sentința civilă nr. 12269/11.12.2019, definitivă 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 11.10.2019 sub nr. 

X/300/2019, reclamanta MS SRL – prin lichidator judiciar ARR IPURL a solicitat, în 

contradictoriu cu pârâtul PMM, ca instanţa, prin hotărârea pe care o va pronunţa să constate 

nulitatea menţiunii cuprinse în cartea de identitate a pârâtului seria RX nr. 721549 cu privire 

la domiciliul acestuia în şos. F., sector 2, Bucureşti, având în vedere că documentul în caza 

căruia s-a efectuat această menţiune este anulat/reziliat.  

În data de 11.11.2019, pârâtul a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia 

prescripţiei dreptului la acţiune, în principal şi, în subsidiar, respingerea acţiunii ca 

netemeinică şi nelegală. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma excepţiei necompetenţei 

materiale a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, invocată din oficiu, instanţa constată 

următoarele: 

Potrivit art. 248 alin. 1 C.proc.civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor 

de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea 

de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. 

Totodată, art. 22 alin. 1 teza I C.proc.civ. impune în sarcina judecătorului obligaţia de 

a stărui, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului 

în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei 

hotărâri temeinice şi legale. 

În aceste condiţii, instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiei necompetenţei 

materiale a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, excepţie de procedură, absolută şi dilatorie, pe 

care o va admite, cu următoarea motivare: 

Competenţa materială presupune o delimitare între instanţe de grad diferit. Normele de 

competenţă materială sunt stabilite sub aspect funcţional (după felul atribuţiilor 

jurisdicţionale) şi sub aspect procesual (după obiectul, valoarea sau natura cererii) în Codul de 

procedură civilă şi în alte acte normative speciale. 

Competenţa materială funcţională este aceea care determină şi precizează funcţia şi 

rolul atribuite fiecăreia dintre categoriile instanţelor judecătoreşti, iar competenţa materială 

procesuală este aceea care determină categoria de pricini ce pot fi rezolvate, în concret, de o 

categorie de instanţe judecătoreşti. 
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Normele care reglementează competenţa materială sunt norme de ordine publică, 

acestea având caracter absolut, astfel încât părţile nu pot conveni să deroge de la aceste 

norme, nici chiar cu autorizarea instanţei. În acest sens sunt şi dispoziţiile art. 129 alin. 2 pct. 

2 C.proc.civ, care statuează că necompetenţa este de ordine publică în cazul încălcării 

competenţei materiale, când procesul este de competenţa unei instanţe de alt grad. 

De asemenea, instanţa reţine că necompetenţa materială şi teritorială de ordine publică 

poate fi invocată de părţi ori de către judecător la primul termen de judecată la care părţile 

sunt legal citate în faţa primei instanţe, conform art. 130 alin. 2 C.proc.civ., la primul termen 

de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe, judecătorul fiind obligat, din 

oficiu, să verifice şi să stabilească dacă instanţa sesizată este competentă general, material şi 

teritorial să judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de şedinţă temeiurile de drept 

pentru care constată competenţa instanţei sesizate, potrivit art. 131 alin. 1 C.proc.civ. 

Conform art. 57 alin. 2 din Legea nr. 119/1996, în cazul anulării, completării şi 

modificării actelor de stare civilă, sesizarea instanţei judecătoreşti se face de către persoana 

interesată, de structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale sau 

judeţene de evidenţă a persoanelor ori de către parchet, iar cererea se soluţionează de 

judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul acestora, pe baza 

verificărilor efectuate de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi a 

concluziilor procurorului. 

Totodată, potrivit art. 1 teza I din Legea nr. 119/1996, actele de stare civilă sunt 

înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea (certificatul de naştere), căsătoria 

(certificatul de căsătorie) sau decesul (certificatul de deces) unei persoane.  

De asemenea, actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei 

de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă, potrivit art. 13 alin. 1 din OUG nr. 97/2005. 

În continuare, potrivit art. 14 alin. 1 din OUG nr. 97/2005, actul de identitate se eliberează de 

către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau 

reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal.  

Or, în speţă, nu se prevede în sarcina judecătoriei competenţa soluţionării pricinii, art. 

57 alin. 2 din Legea nr. 119/1996 nefiind incident, iar litigiul nu este patrimonial. 

De asemenea, art. 35 din OUG nr. 97/2005 prevede următoarele: 

(1) În cazul în care menţiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului sau 

a reşedinţei s-a efectuat în baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat că era 

nul, fals ori falsificat, această menţiune este nulă de drept.   

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea care a constatat nulitatea menţiunii 

comunică serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor situaţia intervenită.   

(3) Nulitatea menţiunii poate fi constatată de instanţa de judecată, din oficiu ori ca 

urmare a sesizării D.E.P.A.B.D., a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

ori a persoanelor interesate.   

În OUG nr. 97/2005 nu se prevede cărei instanţe i-ar reveni competenţa materială să 

soluţioneze cererea având ca obiect anulare menţiune din cartea de identitate, sens în care se 

aplică regulile generale de competenţă. 

Totodată, este lesne de observat că actul de identitate nu este un act de stare civilă, 

nefiind reglementat ca atare de Legea nr. 119/1996, ci constituie un act emis în baza unor acte 

de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie), fiind subsecvent actelor de stare 

civilă. 
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Astfel, potrivit art. 95 pct. 1 C.proc.civ., tribunalele judecă în primă instanţă toate 

cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe. Textul legal antemenţionat 

consacră noua optică pe care legiuitorul a adoptat-o cu privire la judecata în primă instanţă, 

stabilind că tribunalul are plenitudine de jurisdicţie pentru judecata în primă instanţă. Deci, ori 

de câte ori legea nu prevede competenţa altei instanţe, tribunalului îi revine competenţa de a 

soluţiona pricina în primă instanţă. 

Având în vedere toate aspectele de fapt şi de drept reţinute, în temeiul art. 95 pct. 1 

C.proc.civ., în referire la art. 123 alin. 1, art. 129 alin. 2 pct. 2 şi art. 130 alin. 2 C.proc.civ., 

instanţa va admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, 

invocată din oficiu de către instanţă.    

Totodată, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 132 alin. 1 şi 3 C.proc.civ., instanţa va 

declina competenţa soluţionării prezentei cauze în favoarea Tribunalului Bucureşti, căruia îi 

va trimite, de îndată, dosarul, spre competentă soluţionare.  

 

6. Ordonanță președințială – evacuare. Existența unui drept de 

coproprietate al părților asupra imobilului. Neîndeplinirea condițiilor 

specifice procedurii ordonanței președințiale  

 

Sub aspectul neprejudecării fondului, prin evacuarea pârâţilor din imobilul 

proprietatea reclamantei şi a pârâtului GMA, independent de existenţa unui proces având ca 

obiect fondul raportului juridic dedus judecăţii, chiar şi în lipsa unui astfel de proces, s-ar 

dezlega în fond raportul juridic dintre părţi, astfel încât instanţa constată că nu este 

îndeplinită nici cea de a treia condiţie prescrisă de legiuitor pentru emiterea ordonanţei 

preşedinţiale.  

 Concluzionând, instanţa reţine că măsura evacuării nu este, prin definiţie, vremelnică, 

ci definitivă, iar pe calea ordonanţei preşedinţiale nu se poate da o dezlegară finală a 

raportului juridic dedus judecăţii, reclamanta nefăcând dovada că dreptul său de proprietate 

s-ar păgubi prin întârziere sau că măsura ar fi necesară pentru prevenirea unei pagube 

iminente şi care nu s-ar putea repara. 

 Mai mult decât atât, instanţa reţine că pârâtul pârâţii GMA deţine o cotă de 3/8 din 

dreptul de proprietate asupra imobilului în discuţie, sens în care are dreptul de a exercita 

atributele posesie şi folosinţei acestui imobil. În acest sens, conform art. 636 C.civ., fiecare 

coproprietar are dreptul de a folosi bunul comun în măsura în care nu schimbă destinaţia şi 

nu aduce atingere drepturilor celorlalţi coproprietari, iar cel care, împotriva voinţei 

celorlalţi proprietari, exercită în mod exclusiv folosinţa bunului comun poate fi obligat la 

despăgubiri. 

 Or, în condiţiile în care din luna iulie 2016 reclamanta nu mai foloseşte imobilul în 

discuţie întrucât nu mai locuieşte în acesta, câtă vreme pârâţii au locuit în tot acest interval 

în imobil, diferendul dintre părţi cu privire la posesia şi folosinţa acestui imobil nu poate fi 

soluţionat prin evacuarea unui coproprietar în favoarea altui coproprietar. 

 

Sentința civilă nr. 1402/13.02.2019, definitivă 
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Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 18.01.2019, sub nr. 

X/300/2019, reclamanta GM a chemat în judecată pe pârâţii GMA, GII şi GAC – prin 

reprezentanţi legali, pentru ca instanţa, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună pe 

calea ordonanţei preşedinţiale evacuarea pârâţilor din apartamentul situat în Bucureşti, str. 

DG, ap. 83, sector 2, precum şi obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a precizat, în esenţă, următoarele:  

Este soţia defunctului GC, cu ultimul domiciliu in Municipiul Bucureşti, str. DG, ap. 

83, sectorul 2. Din cauza neînţelegerilor avute cu pârâtul GMA a mers la notariat si a făcut 

dezbaterea succesiunii rămasa in urma defunctului soţ si tata. A fost emis actul de lichidare a 

regimului comunităţii legale  cu încheierea de autentificare nr. X din 26.04. 2017 -LEJ- SPN si 

certificatul de moştenitor nr. X/26.04.2017. 

Pârâţii îi adresează cuvinte urate, jigniri, si nu îi permit accesul in bucătărie doar când 

aceştia nu sunt acasă. Pârâtul GMA a fost violent de mai multe ori cu reclamanta, a lovit-o la 

mana dreapta producându-i vânătăi. Locuieşte într-o cameră pentru ca pârâţii îi restricţionează 

deplasarea prin imobil.  

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 996-998 C.proc.civ., iar în 

probaţiune a solicitat înscrisuri şi proba testimonială.   

La termenul de judecată din 30.01.2019, pârâţii au depus întâmpinare prin care au 

invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu a pârâtului GAC şi excepţia 

inadmisibilităţii acţiunii, iar pe fondul cauzei au solicitat respingerea cererii de chemare în 

judecată ca neîntemeiată, cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată, precizând 

următoarele: 

In raport de dispoziţiile art. 43 C.civ. coroborate cu dispoziţiile art. 57 alin. 2 

C.proc.civ., minorul GAC, în vârsta de 9 ani, este lipsit de capacitate de exerciţiu, astfel încât 

nu are exerciţiul drepturilor procesuale si nu poate sta in nume propriu in judecata, decât prin 

reprezentanţii săi legali, GMA si GII. 

Prima dintre condiţiile de admisibilitate a ordonanţei președințiale este ca instanţa de 

judecata sa costate ca exista măcar o aparenţă a dreptului în favoarea patentului. 

In cauza de faţă, reclamantă si pârâtul GMA sunt coproprietari în cote diferite asupra 

apartamentului situat în Bucureşti, str. DG, ap. 83, sector 2 

În fapt, reclamanta este mama pârâtului GMA, căsătorit cu GII si bunica minorului 

parat GAC. Soţii G. locuiesc împreuna in imobilul din care se solicita evacuarea, de mai mult 

de 12 ani. 

Dreptul de proprietate al unui coproprietar nu îi dă dreptul de a evacua pe celălalt 

coproprietar ocupant, chiar dacă folosinţa este abuzivă. Potrivit legii, coproprietarii exercită 

împreună atributele dreptului de proprietate asupra apartamentului, astfel că nici dreptul de 

folosinţă nu poate fi divizat între aceştia. Cel mult coproprietarul neocupant va putea obţine 

reintegrarea sa în imobil, sau va putea solicita partajul. 

Măsura urgenţei cererii de evacuare, formulate pe calea ordonanţei preşedinţiale nu 

este motivata si nici dovedita in prezenta cauza. Reclamanta nu indica in cererea de emitere a 

ordonanţei niciun motiv pentru care instanţa de judecata ar trebui sa se pronunţe cu urgenta si 

prioritate in vederea evacuării pârâţilor. 

Situaţia de fapt prezentată de către reclamantă este nereală, fiind expusă în mod 

denaturat în scopul influenţării convingerii instanţei. Drepturile procesuale sunt exercitate cu 

rea credinţa, scopul reclamantei fiind acela de a şicana pârâţii in vederea părăsirii imobilului 

aflat in coproprietate. 
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Astfel cum rezultă din Adeverinţa emisă de către Asociaţia de proprietari a blocului 62 

la data de 28.01.2019, apartamentul este locuit în mod permanent şi neîntrerupt exclusiv de 

către pârâţi. Reclamanta nu mai locuieşte efectiv în imobil din luna iulie 2016, în mod 

statornic, nici măcar cu caracter de reşedinţa. Rezultă că, anterior decesului tatălui pârâtului, 

reclamanta a părăsit în iulie 2016 de bunăvoie apartamentul şi s-a mutat în domiciliul mamei 

sale, în vârstă de 87 ani, nu din cauza neînţelegerilor, ci pentru a o îngriji, fiind bolnava si in 

etate. 

Introducerea cererii de ordonanţă preşedinţială la o distanţă mare de timp faţă de faptul 

prejudiciabil, conduce la concluzia că însăşi reclamanta a considerat că dreptul său nu s-ar 

păgubi prin întârziere. 

Evacuarea nu este o măsură vremelnică şi, de regulă, nu poate fi dispusă pe calea 

ordonanţei preşedinţiale, decât în condiţiile stabilite expres de lege. Măsura luată de către 

instanţă trebuie să îşi păstreze caracterul vremelnic, indiferent dacă reclamanţii promovează 

sau nu o acţiune de drept comun, având ca obiect evacuarea. În cauză, măsura de evacuare 

luată pe calea ordonanţei  preşedinţiale tinde  să  devină  o  măsură  definitivă  şi  nu  

provizorie, reclamanta nemaiavând interesul de a exercita ulterior acţiunea pe calea dreptului 

comun. 

Analizând cauza de faţă, prin prisma motivelor formulate, a apărărilor invocate 

şi a probelor administrate, instanţa reţine următoarele: 

 În fapt, părţile sunt moştenitorii defunctului GC, decedat la data de 16.01.2017, din 

masa succesorală făcând parte cota de ½ din dreptul de proprietate asupra imobilul situat în 

Bucureşti, str. DG ap. 83, sector 2, asupra căruia reclamantei îi revine cota de ¼, iar pârâtului 

GMA îi revine cota de 3/4, astfel cum reiese din certificatul de moştenitor nr. X /26.04.2017 

eliberat de SPN LEJ (f. 6). 

 Din actul de lichidare a regimului comunităţii legale, întocmit de către SPN LEJ (f. 7), 

rezultă că imobilul situat în Bucureşti, str. DG, ap. 83, sector 2 a fost bun comun al 

defunctului GC şi soţiei supravieţuitoare a acestuia, reclamanta GM, fiecare dintre aceştia 

având o cotă de ½ din dreptul de proprietate asupra imobilului antemenţionat. 

 În atare condiţii, rezultă că reclamanta deţine o cotă de 5/8, iar pârâtul GMA  deţine o 

cotă de 3/8 din dreptul de proprietate asupra imobilul situat în Bucureşti, str. DG, ap. 83, 

sector 2. 

 Pârâta GII este soţia pârâtului GMA, iar pârâtul GAC este fiul minor al acestora, 

conform actelor de stare civilă (f. 29, f. 37). 

 Astfel cum rezultă din adeverinţa eliberată de Asociaţia de proprietari bl. 62 în data de 

28.01.2018, la ap. nr. 83, din iulie 2016 şi până în prezent locuiesc şi achită cotele de 

întreţinere 3 persoane, respectiv pârâţii. 

 În drept, procedura sumară a ordonanţei preşedinţiale este reglementată de art. 997-

1002 C.proc.civ. Astfel, potrivit art. 997 alin. 1 C.proc.civ., instanţa de judecată, stabilind că 

în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în 

cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea 

unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-

ar ivi cu prilejul unei executări. 

 Conform art. 555 alin. 1 C.civ., proprietatea privată este dreptul titularului de a 

poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite 

de lege.  
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 Pentru a fi admisibilă, cererea de ordonanţă preşedinţială trebuie să îndeplinească în 

mod cumulativ trei condiţii, recte:  

- urgenţa măsurii solicitate a fi luate pe această cale;  

- vremelnicia măsurii solicitate; 

- prin măsura luată să nu se prejudece fondul cauzei. 

 În ceea ce priveşte condiţia urgenţei, textul art. 997 alin. 1 C.proc.civ. nu defineşte 

această noţiune, ci enumeră categoriile generale de situaţii caracterizate prin urgenţă: 

păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, prevenirea unei pagube iminente şi care 

nu s-ar putea repara, precum şi înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.  

 Aprecierea urgenţei se realizează în raport de situaţia de fapt şi de împrejurările 

specifice fiecărei cauze, iar în speţă instanţa apreciază că nu este îndeplinită condiţia urgenţei.  

 Din această perspectivă, instanţa constată că însăşi reclamanta a învederat prin cererea 

de chemare în judecată că „din momentul în care a încheiat actele (adică din 26.04.2017) 

pârâţii se poartă urât cu ea”, câtă vreme prezenta cerere de chemare în judecată a fost 

introdusă în data de 18.01.2019, sens în care este lesne de observat că în speţă nu poate fi 

vorba despre o veritabilă urgenţă aptă să justifice o atare măsură. De altfel, conform 

adeverinţei eliberate de Asociaţia de proprietari bl. 62 în data de 28.01.2018, la ap. nr. 83 din 

iulie 2016 şi până în prezent locuiesc şi achită cotele de întreţinere 3 persoane, respectiv 

pârâţii. Concluzionând, în cauză nu există niciun element probator de natură a justifica 

urgenţa cerută de legiuitor. 

 Nici cerinţa vremelniciei măsurii nu este îndeplinită în cauză, câtă vreme măsura 

evacuării nu este una temporară, ci definitivă. 

 Sub aspectul neprejudecării fondului, prin evacuarea pârâţilor din imobilul 

proprietatea reclamantei şi a pârâtului GMA, independent de existenţa unui proces având ca 

obiect fondul raportului juridic dedus judecăţii, chiar şi în lipsa unui astfel de proces, s-ar 

dezlega în fond raportul juridic dintre părţi, astfel încât instanţa constată că nu este îndeplinită 

nici cea de a treia condiţie prescrisă de legiuitor pentru emiterea ordonanţei preşedinţiale.  

 Concluzionând, instanţa reţine că măsura evacuării nu este, prin definiţie, vremelnică, 

ci definitivă, iar pe calea ordonanţei preşedinţiale nu se poate da o dezlegară finală a 

raportului juridic dedus judecăţii, reclamanta nefăcând dovada că dreptul său de proprietate s-

ar păgubi prin întârziere sau că măsura ar fi necesară pentru prevenirea unei pagube iminente 

şi care nu s-ar putea repara. 

 Mai mult decât atât, instanţa reţine că pârâtul pârâţii GMA deţine o cotă de 3/8 din 

dreptul de proprietate asupra imobilului în discuţie, sens în care are dreptul de a exercita 

atributele posesie şi folosinţei acestui imobil. În acest sens, conform art. 636 C.civ., fiecare 

coproprietar are dreptul de a folosi bunul comun în măsura în care nu schimbă destinaţia şi nu 

aduce atingere drepturilor celorlalţi coproprietari, iar cel care, împotriva voinţei celorlalţi 

proprietari, exercită în mod exclusiv folosinţa bunului comun poate fi obligat la despăgubiri. 

 Or, în condiţiile în care din luna iulie 2016 reclamanta nu mai foloseşte imobilul în 

discuţie întrucât nu mai locuieşte în acesta, câtă vreme pârâţii au locuit în tot acest interval în 

imobil, diferendul dintre părţi cu privire la posesia şi folosinţa acestui imobil nu poate fi 

soluţionat prin evacuarea unui coproprietar în favoarea altui coproprietar. 

 Având în vedere toate aspectele de fapt şi de drept reţinute, instanţa va respinge 

cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată, aceeaşi fiind soluţia şi cu privire la capătul 

de cerere privind acordarea cheltuielilor de judecată, faţă de lipsa culpei procesuale a 

pârâţilor, conform art. 453 alin. 1 C.proc.civ. 
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Referitor la cererea pârâţilor privind obligarea reclamantei la plata cheltuielilor 

judiciare, instanţa o va admite, în parte, cu următoarea motivare: 

Conform art. 453 alin. 1 C.proc.civ., partea care pierde procesul va fi obligată, la 

cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată, iar în speţă 

reclamanta este cea care a pierdut procesul. 

Potrivit art. 451 alin. 1 C.proc.civ., cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare 

de timbru şi timbrul judiciar, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi ale specialiştilor numiţi în 

condiţiile art. 330 alin. 3, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare şi pierderile cauzate de 

necesitatea prezenţei la proces, cheltuielile de transport şi, dacă este cazul, de cazare, precum 

şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.  

Totodată, art. 451 alin. 2 C.proc.civ. statuează că instanţa poate, chiar şi din oficiu, să 

reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor, atunci 

când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu 

activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei, dar măsura luată de 

instanţă nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat şi clientul său.  

Instanţa reţine că fundamentul acordării cheltuielilor de judecată – în care este inclus şi 

onorariul apărătorului părţii ce a avut câştig de cauză – îl reprezintă culpa procesuală a părţii 

adverse, care prin atitudinea sa a condus la declanşarea litigiului. 

Aşadar,  contractul încheiat de partea câştigătoare cu apărătorul său îşi va produce 

efectele şi faţă de partea adversă, aceasta din urmă fiind obligată să plătească respectivul 

onorariu, deşi ea personal nu a participat la negocierea lui; suntem deci în prezenţa unei 

excepţii de la principiul conform căruia actul juridic îşi produce efectele numai între părţi, iar 

nu şi faţă de terţe persoane (res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest). 

Această excepţie se justifică prin prisma principiului reparării integrale a prejudiciului, ce 

guvernează materia răspunderii civile delictuale.  

Numai că dreptul de a pretinde despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o faptă 

ilicită, ca orice drept subiectiv civil, este susceptibil de a fi exercitat abuziv. 

 În sistemul nostru de drept, sancţiunea (cu caracter general) care intervine în cazul 

abuzului de drept constă din obligarea autorului acestui abuz la plata de despăgubiri pentru 

prejudiciul de ordin patrimonial sau moral cauzat prin exercitarea abuzivă a dreptului său, 

potrivit regulilor din materia răspunderii civile delictuale.  

Aşadar, în funcţie de situaţia concretă din speţă, instanţa îl poate obliga pe cel care 

pierde procesul să suporte doar o parte din suma ce reprezintă onorariul de avocat plătit de 

adversarul său, apreciind că acesta din urmă a săvârşit un abuz de drept atunci când şi-a dat 

acordul pentru un onorariu avocaţial exagerat de mare – săvârşind deci o faptă ilicită culpabilă 

şi prejudiciabilă, care îi angajează răspunderea civilă delictuală (diferenţa dintre onorariul 

convenit şi suma pe care o va plăti cel ce a pierdut procesul reprezentând tocmai prejudiciul 

suferit de acesta ca urmare a abuzului de drept săvârşit de adversarul său la momentul stabilirii 

onorariului avocatului ales). 

Cu alte cuvinte, pe temeiul răspunderii civile delictuale, partea ce câştigă litigiul are 

dreptul de a obţine de la adversar, în cadrul cheltuielilor de judecată, sumele pe care le-a plătit 

cu titlu de onorariu de avocat (fapta ilicită săvârşită de cel care a pierdut procesul constând în 

declanşarea litigiului), dar tot pe temeiul răspunderii civile delictuale, partea câştigătoare nu 

poate obţine de la adversar decât o parte din sumele pe care le-a plătit cu titlu de onorariu de 

avocat (de data aceasta, fapta ilicită fiind săvârşită de partea câştigătoare şi constând din 

exercitarea abuzivă a dreptului de a-şi angaja un apărător). 
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În acest sens, instanţa constată, aşa cum a statuat pe acest aspect Curtea Europeana a 

Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa (Hotărârea din 26 mai 2005, definitivă la 26 august 

2005, în Cauza Costin împotriva României, publicată in M. Of. nr. 367 din 27 aprilie 2006, 

Hotărârea din 21 iulie 2005, definitivă la 30 noiembrie 2005, în Cauza Străin şi alţii împotriva 

României, publicată în M. Of. nr. 99 din 2 februarie 2006, etc.), că şi în dreptul intern, partea 

care a câştigat procesul nu va putea obţine rambursarea unor cheltuieli (în temeiul art. 453 

C.proc.civ.) decât în măsura în care se constată realitatea, necesitatea si caracterul lor 

rezonabil. Aşadar, se poate spune că în cheltuielile de judecată se cuprind acele sume de bani 

care în mod real, necesar şi rezonabil au fost plătite de partea care a câştigat procesul în timpul 

şi în legătura cu acel litigiu. 

Realitatea cheltuielilor ţine de justificarea că ele au fost concepute într-o legătura 

strictă şi indisolubilă cu litigiul, au precedat sau au fost contemporane acestuia şi au fost 

concepute de partea care le-a plătit ca având caracter indispensabil din perspectiva sa, spre a 

obţine serviciul avocatului ales în calitatea considerată, ca garanţie a succesului său. 

Caracterul rezonabil al cheltuielilor semnifică faptul că, în raport cu natura activităţii 

efectiv prestate, complexitatea, riscul implicat de existenţa litigiului sau şi reputaţia celui care 

acordă asemenea servicii, ele să nu fie exagerate. 

De asemenea, tot subscris caracterului rezonabil, ele trebuie să fie şi previzibile, adică 

să fie la timp recunoscute de cel împotriva căruia se fac, pentru ca acesta sa aibă dreptul de a 

le contesta şi combate. 

Aplicând aceste principii la cauza de faţă instanţa reţine că pârâţii au solicitat plata 

cheltuielilor judiciare în cuantum de 2.500 lei, reprezentând onorariu avocat (f. 56, 58). 

Or, faţă de natura activităţii efectiv prestate de către apărătorul pârâţilor (a redactat 

întâmpinarea şi a participat la două termene de judecată), complexitatea relativ redusă a cauzei 

şi  miza procesului, acest onorariu de 2.500 lei apare ca disproporţionat şi nerezonabil. 

Mai mult decât atât, recurgând la un alt element obiectiv, respectiv Protocolul încheiat 

de Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România privind stabilirea 

onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică, nr. 113928/2008 – 

1693/2008, instanţa constată că nivelul onorariilor este net şi semnificativ inferior celui 

reclamat de intimată de la contestator.  

Desigur, cenzura instanţei de judecată aplicată în ceea ce priveşte cheltuielile de 

judecată vizează exclusiv raportul procesual stabilit între reclamantă şi pârât, fără a aduce 

atingere raportului contractual stabilit de reclamantă cu avocatul ales, raport juridic liber 

consimţit de părţile acestuia, cât priveşte onorariul de avocat acceptat de beneficiarul 

serviciului juridic prestat, astfel cum prevede art. 451 alin. 2 teza finală C.proc.civ. 

Statuând în echitate, Judecătoria, în temeiul art. 451 alin. 2 C.proc.civ., va diminua 

onorariul apărătorului pârâţilor, de la suma de 2.500 lei la suma de 1.500 lei. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 453 alin. 1 C.proc.civ., instanţa va obliga pârâtul 

la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată efectuate în acest proces şi probate 

conform art. 10 alin. 1 C.proc.civ., în cuantum de 1.500 lei, onorariu avocaţial, apreciind 

cheltuielile drept reale, necesare şi rezonabile.  

 

7. Contestație la executare – executare silită realizată de organele fiscale. 
Aprecierea termenului pentru formularea contestației la executare în 
funcție de comunicarea actelor prin intermediul spațiului privat virtual 
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Se constată astfel că motivul de nelegalitate invocat de debitor, respectiv lipsa 

comunicării în prealabil a titlurilor de creanţă fiscală (deciziile de impunere sus menţionate) 

şi a actelor de executare, nu poate fi reţinut de instanţă.  

Astfel, respectivele decizii de impunere şi actele de executare emise ulterior anului 

2015 au fost comunicate cu respectarea disp. art. 47 alin. 15-17 C.proc.fiscală, prin 

încărcarea lor în spaţiul privat virtual; în raport de disp. art. 47 alin. 15 C.proc. fiscală şi 

art. 26  din Ordinul Presedinelui ANAF nr. 660/2017 din 3 mai 2017 privind aprobarea 

Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între 

Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice 

şi alte entităţi fără personalitate juridică, respectivele acte de consideră comunicate către 

contribuabil în termen de 15 zile de la încărcarea lor în SPV. Neglijenţa contribuabilului în a 

verifica spaţiul virtual nu-l scuteşte de obligaţiile fiscale. Cât priveşte concluziile scrise şi 

printscreen-ul depuse de contestator la termenul din 03.06.2020, a constatat instanţa că 

acestea sunt lipsite de temei (primele) şi de relevanţă (secundul), în condiţiile în care însuşi 

contestatorul a recunoscut că a optat pentru comunicarea prin SPV a actelor emise de 

organul fiscal , iar potrivit art. 1 alin. 4 şi art. 24 alin.1 lit. c din Procedura sus menţionată 

„în cazul utilizării SPV nu se mai utilizează şi altă modalitate de comunicare a actului 

administrativ-fiscal. ”,  iar actele administrativ fiscale şi actele de executare silită se 

încadrează printre categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării în SPV, 

termenul de păstrare a acestora în SPV fiind de 60 de zile de la încărcare (Anexa 2) 

Susţinerile reprezentantului convenţional al contestatorului în sensul negării 

comunicării  nu pot fi reţinute, menţiunile funcţionarului însărcinat cu încărcarea actelor 

administrativ fiscale şi a celor de executare silită  în spaţiul privat virtual făcând dovadă 

deplină până la înscrierea în fals, prin raportare la disp. art. 164 alin. final C.proc.civ. 

 

Sentința civilă nr. 4809/30.07.2020, definitivă, 

 

În urma deliberării, reţine că prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul 

Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti la data de 28.10.2019 (data poştei) sub nr. X/300/2019, 

astfel cum a fost restrânsă la 15.07.2020, contestatorul IAE a formulat contestaţie la 

executare, în contradictoriu cu intimata AFP SECTOR 2, solicitând instanţei ca prin hotărârea 

pe care o va pronunţa să dispună anularea tuturor măsurilor de executare silită ca fiind 

nelegale şi netemeinice, întoarcerea executării silite pentru sumele reţinute nelegal şi 

obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.  

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că, fără a i se comunica vreo somaţie, 

intimata a dispus intempestiv şi abuziv înfiinţarea popririi asupra contului său deschis la ING 

Bank, la 15.10.2019 fiind înştiinţat de instituţia bancară că i-a fost blocată suma de 22.034 lei, 

în baza adresei de înfiinţare a popririi nr. X/11.10.2019 emise de intimată în dosarul de 

executare nr. xxxx. A susţinut contestatorul caracterul abuziv al executării silite în condiţiile 

în care nu i-au fost comunicate nicio decizie de impunere, nicio somaţie sau un titlu 

executoriu. 
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În drept s-au invocat disp. art. 260-261 C.proc. fiscală. 

În susţinere a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.   

Cererea a fost lega timbrată cu 1300 lei, taxă judiciară de timbru. 

Intimata a depus întâmpinare, cu depăşirea termenului legal prevăzut de art. 201 

C.proc.civ., solicitând respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei la executare, susţinând , în 

esenţă, legalitatea actelor de executare silită efectuate împotriva contestatorului. 

În drept s-au invocat disp. art. 205 C.proc.civ., art. 152 şi 226 C.proc. fiscală. 

A solicitat intimata încuviinţarea probei cu înscrisuri, înaintând în copii certificate 

toate înscrisurile din dosarul de executare silită, precum şi titlurile de creanţă fiscală.  

La termenul de judecată din data de 15.07.2020 instanţa a invocat din oficiu excepţia 

tadivităţii contestaţiei formulate împotriva executării silite înseşi şi a actelor de executare 

anterioare datei de 11.10.2019, cu excepţia popririi înfiinţate potrivit adresei emise la 

11.10.2019, excepţie pe care a unit-o cu fondul cauzei, având în vedere că principalul motiv al 

contestaţiei la executare vizează tocmai necomunicarea actelor de executare. 

În cauză s-a încuviinţat părţilor proba cu înscrisuri.  

Soluţionând cu precădere excepţia tardivităţii invocate din oficiu în privinţa 

contestaţiei formulate împotriva executării silite înseşi şi a actelor de executare 

anterioare datei de 11.10.2019, instanţa a constatat-o întemeiată şi a admis-o în 

consecinţă, în raport de următoarele considerente: 

În fapt, în dosarul de executare silită nr. xxxx se efectuează de către intimata AFP 

SECTOR 2 BUCUREŞTI, organ teritorial fiscal, o procedură de executare silită împotriva 

contestatorului-debitor IAE pentru recuperarea unei creanţe fiscale/bugetare totale de 22034 

lei, reprezentând impozit pe venituri din activităţi independente (64 lei), stabilite prin titlul 

executoriu nr. X/29.12.2017, diferenţe de impozit anual de regularizat (9588 lei + 9682 lei), 

stabilite prin titlurile executorii nr. X/31.07.2018 şi X/30.07.2019, venituri din recuperarea 

cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoane rezidente (1000 lei+ 200 lei), stabilite 

prin titlurile executorii nr. X/17.04.2015 şi X/03.09.2019, amenzi judiciare (1500 de lei), 

stabilite prin titlul executoriu nr. X/30.07.2019, având la bază titlurile de creanţă fiscale 

reprezentate de deciziile de impunere emise în anii 2017-2018 (filele 48-61 dosar) şi o serie 

de hotărâri penale. Conform dovezilor depuse la dosar (filele 21,24,27, 30, 55,58,61 dosar), 

deciziile de impunere, precum şi titlurile executorii, somaţiile şi adresa de înfiinţare a popririi 

(cu excepţia titlului executoriu nr. X/17.04.2015) au fost comunicate debitorului prin 

încărcarea acestora în SPV (spaţiul privat virtual). În privinţa titlului executoriu nr. 

X/17.04.2015, comunicarea acestuia s-a făcut prin publicitate, în condiţiile prevăzute de art. 

44 din OG 92/2003, în raport de împrejurarea că nu a fost posibilă comunicarea prin scrisoare 

recomandată, debitorul nedând curs avizărilor repetate şi neprezentându-se la oficiul poştal 

pentru ridicarea corespondenţei (filele 33-35 dosar). 
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 Se constată astfel că motivul de nelegalitate invocat de debitor, respectiv lipsa 

comunicării în prealabil a titlurilor de creanţă fiscală (deciziile de impunere sus menţionate) şi 

a actelor de executare, nu poate fi reţinut de instanţă.  

Astfel, respectivele decizii de impunere şi actele de executare emise ulterior anului 

2015 au fost comunicate cu respectarea disp. art. 47 alin. 15-17 C.proc.fiscală, prin încărcarea 

lor în spaţiul privat virtual; în raport de disp. art. 47 alin. 15 C.proc. fiscală şi art. 26  din 

Ordinul Presedinelui ANAF nr. 660/2017 din 3 mai 2017 privind aprobarea Procedurii de 

comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor 

Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără 

personalitate juridică, respectivele acte de consideră comunicate către contribuabil în termen 

de 15 zile de la încărcarea lor în SPV. Neglijenţa contribuabilului în a verifica spaţiul virtual 

nu-l scuteşte de obligaţiile fiscale. Cât priveşte concluziile scrise şi printscreen-ul depuse de 

contestator la termenul din 03.06.2020, a constatat instanţa că acestea sunt lipsite de temei 

(primele) şi de relevanţă (secundul), în condiţiile în care însuşi contestatorul a recunoscut că a 

optat pentru comunicarea prin SPV a actelor emise de organul fiscal , iar potrivit art. 1 alin. 4 

şi art. 24 alin.1 lit. c din Procedura sus menţionată „în cazul utilizării SPV nu se mai utilizează 

şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal. ”,  iar actele administrativ 

fiscale şi actele de executare silită se încadrează printre categoriile de documente ce pot face 

obiectul comunicării în SPV, termenul de păstrare a acestora în SPV fiind de 60 de zile de la 

încărcare (Anexa 2) 

Susţinerile reprezentantului convenţional al contestatorului în sensul negării 

comunicării  nu pot fi reţinute, menţiunile funcţionarului însărcinat cu încărcarea actelor 

administrativ fiscale şi a celor de executare silită  în spaţiul privat virtual făcând dovadă 

deplină până la înscrierea în fals, prin raportare la disp. art. 164 alin. final C.proc.civ. 

În raport de considerentele expuse anterior, constatând, în raport de data la care actele 

de executare silită din dosarul execuţional nr. xxxx se consideră a fi fost comunicate către 

contestator (cu excepţia popririi înfiinţate potrivit adresei emise la 11.10.2019) şi de data 

înregistrării prezentei contestaţii, că aceasta a fost depusă cu depăşirea termenului prevăzut de 

art. 715 alin.1 lit. a şi c C.proc.civ., a admis instanţa excepţia tardivităţii invocată din oficiu, 

reţinând că, în raport de disp. art. 185 C. proc. civ. petentul este decăzut din dreptul de a 

contesta actele de executare emise şi comunicate anterior datei de 11.10.2019. 

Faţă de soluţia pronunţată mai sus, singurul act de executare contestat în termenul 

legal şi în privinţa căruia instanţa s-a pronunţat pe fond a fost poprirea înfiinţată de organul 

fiscal prin adresa nr. X din 11.10.2019, comunicată contestatorului prin SPV în data de 

30.10.2019. A constatat instanţa lipsa de temeinicie a contestaţiei vizând acest act de 

executare, în condiţiile în care prin contestaţia formulată debitorul nu a dedus judecăţii critici 

specifice respectivei forme de executare, ci s-a limitat a invoca doar un motiv propriu 

contestaţiei împotriva executării silite înseşi (necomunicarea actelor de creanţă fiscală) sau 

propriu contestaţiei vizând alte acte de executare (necomunicarea somaţiilor sau a titlurilor 

executorii), critici care, după cum s-a arătat mai sus au fost formulate cu depăşirea termenului 

legal în care contestaţia putea fi formulată. Avându-se în vedere că adresa de înfiinţare a 

popririi a fost emisă de către organul fiscal cu respectarea dispoziţiilor art. 236 corob. cu art. 
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230 C.proc.fiscală, fiind depăşite termenele de scadenţă a plăţii obligaţiilor fiscale, a constatat 

instanţa de executare legalitatea executării silite prin poprire.  

În raport de soluţiile de respingere a cererii de anulare a executării silite sau a actelor 

de executare, nefiind în concluzie îndeplinită condiţia premisă impusă de art. 723 sau 725 

C.proc.civ., a fost respinsă ca neîntemeiată şi cererea contestatorului de întoarcere a executării 

silite. 

8. Evacuare. Contract de locațiune nematerializat într-un înscris. Noțiunea 

de titlu care justifică folosința  

 

Din chitanţele datate 01.12.1998, 13.12.2005, 26.01.2006, 09.03.2006, 20.04.2006, 

22.05.2006, 20.07.2006, 31.08.2006, 12.10.2006, 09.11.2006, 11.12.2006, 18.01.2007, 

08.02.2007, 12.03.2007, 12.04.2007, 14.06.2007, 19.07.2007 (f. 42-47), rezultă fără urmă de 

îndoială că pârâta RC a achitat chirie pentru imobilul în discuţie, folosind acest imobil în 

calitate de chiriaş. Împrejurarea că nu s-a depus un înscris care să materializeze contractul 

de închiriere, ca instrumentum, este lipsită de relevanţă juridică întrucât contractul de 

locaţiune a existat ca negotium iuris, chitanţele privind plata chiriei dovedit acest fapt.  

Reclamanta susţine că pârâta este ocupant, câtă vreme pârâta învederează că 

foloseşte imobilul în calitate de chiriaş, chiar dacă formal nu există un contract de închiriere 

ca instrumentum.  

  Instanţa constată că există o îndoială suficient de puternică de natură a-i conferi 

caracter rezonabil în ceea ce priveşte titlul folosinţei imobilului de către pârâtă, astfel că, faţă 

de limitările procesuale în care se desfăşoară judecata, este cu neputinţă a nu fi luată în 

considerare această îndoială, soluţia fiind firească, respectiv respingerea cererii de chemare 

în judecată. 

  Pârâta a folosit imobilul în discuţie în temeiul unui contract de locaţiune, sens în care 

a achitat chirie către E SA, autoarea reclamantei, înainte ca reclamanta să devină 

proprietarul imobilului, iar după acel moment reclamanta a refacturat pârâtei utilităţi, pe 

care pârâta le-a achitat. Deşi a refacturat utilităţi, reclamanta a negat formal pârâtei 

folosinţa imobilului, în sensul că nu a emis facturi pentru chirie. Or, este inexplicabilă dubla 

măsură cu care reclamanta a abordat problematica folosinţei imobilului în discuţie, câtă 

vreme pe de o parte a refacturat utilităţi şi a încasat sume de bani u acest titlu de la pârâtă, 

dar a refuzat să încaseze chirie de la pârâtă.  

Pentru a dispune evacuarea unei persoane dintr-un imobil este necesar ca acea 

persoană să ocupe/folosească imobilul respectiv fără drept, ceea ce în speţă nu este cazul, 

deoarece pârâta foloseşte acest imobil, cel puţin aparent, în temeiul unui drept. Dacă acest 

drept va fi confirmat sau infirmat de către instanţă în dosarul nr. X/300/2018, întemeiat pe 

Legea nr. 85/1992, este o chestiune pe care o va dezlega respectiva instanţă, dar această 

instanţă nu poate dispune evacuarea pârâtei faţă de puternicul dubiu existent în speţă şi 

limitele procedurii speciale a evacuării. 

Punând în balanţă dreptul de proprietate al reclamantei cu dreptul pârâtei la 

domiciliu (folosinţa imobilului cu destinația de domiciliu), protejate deopotrivă de dreptul 

intern şi de Convenţie, instanţa apreciază că evacuarea pârâtei în contextul reţinut supra nu 

ar fi proporţională cu scopul legitim urmărit, fiind excesivă şi nejustificată. Pe de altă parte, 
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nu există absolut niciun impediment legal ca reclamanta, în calitate de proprietar al 

imobilului, să obţină contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului de la pârâtă, persoană 

care foloseşte imobilul, putând apela la remediile procedurale puse la dispoziţie de legiuitor. 

 

Sentința civilă nr. 7996/04.09.2019, definitivă 

 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 

31.07.2018, sub nr. X/300/2018, reclamanta ERE SA a solicitat, în contradictoriu cu pârâta 

RC ca instanţa, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună evacuarea pârâtei din 

imobilul situat în Bucureşti, str. H., camera nr. 30, sector 2, pentru lipsă de titlu, precum şi 

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii, reclamanta a învederat, în esenţă, următoarele:  

Deţine dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Bucureşti, str. H., camera nr. 

30, sector 2, reprezentând un spaţiu compus dintr-o cameră în suprafaţă utilă de 21.02 mp, 

fiind înregistrată în cartea funciară cu dreptul de proprietate asupra imobilului. 

Pârâta ocupă fără titlu locativ imobilul, proprietatea reclamantei, fiind considerată 

"ocupantă” potrivit art. 1034 alin. 2 lit. e) C.proc.civ. 

Între părţi nu există niciun fel de raporturi locative, pârâta utilizând imobilul fără 

niciun drept.  

Pârâta a fost notificată să elibereze imobilul ocupat fără drept, prin intermediul unui 

executor judecătoresc în conformitate cu dispoziţiile art. 1039 C.proc.civ.  

Prin ocuparea fără drept a imobilului de către pârâtă, se aduce o atingere gravă a 

dreptului de proprietate al reclamantei. 

Pârâta locuieşte în imobil, fără îngăduinţa sau permisiunea proprietarului, neavând 

niciun drept de a utiliza imobilului, nefiind stabilite niciun fel de raporturi locative între părţi. 

Pârâta nesocoteşte dreptul de proprietate al reclamantei asupra bunului imobil susmenţionat, 

exercitând în mod abuziv, fără drept, folosinţa asupra sa, restrângându-i proprietarului dreptul 

de folosinţă asupra imobilului. 

În drept, reclamanta a invocat art. 555 C.civ., art. 1034-1045 C.proc.civ., iar în 

probaţiune a solicitat înscrisuri. 

În data de 03.09.2019, pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat suspendarea 

judecăţii cauzei în temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 C.proc.civ., până la soluţionarea definitivă a 

dosarul nr. X/300/2018, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii de chemare în 

judecată, învederând, în esenţă, următoarele:  

 Prin cererea ce face obiectul dosarului nr. X/300/2018 a solicitat, în contradictoriu cu 

reclamanta, ca instanţa să dispună obligarea acesteia să îi vândă camera nr. 30 din căminul 2 

situat în str. H., sector 2, compus din o cameră de locuit, precum şi cota-parte indiviză din 

suprafeţele comune şi cota-parte indiviză de teren aferentă acestei camere, în condiţiile art. 7 

alin. 1 şi 4 si art. 10 din Legea nr. 85/1992 şi ale Decretului-lege nr. 61/1990, la preţui stabilit 

prin expertiză de 1486 lei; 

Deţine imobilul din care se solicită evacuarea cu titlu de chirie din anul 1992, când a 

primit-o, prin repartiţie, de la societatea E SA, în calitate de salariată a acestei societăţi. 

Potrivit Legii nr. 85/1992 coroborată cu Decizia nr. 3/2008 pronunţată de ICCJ în 

recurs în interesul legii, are calitatea de persoană îndreptăţită la cumpărarea acestei camera, 

dar reclamanta refuză, cu rea-credinţă vânzarea acestei camere. 
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Deţine titlu pentru folosinţa acestei camere, fiind chiar persoană îndreptăţită, potrivit 

legii la cumpărarea camerei, întrucât locuieşte împreună cu fiicele sale major în camera 30 a 

căminului 2 situat în str. H., sector 2, Bucureşti, în calitate de chiriaş, plătind chiria aferentă 

acestei locuinţe încă din anul 1992 şi contravaloarea utilităţilor pentru acest spaţiu; 

Potrivit art. 7 alin. 1 al Legii nr. 85/1992: "Locuinţele construite din fondurile unităţilor 

economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi altele decât 

locuinţele de intervenţie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea 

acestora, cu plata integrala sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi 

ale prezentei legi." 

Îndeplineşte condiţiile necesare pentru a cumpăra imobilul din care se solicită 

evacuarea deoarece a formulat cerere de cumpărare din anul 2013, adresată societăţii 

reclamante, rămasă fără răspuns; societatea reclamanta este deţinătoarea acestui imobil, pe 

care l-a preluat de la SC E SA, în anul 2007; în cursul anului 2018, la data de 10.05.2018, a 

adresat o noua notificare reclamantei, prin executor judecătoresc, pentru a proceda la vânzarea 

acestui spaţiu, însă lipsa oricărui răspuns din partea reclamantei echivalează cu refuzul de a da 

curs cererii pârâtei de cumpărare. 

Cu privire la existenţa unui înscris denumit contract de închiriere, pârâta a arătat că la 

data de 15.10.1992, i s-a atribuit, prin repartiţie această cameră, în considerarea calităţii sale de 

angajat al E SA, forma scrisă a contractului de închiriere nefiind o condiţie de validitate a 

acestuia; Astfel, a probat cu chitanţele de plată a chiriei faptul că a deţinut şi deţin această 

cameră în calitate de chiriaş, plătind pentru folosinţa acestei locuinţe şi pentru utilităţile 

consumate. 

Reclamanta a refuzat încheierea unui contract de închiriere cu pârâta, dând dovadă de 

rea-credinţă. 

La termenul de judecată din data de 05.09.2018, instanţa a încuviinţat părţilor, conform 

art. 258 alin. 1 coroborat cu art. 255 alin. 1 C.proc.civ., proba cu înscrisuri, punând în vedere 

părţilor să completeze această probă cu înscrisuri privind achitarea chiriei de către pârâtă şi 

emiterea de facturi de către reclamantă în perioada 2016-2018. 

Prin încheierea de şedinţă din data de 03.10.2018, în temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 

C.proc.civ., instanţa a suspendat judecata cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 

X/300/2018. 

Prin decizia civilă nr. X/14.02.2019, Tribunalul Bucureşti a casat încheierea de 

suspendare şi a trimis cauza pentru continuarea judecăţii. 

Analizând cauza de faţă, prin prisma motivelor formulate, a apărărilor invocate 

şi a probelor administrate, instanţa reţine următoarele: 

În fapt, reclamanta  ERE SA este proprietarul imobilului situat în Bucureşti, str. H., 

camera nr. 30, sector 2, încă din anul 2008, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară nr. 

X/17.07.2018 (f. 5). 

Din chitanţele datate 01.12.1998, 13.12.2005, 26.01.2006, 09.03.2006, 20.04.2006, 

22.05.2006, 20.07.2006, 31.08.2006, 12.10.2006, 09.11.2006, 11.12.2006, 18.01.2007, 

08.02.2007, 12.03.2007, 12.04.2007, 14.06.2007, 19.07.2007 (f. 42-47), rezultă fără urmă de 

îndoială că pârâta RC a achitat chirie pentru imobilul în discuţie, folosind acest imobil în 

calitate de chiriaş. Împrejurarea că nu s-a depus un înscris care să materializeze contractul de 

închiriere, ca instrumentum, este lipsită de relevanţă juridică întrucât contractul de locaţiune a 

existat ca negotium iuris, chitanţele privind plata chiriei dovedit acest fapt.  
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Nu mai puţin adevărat, contractul de închiriere a existat între E. SA şi pârâta RE, 

pârâta fiind angajata societăţii antemenţionate, conform copiilor cărţii de muncă depuse de 

pârâtă (f. 51-65). Însă, reclamanta a dobândit imobilul în discuţie de la E SA în anul 2008. 

Dintr-o serie de facturi emise de reclamantă în perioada mai 2009 – februarie 2013 

rezultă că reclamanta a refacturat pârâtei utilităţi, pe care pârâta le-a achitat (f. 74-112). 

Prin decizia civilă nr. X/09.07.2007, pronunţată în apel de către Tribunalul Bucureşti 

în dosarul nr. X/300/2005, având ca obiect cererea pârâtei din prezenta RC împotriva 

reclamantei din prezenta ERE SA, prin care s-a solicitat obligarea societăţii să vândă pârâtei 

din prezenta imobilul în discuţie, a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale active a 

reclamantei, reţinându-se, în esenţă, următoarele: ERE SA a preluat imobilul şi calitatea 

procesuală de la E SA; RE nu a făcut în cauză dovada că avea calitatea de titular al uni 

contract de închiriere valabil încheiat la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992 (f. 115-

120). 

Prin Decizia nr. 5/2008, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în interesul 

legii, s-a decis că dispoziţiile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă 

destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de 

stat, republicată, sunt aplicabile şi în cazul contractelor de închiriere încheiate după data 

intrării în vigoare a acestui act normativ.   

În data de 11.05.2018, sub nr. X/300/2018, a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti cererea  pârâtei din prezenta RE împotriva reclamantei din prezenta 

ERE SA prin care se solicită obligarea societăţii antemenţionate să vândă, în temeiul Legii nr. 

85/1992, imobilul pentru care reclamanta din prezenta solicită evacuarea pârâtei din prezenta. 

În cadrul  dosarului nr. X/300/2018, nesoluţionat până la data pronunţării prezentei 

sentinţe, au fost invocate de către ERE SA excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia 

autorităţii de lucru judecat, pe care instanţa le-a unit cu fondul. 

Ulterior formării dosarului nr. X/300/2018, reclamanta a somat-o pe pârâtă să 

elibereze imobilul menţionat supra în termen de 5 zile, invocând faptul că pârâta ocupă acest 

imobil în mod abuziv, astfel cum rezultă din notificarea nr. 30/09.07.2018, realizată prin 

intermediul unui executor judecătoresc (f. 6). 

În drept, procedura evacuării reglementată de art. 1034-1049 C.proc.civ. este 

specială, facultativă, sumară, urgentă şi contencioasă.  

  Conform art. 1304 alin. 2 lit. e C.proc.civ., prin ocupant se înţelege oricare persoană, 

alta decât proprietarul sau locatarul, care ocupă în fapt imobilul cu sau fără permisiunea ori 

îngăduinţa proprietarului. Pe de altă parte, conform art. 1034 alin. 2 lit. a C.proc.civ., prin 

locaţiune se înţelege orice locaţiune scrisă sau verbală, incluzând şi sublocaţiunea. 

  Potrivit art. 1042 alin. 2 C.proc.civ., în procedura evacuării dezbaterile sunt sumare 

pentru că sunt limitate, se administrează un probatoriu redus, iar părţilor nu le este permisă 

formularea unor cereri de natură a conduce la îngreunarea procedurii, fără însă ca prin aceasta 

să se înţeleagă că dezbaterile ar fi superficiale sau că nu se poate dezlega fondul raportului 

juridic dedus judecăţii. De asemenea, dezbaterile sunt sumare ca urmare a faptului că apărarea 

pârâtului este limitată, conform art. 1042 alin. 1 C.proc.civ., ceea ce înseamnă că pârâtul nu 

are posibilitatea de a invoca toate argumentele de fapt şi de drept, întrucât nu poate formula 

cerere reconvenţională, de chemare în judecată a altei persoane sau în garanţie. 

  Reclamanta susţine că pârâta este ocupant, câtă vreme pârâta învederează că foloseşte 

imobilul în calitate de chiriaş, chiar dacă formal nu există un contract de închiriere ca 

instrumentum.  
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  În acest sens, instanţa constată că există o îndoială suficient de puternică de natură a-i 

conferi caracter rezonabil în ceea ce priveşte titlul folosinţei imobilului de către pârâtă, astfel 

că, faţă de limitările procesuale în care se desfăşoară judecata, este cu neputinţă a nu fi luată în 

considerare această îndoială, soluţia fiind firească, respectiv respingerea cererii de chemare în 

judecată. 

  Pârâta a folosit imobilul în discuţie în temeiul unui contract de locaţiune, sens în care a 

achitat chirie către E SA, autoarea reclamantei, înainte ca reclamanta să devină proprietarul 

imobilului, iar după acel moment reclamanta a refacturat pârâtei utilităţi, pe care pârâta le-a 

achitat. Deşi a refacturat utilităţi, reclamanta a negat formal pârâtei folosinţa imobilului, în 

sensul că nu a emis facturi pentru chirie. Or, este inexplicabilă dubla măsură cu care 

reclamanta a abordat problematica folosinţei imobilului în discuţie, câtă vreme pe de o parte a 

refacturat utilităţi şi a încasat sume de bani u acest titlu de la pârâtă, dar a refuzat să încaseze 

chirie de la pârâtă.  

  Totodată, nu poate fi omis faptul că, deşi a devenit proprietar al imobilului în discuţie 

încă din anul 2008, a refacturat pârâtei utilităţi şi a încasat de la aceasta sume de bani cu acest 

titlu, reclamanta a înţeles să apeleze la procedura specială a evacuării abia în anul 2018 şi 

numai după ce pârâta a chemat-o în judecată pentru a o obliga să îi vândă acest imobil în 

temeiul Legii nr. 85/1992, proces care este pe rol. 

  Pentru a dispune evacuarea unei persoane dintr-un imobil este necesar ca acea 

persoană să ocupe/folosească imobilul respectiv fără drept, ceea ce în speţă nu este cazul, 

deoarece pârâta foloseşte acest imobil, cel puţin aparent, în temeiul unui drept. Dacă acest 

drept va fi confirmat sau infirmat de către instanţă în dosarul nr. X/300/2018, întemeiat pe 

Legea nr. 85/1992, este o chestiune pe care o va dezlega respectiva instanţă, dar această 

instanţă nu poate dispune evacuarea pârâtei faţă de puternicul dubiu existent în speţă şi 

limitele procedurii speciale a evacuării. 

  Pârâta îşi are domiciliul la imobilul faţă de care reclamanta solicită evacuarea. În acest 

sens, art. 8 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale  

prevede următoarele: 

 1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a 

domiciliului său şi a corespondenţei sale 

 2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în 

măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o 

societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea 

economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a 

moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. 

 Pentru a fi compatibilă cu dispoziţiile antemenţionate ingerinţa autorităţilor statale în 

exerciţiul dreptului la respectarea domiciliului trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, 

următoarele cerinţe:  

- ingerinţa să fie prevăzută de lege, iar legea să fie accesibilă (adică să fie adusă 

la cunoştinţa publicului, condiţia fiind îndeplinită prin publicarea în M. Of.) şi 

previzibilă (însemnând un conţinut clar şi precis, în caz contrar o jurisprudenţă 

constantă putând complini aceste lipsuri); 

- ingerinţa să urmărească un scop legitim, astfel cum este enumerat limitativ în 

art. 8 alin. 2 din Convenţie, în speţă interesând în mod special protejarea 

drepturilor altora (protejarea dreptului de proprietate al reclamantei); 

- ingerinţa să fie necesară într-o societate democratică, noţiunea de necesitate 
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implicând faptul că ingerinţa trebuie să corespundă unei nevoi sociale 

imperioase şi să fie proporţională cu scopul legitim urmărit. 

Pe de altă parte, art. 44 din Constituţia României, având denumirea „Dreptul de 

proprietate privată”, are următorul conţinut:  

„(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. 

Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.  

(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de 

titular.  

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită 

potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. 

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei 

proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, 

plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.” 

Însă dreptul de proprietate cunoaşte şi o protecţie internaţională, nu doar internă. În 

acest sens, coroborând dispoziţiile art. 11 alin. 2 din Legea fundamentală, cu cele ale art. 20 

din acelaşi act normativ, rezultă că în ordinea noastră internă Convenţia pentru apărarea 

Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale (citată în continuare Convenţie), precum şi 

Protocoalele adiţionale au dobândit aplicabilitate directă. Dar prevederile Convenţiei şi ale 

Protocoalelor adiţionale nu pot fi interpretate şi aplicate în mod corect decât prin raportare la 

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (citată în continuare CEDO), motiv pentru 

care se recunoaşte şi acesteia caracterul direct aplicabil.  

Astfel, art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţie prevede următoarele: 

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu 

poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauza de utilitate publică şi în condiţiile 

prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.  

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le 

consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau 

pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.” 

Aşa cum a subliniat în mod constant CEDO, art. 1 din Protocolul nr. 1 conţine trei 

norme distincte: "prima, care se exprimă în prima teză a primului alineat şi are un caracter 

general, enunţă principiul respectării proprietăţii; a doua, figurând în a doua teză a aceluiaşi 

alineat, se referă la privaţiunea de proprietate şi o supune anumitor condiţii; în ceea ce o 

priveşte pe a treia, consemnată în al doilea alineat, ea recunoaşte statelor prerogativa, între 

altele, de a reglementa folosinţa bunurilor în conformitate cu interesul general (...). Totuşi, 

între aceste reguli există o interdependenţă. Cea de a doua şi a treia regulă se referă la exemple 

specifice de atingere ale dreptului de proprietate; în consecinţă, trebuie interpretate în 

conformitate cu principiul consacrat de prima" (Hotărârea James şi alţii împotriva Regatului 

Unit, din 21 februarie 1986, seria A nr. 98, pp. 29-30, paragraful 37, care reia în parte termenii 

analizei pe care a dezvoltat-o Curtea în Hotărârea Sporrong şi Lonnroth împotriva Suediei din 

23 septembrie 1982, seria A nr. 52, p. 24, paragraful 61; hotărârile Sfintele mânăstiri împotriva 

Greciei, din 9 decembrie 1994, seria A nr. 301-A, p. 31, paragraful 56, şi cauza latridis 

împotriva Greciei [GC], Cererea nr. 31.107/1996, paragraful 55, CEDO 1999-II). 

Prin jurisprudenţa sa constantă, CEDO a statuat că o privare de proprietate rezultând 

din art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie nu poate să se justifice decât dacă se 

demonstrează că a intervenit în condiţiile prevăzute de lege, pentru cauză de utilitate publică şi 

cu respectarea principiului proporţionalităţii. În acest sens, instanţa reţine că o ingerinţă în 
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dreptul de proprietate este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie 

numai în măsura în care întruneşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

- ingerinţa să fie prevăzută de o lege accesibilă, previzibilă şi precisă;  

- ingerinţa să vizeze un scop legitim;  

- să existe un raport rezonabil de proporţionalitate între scopul urmărit şi 

mijloacele utilizate, mai exact între exigenţele interesului general al comunităţii şi 

imperativele apărării drepturilor fundamentale ale omului. 

Or, dacă evacuarea din imobil s-ar efectua înaintea pronunțării hotărârii instanței 

asupra dreptului pârâtei de a obţine de la reclamantă vânzarea imobilului în discuţie, în temeiul 

Legii nr. 85/1992, această din urmă hotărâre nu ar permite să garanteze pârâtei decât o 

protecție a posteriori, care s-ar dovedi incompletă și insuficientă și nu ar constitui un mijloc 

nici adecvat, nici eficient. 

Astfel cum a reţinut CEDO în hotărârea din data de 15.01.2009 (Cosic vs. Croaţia), 

garanţiile prevăzute de Convenţie impun ca ingerinţa în dreptul reclamantei la respectarea 

domiciliului să nu fie bazată doar pe lege, ci trebuie să fie şi proporţională în lumina art. 8 par. 

2 cu scopul legitim urmărit, având în vedere circumstanţele deosebite ale cauzei. Nicio 

dispoziţie legală din dreptul intern nu trebuie interpretată şi aplicată într-o manieră 

incompatibilă cu obligaţiile asumate prin Convenţie. Pierderea locuinţei de către o persoană 

este o formă extremă a ingerinţei în dreptul la respectarea domiciliului. Orice persoană ce riscă 

o restrângere atât de gravă trebuie în principiu să poată cere unui tribunal independent să 

stabilească proporţionalitatea şi caracterul rezonabil al măsurii prin prisma art. 8 din 

Convenţie, chiar dacă, potrivit dreptului intern, dreptul său de a folosi un imobil s-a stins. 

Punând în balanţă dreptul de proprietate al reclamantei cu dreptul pârâtei la domiciliu 

(folosinţa imobilului cu destinația de domiciliu), protejate deopotrivă de dreptul intern şi de 

Convenţie, instanţa apreciază că evacuarea pârâtei în contextul reţinut supra nu ar fi 

proporţională cu scopul legitim urmărit, fiind excesivă şi nejustificată. Pe de altă parte, nu 

există absolut niciun impediment legal ca reclamanta, în calitate de proprietar al imobilului, să 

obţină contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului de la pârâtă, persoană care foloseşte 

imobilul, putând apela la remediile procedurale puse la dispoziţie de legiuitor. 

  Având în vedere toate aspectele de fapt şi de drept reţinute, instanţa va respinge 

cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.  

 

9. Condițiile aplicării art. 293 din C.pr.civ.. Sarcina probei în legătură cu 

existența înscrisului 

 

Conform art. 293 c.pr.civ.: Când partea învederează că partea adversă deţine un 

înscris probatoriu, referitor la proces, instanţa poate ordona înfăţişarea lui.  

(2) Cererea de înfăţişare va fi admisă, dacă înscrisul este comun părţilor din proces, 

dacă însăşi partea adversă s-a referit în proces la acest înscris sau dacă, după lege, ea este 

obligată să înfăţişeze înscrisul. 

Ipoteza vizată de  textul de lege menţionat este aceea a deținerii înscrisului de către 

partea adversă.  

Într-o asemenea împrejurare instanța poate ordona înfățișarea înscrisului, partea 

care invocă înscrisul fiind obligată să facă dovada deținerii acestuia de către partea adversă.   
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În acest caz, instanța urmează să aprecieze dacă s-a făcut dovada existenței 

respectivului înscris și, dacă se impune, să ordone înfățișarea lui 

În cauză nu s-a făcut dovada existenţei Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 

Proprietarilor  si a procesului verbal de şedinţa din 23.03.2020. 

Or, în lipsa depunerii înscrisurilor a căror executare se solicită a fi suspendată,  

instanţa nu poate analiza dacă sunt întrunite cerinţele impuse de disp. art. 997 şi urm. 

c.pr.civ., conţinutul  acestora fiind esenţial pentru analiza urgenţei şi aparenţei dreptului . 

Faptul că a fost convocată o adunare generală în data de 23.03.2020, nu poate  

conduce la concluzia la data menţionată adunarea generală a avut loc şi a fost adoptată o 

Hotărâre care prin conţinutul ei este de natură să vatăme interesele reclamantului, cu atât 

mai mult cu cât pârâtă a susţinut că o asemenea hotărâre nu a fost adoptată. 

 

Sentința civilă nr. 963/13.05.2020, definitivă 

 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 2 

Bucureşti, la data de 30.03.2020, sub dosarul nr.X/300/2020, reclamantul DB în 

contradictoriu cu pârâta AP BL. 36, SC. 2,  a solicitat instanţei de judecată ca prin hotărârea 

ce o va pronunţa să dispună suspendarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 

Proprietarilor, Bloc 36, Scara 2 din 23.03.2020 si a procesului verbal de şedinţa din 

23.03.2020 pana la soluţionarea definitiva a dosarului având ca obiect anularea Hotărârii 

adunării generale şi a procesului verbal, cu cheltuieli de judecată. 

În fapt, în motivarea cererii, reclamantul a învederat că  este  proprietarul Ap.32 , etaj 

1 din CM,  Bloc 36. Sc.2. Bucureşti si membru in Asociaţia de proprietari Bloc 36 Scara 2, 

considerând că Asociaţia de proprietari a fost înfiinţată cu încălcarea dispoziţiilor legale de la 

acea data, că nu respecta actele ei de înfiinţare (procesul verbal al adunării generale de 

constituire) , că actele acestei asociaţii si listele de la întreţinere nu sunt semnate de cei 5 

membrii ai comitetului si verificate de cei 3 cenzori. 

 A mai susţinut că nu a fost înregistrată la registrul de grefa nici o hotărâre a adunării 

generale sau proces verbal al unei adunări generale legal convocate/reconvocate cu tabel 

nominal cu semnăturile proprietarilor sau cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire. 

Ultima înregistrare in registrul de grefa este  din anul 2001. 

 A mai susţinut că ultima convocare care i-a fost transmisa este ilegala întrucât este 

declarata stare de urgenta când orice întrunire cu mai mult de 3 persoane este interzisa 

 Convocarea si reconvocarea nu au fost făcute legal cu tabel nominal convocator si 

scrisoare recomandata cu valoare declarata si confirmare de primire. 

 Hotărârea nu a fost comunicata proprietarilor pana la aceasta data, nu a fost afişată in 

avizier ori  înregistrată grefă conform  Legea 196/2018 . 

 Asociaţia de proprietari BLOC 36 Sc 2 nu deţine registrul cu membrii asociaţiei de 

proprietari si cererile de înscriere ale fiecăruia din membrii, nefiind cunoscut  numărul exact 

al acestora. 

 Consideră a sunt îndeplinite cumulativ  condiţiile prevăzute de art.581Ncpc, respectiv 

vremelnicia, urgenta si neprejudicierea fondului. Vremelnicia este îndeplinita, suspendarea 

fiind solicitată până la soluţionarea fondului cauzei.       

Nu este prejudiciat fondul cauzei deoarece nu vor fi anulate actele menţionate ci se va 

analiza sumar temeinicia motivelor invocate, respectiv aparenta legalitate a procesului verbal 

si a hotărârii a cărei executare se solicita a fi suspendată. 
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 A menţionat că aparenţa dreptului este in favoarea sa  având in vedere ca este stare de 

urgenta si cei 40 proprietari daca veneau la şedinţa încălcau restricţiile impuse de autorităţi, că 

nu exista dovada convocării legale pentru toți proprietarii si având in vedere ca la Registrul de 

grefa al Judecătoriei Sector 2 de 18 ani nu s-a făcut nici înregistrare. 

Condiţia de urgenta este îndeplinita având in vedere ca in eventualitatea continuării 

executării acestui proces verbal si hotărârii fabricate in timpul stării de urgenta pana la 

soluţionarea acţiunii in anularea înscrisurilor se produc prejudicii atat asociaţiei de proprietari 

cat si proprietarilor, prejudicii ce nu mai pot fi reparate ulterior. 

Cheltuirea banilor din contul asociaţiei este un prejudiciu imens la adresa 

proprietarilor. Semnarea unor contracte cu repercusiuni pe termen lung este un alt element 

important al urgentei. Convocarea unor noi pretinse adunări generale si luarea unor noi 

pretinse hotărâri ilegale sunt tot atâtea motive de urgenta.    

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.223, art.411 alin.1 pct.2 şi art.583 c.pr.civ. 

La dosar, reclamantul a ataşat un set de înscrisuri în dovedire, filele 14-33. 

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei. 

Prin notele scrise, din data de 31.03.2020, pârâta a învederat că şedinţa Adunării 

Generale a Asociaţiei convocată la data de 16.03.2020 nu s-a putut tine din lipsa de cvorum, 

iar in ceea ce priveşte şedinţa reconvocata în data de 23.03.2020, aceasta nu a mai fost ţinuta 

ca urmare a limitărilor impuse de masurile de protecţie stabilite de autorităţi in scopul 

prevenirii răspândirii comunitare a infecţiei cu coronavirusul SARS - COV - 2, astfel că nu 

exista o hotărâre a Adunării Generale a Asociaţiei care sa fi fost adoptata la data de 

23.03.2020. 

La termenul de judecată din data de 12.05.2020, instanţa a reţinut cauza în pronunţare 

pe excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant şi pe excepţia inadmisibilităţii cererii. 

 

Analizând materialul probator administrat în cauză, prin prisma excepţiei lipsei 

dovezii calităţii de reprezentant şi a inadmisibilităţii cererii instanţa reţine următoarele: 

Potrivit art. 248 alin. 1 C.proc.civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor 

de procedură şi a celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a 

pricinii. 

 Instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiei lipsei dovezii calităţii de 

reprezentant a doamnei avocat Olaru Adela, apreciind că doar o persoană care are calitatea de 

reprezentant poate pune concluzii în faţa instanţei. 

 

Referitor la excepţiei lipsei dovezii calităţii de reprezentant instanţa o va admite 

în raport de următoarele motive :  

 Pârâta a fost reprezentată în prezenta pricină de doamna avocat OA. 

Conform art. 84 (1) Noul C.pr.civ.: Persoanele juridice pot fi reprezentate 

convenţional în faţa instanţelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în 

condiţiile legii.  

Potrivit art. 85 (1) Noul C.pr.civ.: Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică 

dată mandatarului care nu are calitatea de avocat se dovedeşte prin înscris autentic.   

(3) Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică sau persoană juridică dată unui 

avocat ori consilier juridic se dovedeşte prin înscris, potrivit legilor de organizare şi exercitare 

a profesiei. 
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În dovedirea calităţii de reprezentant au fost depuse împuternicirea avocaţială dată de 

pârâtă doamnei avocat (f.40) şi procesul verbal al Adunării Generale din data de 10.02.2020,( 

f.61-62) susţinându-se că mandatul că a fost dat în temeiul procesului verbal din data de 

10.02.2020 precum şi de preşedintele asociaţiei, RC, care potrivit menţiunii din procesul 

verbal menţionat a acceptat mandatul până la data de 01.03.2020.  

Potrivit art. 49 alin. (5) din Leghea 196/2018 Hotărârile adunărilor generale se 

consemnează, numai în timpul şedinţei, în registrul unic de procese-verbale al asociaţiei de 

proprietari, se semnează de către toţi membrii prezenţi ai adunării generale, de 

cenzor/comisia de cenzori şi se afişează la avizier.   

Procesul-verbal al şedinţei, care descrie evenimentele în desfăşurare, hotărârile 

adoptate şi rezultatele voturilor, va fi redactat de un membru al asociaţiei numit secretar al 

adunării generale prin votul majorităţii celor prezenţi. În termen de 7 zile de la data la care a 

avut loc adunarea generală, procesul-verbal al adunării generale este adus la cunoştinţa tuturor 

proprietarilor, prin grija preşedintelui asociaţiei de proprietari, prin afişarea unei fotocopii 

datate la avizierul asociaţiei de proprietari ( alin.7).  

 Din analiza procesului verbal al Adunării Generale din data de 10.02.2020 rezultă că a 

fost întocmit şi semnat de doamna LC, fără să fie semnat de toţi membrii  adunării generale, 

conform dispoziţiilor art. 49  alin. 5 din Legea 196/2018, acest având în realitate natura 

juridică a unui proces verbal al şedinţei, în sensul art. 49 alin.7, care în lipsa semnăturilor 

membrilor prezenţi nu este echivalentul unei hotărâri a adunării generale prin care să fi fost 

acordat doamnei avocat un mandat valabil, mandat în lipsa căruia nu poate avea calitatea de 

reprezentant convenţional al pârâtei.  

Pe de altă parte, în condiţiile  disp. art. 82 c.pr.civ. (1) Când instanţa constată lipsa 

dovezii calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele părţii, va da un termen scurt 

pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată.  

(2) Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant înaintea primei instanţe nu poate fi 

invocată pentru prima oară în calea de atac. 

  În consecinţă instanţa, pentru motivele arătate va admite excepţia lipsei dovezii 

calităţii de reprezentant şi va constata că doamna avocat OA nu are calitatea de reprezentant 

convenţional al pârâtei.   

Faţă de soluţia admiterii excepţiei lipsei dovezii calităţii de reprezentant instanţa 

apreciază că nu se impune analiza excepţiilor invocate de pârâtă prin notele de şedinţă depuse 

la dosar. 

Instanţa va admite şi excepţia inadmisibilităţii introducerii cererii în raport de 

următoarele motive :  

Reclamantul a solicitat suspendarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 

Proprietarilor din CM,  Bloc 36, Scara 2 din 23.03.2020 si a procesului verbal de şedinţa din 

23.03.2020 pana la soluţionarea definitiva a dosarului având ca obiect anularea Hotărârii 

adunării generale şi a procesului verbal, înscrisuri pe care nu le-a depus la dosar, 

învederând că nu se află în posesia lor, nefiindu-i comunicate.  

Instanţa a solicitat pârâtei relaţii privind existenţa înscrisurilor a căror suspendare se 

cere, aceasta comunicând faptul că şedinţa Adunării Generale din data de 23.03.2020 nu s-a 

ţinut din cauza stării de urgenţă, nefiind adoptată nicio hotărâre. 

Conform art. 293 c.pr.civ.: Când partea învederează că partea adversă deţine un înscris 

probatoriu, referitor la proces, instanţa poate ordona înfăţişarea lui.  

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

207 

(2) Cererea de înfăţişare va fi admisă, dacă înscrisul este comun părţilor din proces, 

dacă însăşi partea adversă s-a referit în proces la acest înscris sau dacă, după lege, ea este 

obligată să înfăţişeze înscrisul. 

Ipoteza vizată de  textul de lege menţionat este aceea a deținerii înscrisului de către 

partea adversă.  

Într-o asemenea împrejurare instanța poate ordona înfățișarea înscrisului, partea care 

invocă înscrisul fiind obligată să facă dovada deținerii acestuia de către partea adversă.   

În acest caz, instanța urmează să aprecieze dacă s-a făcut dovada existenței 

respectivului înscris și, dacă se impune, să ordone înfățișarea lui 

În cauză nu s-a făcut dovada existenţei Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 

Proprietarilor  si a procesului verbal de şedinţa din 23.03.2020. 

Or, în lipsa depunerii înscrisurilor a căror executare se solicită a fi suspendată,  

instanţa nu poate analiza dacă sunt întrunite cerinţele impuse de disp. art. 997 şi urm. c.pr.civ., 

conţinutul  acestora fiind esenţial pentru analiza urgenţei şi aparenţei dreptului . 

Faptul că a fost convocată o adunare generală în data de 23.03.2020, nu poate  

conduce la concluzia la data menţionată adunarea generală a avut loc şi a fost adoptată o 

Hotărâre care prin conţinutul ei este de natură să vatăme interesele reclamantului, cu atât mai 

mult cu cât pârâtă a susţinut că o asemenea hotărâre nu a fost adoptată. 

 În consecinţă instanţa, pentru motivele arătate  va admite excepţia lipsei dovezii 

calităţii de reprezentant, invocată de reclamant şi va constata că doamna avocat OA nu are 

calitatea de reprezentant convenţional al pârâtei. 

Va admite excepţia inadmisibilităţii şi va respinge cererea ca inadmisibilă. 

Având în vedere că a fost admisă excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant 

instanţa va respinge ca neîntemeiată cererea pârâtei de acordare a cheltuielilor de judecată 

reprezentând onorariu avocat, acestea putând fi acordate doar dacă au fost percepute în 

temeiul unui mandat acordat potrivit legii. 

 

 

10. Contestație la executare. Posibilitatea de contestare a modalității de 

stabilire a prețului de vânzare a imobilului prin expertizare, în cadrul 

executării silite. 

 

Primul alineat al art.836 Cod proc. civ. conține o regulă extrem de criticabilă deoarece 

conferă caracter definitiv încheierii prin care executorul judecătoresc fixează prețul imobilului 

de la care ar urma să pornească licitația, iar orice derogare de la dreptul la un proces echitabil 

prin îngrădirea accesului la o instanță de judecată trebuie să fie atent reglementată pentru a nu 

da naștere unor eventuale abuzuri. 

Se constată, prin urmare că interpretarea doctrinară și jurisprudențială a dispozițiilor 

art.836 și 837 Cod proc. civ. este majoritară în sensul posibilității de contestare a modalității de 

stabilire a prețului de vânzare a imobilului prin expertizare, în cadrul executării silite. 

Și aceasta, indiferent de varianta aleasă pentru contestare: raportul de expertiză ale cărui 

concluzii fundamentează prețul de pornire a licitației, publicația de vânzare ori de însăși 

încheierea executorului judecătoresc de fixare a prețului de vânzare. De altfel, acest din urmă 
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act care este singurul emis cu scopul principal de definitivare a valorii bunului imobil celelalte 

două fiind doar premergătoare ori subsecvente. 

 Concluzia se impune, de vreme ce finalitatea contestației rămâne, în concret, aceeași – 

înlăturarea vătămării suferite de părțile interesate. 

Apreciem, prin urmare, că, dând eficiență interpretării sistematice a textelor, în lumina 

jurisprudenței Curții de la Strasbourg și a legii fundamentale, în detrimentul celei literale, se 

asigură un cadru rezonabil și echitabil de valorificare a creanțelor pe calea executării silite, 

prevenindu-se riscul ca imperativul celerității formelor să afecteze înseși drepturile în substanța 

lor.  

Formularea adjectivală „definitivă”, urmează a fi interpretată în sensul că legea dă 

posibilitatea executorului să definitiveze prețul la care bunul imobil va fi scos la licitație. În 

acest sens, executorul va putea primi obiecțiunile părților, va putea solicita lămuriri 

suplimentare ori chiar completări expertului desemnat pentru efectuarea evaluării, dacă 

apreciază necesar, chiar dacă părțile nu au posibilitatea solicitării unei contraexpertize. 

Aceeași interpretare a dispozițiilor legale apreciem că a fost avută în vedere și de instanța 

de contencios constituțional cu ocazia pronunțării Deciziei nr.123/03.03.2016 prin care a fost 

respinsă excepția de neconstituționalitate a art.837 alin.1 Cod proc. civ. Astfel, fiind sesizată cu 

neconstituționalitatea articolului sus-menționat în considerarea terminologiei echivoce utilizate 

și care, la o primă vedere, ar putea fi interpretată ca îngrădind liberul acces la justiție, Curtea 

Constituțională a reținut că art.21 din Constituție nu este încălcat întrucât încheierea prin care 

executorul stabilește valoarea de circulație a imobilului prevăzută de art.837 alin.1 Cod proc. 

civ. poate fi contestată în instanță de partea nemulțumită prin formularea unei contestații la 

executare, în condițiile art.712 Cod proc. civ.  

Sentința civilă nr. 11022/11.11.2019, definitivă 

 

 

 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București la data de 26.03.2018 

sub nr. X/300/2018, contestatoarea MAM în contradictoriu cu intimata AC SRL a formulat 

contestație la executare împotriva încheierii din 14.03.2018 privind stabilirea prețului de 

vânzare a bunului imobil scos la licitație publică, împreună cu raportul de evaluare întocmit de 

expert tehnic judiciar SEV (ANEXA 1), a încheierii din data de 15.03.2018 privind stabilirea 

termenului de vânzare a bunului imobil scos la licitație publică (ANEXA 2) și a publicațiilor de 

vânzare din data de 16.03.2018, împotriva actelor de stabilire a prețului de pornire a licitației 

(ANEXA 2), toate emise în dosarul de executare silită nr.X/2013 al BEJA „DD”, prin care a fost 

stabilit prețul imobilului (vilă S+P+6+E1+E2) situat în municipiul București, str. MV , sector 2, 

pentru fiecare nivel în parte, după cum urmează: 

- apartament SUBSOL, înscris în Cartea Funciară nr.X-C1-U1, având nr. cadastral X-C1-

U1, compus din trei camere, centrală termică, scara acces, hol cu suprafață utilă de 37,56 mp, 

pentru care s-a fixat Prețul de 75.532 lei; 

 - apartament  PARTER, înscris în Cartea Funciară nr. X-C1-U2, având nr. cadastral X-C1-

U2, compus din două camere, vestibul, bucătărie, baie, bucătărie, cămară, culoar, oficiu, wc, cu 

suprafață utilă de 90,81 mp, pentru care s-a fixat Prețul de 510.808 lei; 
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- apartament  ETAJUL 1, înscris în Cartea Funciară nr.X-C1-U3, având nr. cadastral X-

C1-U3, compus din două camere, hol, terasă, baie, bucătărie, wc, hol, cu suprafață utilă de 83,42 

mp, casa scării, casa scării, balcon și terasă, pentru care s-a fixat Prețul de 451.268 lei; 

- apartament  ETAJUL II (fostă Mansardă), înscris în Cartea Funciară nr.X-C1-U4, având 

nr. cadastral X-C1-U4, compus din două camere, wc, cu suprafață utilă de 31,54 mp, casa scării, 

două terase, cu o suprafață totală de 82,03 mp, pentru care s-a fixat Prețul de 199.214 lei. 

A solicitat: 

I.- anularea a actelor susmenționate, precum și a actelor de executare subsecvente și 

evaluarea corespunzătoare a bunului imobil cu cele 4 apartamente incluse, identificate mai sus 

cu număr cadastral și număr de carte funciară.  

II.- suspendarea executării silite până la soluționarea definitivă a prezentei contestații la 

executare. 

În motivarea în fapt a cererii, contestatoarea a arătat că raportul de evaluare i-a fost 

înmânat la data de 12.03.2018, odată cu copia dosarului de executare de până la acea dată, așa 

cum rezultă din adresa emisă în 15.03.2018 de către BEJA „DD” în dosarul de executare X/2017 

(ANEXA 4), iar încheierile din 14.03.2018 și din 15.03.2018 și Publicațiile de vânzare din 

16.03.2018 i-au fost înmânate ulterior. 

Contestatoarea a mai arătat că, la data de 16.03.2018, BEJA „DD” a emis 4 publicații de 

vânzare imobiliară în dosarul de executare silită nr.134/2017, prin care a făcut cunoscut faptul că 

la data de 19.04.2018, orele 10.00, 12.00, 14.00 și 16.00, va avea loc vânzarea la licitație a celor 

4 apartamente (bunuri imobile) ce compun vila S+P+E+M, situate în București, str. MV, sector 2 

(descrise mai sus). 

Aceasta a criticat actele de executare sus-menționate, procedura de evaluare și evaluarea 

propriu-zisă învederând că imobilul-vilă (S+P+E1+E2) este cu mult subevaluat deoarece s-a 

stabilit prețul total de doar 264.696 Euro (fl.11 raport) la aproape jumătate din valoarea reală de 

circulație (cca 600.000 Euro), după cum urmează:    

Cu titlu prealabil, contestatoarea a învederat faptul că, chiar prin procesul-verbal din data 

de 31.07.2014 încheiat de IGPR-SIC în dosarul penal X/P/2013 (fl.373 în dosarul execuțional 

nr.314/2017 al BEJA „DD”) s-a reţinut că: „Prin consultarea site-ului www.unnpr.ro-Secțiunea 

Expertize aferente anului 2014, imobilul sus-menționat a fost evaluat la o valoare de 350.000 

EURO (Zona 47-B2)” (ANEXA 5).  

S-a arătat că şi această evaluare, mai mare cu cca.100.000 Euro față de cea stabilită prin 

Raportul de evaluare contestat, s-a făcut doar cu privire la construcția în sine, neavându-se în 

vedere îmbunătățirile de lux existente în aceasta şi nici faptul că piața imobiliară a crescut 

semnificativ din anul 2004 până în 2018. 

Cu privire la conţinutul raportului de evaluare, contestatoarea a formulat următoarele 

critici: 

A invocat nulitatea raportului de expertiză evaluatorie ca urmare a subevaluării, motivat 

printre altele de nerespectarea unor criterii esențiale: 

1). S-a arătat că expertul nu a efectuat măsurători, deși a avut acces în vilă, a făcut câteva 

fotografii, însă, în conținutul raportului de evaluare se raportează și înscrie suprafețe, mult 

diminuate, la două dintre apartamente. Astfel: 

REAL                                                     ÎN EXPERTIZĂ 

Subsol   : 37,56 mp                                 37,56 mp 

Parter    : 96,98 mp                                 96,98 mp 

Etajul 1 : 97,41 mp                                 82,40 mp 
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Etajul 2 : 82,03 mp                                 36,96 mp (fostă Mansardă). 

Suprafețele din expertiză sunt nereale deoarece expertul s-a rezumat să le insereze prin 

copiere din documentele cadastrale neactualizate, deși i s-a spus și a și putut constata ex propriis 

sensibus faptul că realitatea este alta, anume faptul că, ulterior întabulării pe unități locative, 

respectiv în anul 2006 vila a suferit o reabilitare completă, în care s-au închis toate 

terasele/balcoanele de la etaj și mansardă, transformându-se în camere de locuit, cu înălțimea de 

2,50 m, ceea ce a dus la transformarea mansardei într-un apartament cu 3 camere și anexe la 

etajul 2 și la mărirea apartamentului de la etajul 1. 

Contestatoarea a învederat că această gravă eroare are o deosebită importanță deoarece, 

diminuarea suprafețelor conduce automat la diminuarea prețului (întrucât calculele se fac pe mp). 

În același timp, în ceea ce privește apartamentul de la etajul 2 (care este comparabil în mod 

real cu cel de la parter și cel de la etajul 1, evaluate de expert la 510.808 lei și, respectiv, 451.268 

lei, acesta a fost evaluat la mai puțin de 50% din prețul real, respectiv la 199.214 lei, tocmai 

pentru că nu a ținut cont nici de suprafața reală, nici de destinația și amenajarea actuală a 

acestuia. 

Pentru o viziune corectă asupra vilei contestatoarea a făcut o descriere pe cele 4 nivele, 

evidențiind și principalele îmbunătățiri încorporate: 

- SUBSOLUL are saună, sala de gimnastică, centrala termică și gospodărie proprie de apă. 

Instalațiile sunt din cupru, fiind executate în anul 2006. 

- PARTERUL este compus din dormitor matrimonial, cameră de zi, bucătărie, debara, 

baie, WC de serviciu, 2 scări: una principală balansată și alta de serviciu, precum și o terasă în 

suprafață de 31,5 mp. Pardoseala este din ceramică superioară, la fel și grupurile sanitare au 

ceramică superioară Spania. Finisajul pereților: calcio vecchia cu structură și vitralii (extrem de 

scumpe). Ușile sunt arcuite și sunt prevăzute cu clanțe aurite industrial. Există: 2 (două) unități 

de aer condiționat, sistem de alarmă, instalație de internet și TV. Toate instalațiile sunt schimbate 

în 2006 și sunt din cupru.     

- ETAJUL 1 are 2 dormitoare, o sufragerie, o baie. Pardoseala este realizată din parchet 

superior, faianța și greasia superioară este din Spania. Există: 2 (două) unități de aer condiționat, 

sistem de alarmă, instalație de internet și TV. Zugrăveala superioară: calcio vecchia. 

- ETAJUL 2 (fosta mansardă) are un dormitor mare, leaving și bucătărie open-space (stil 

american), o baie. Finisajele sunt de foarte bună calitate. 

- Fațada întregii vile este executată cu termosistem. 

2). Sub acest aspect, expertul nu a constatat că, dincolo de faptul că s-au realizat înscrieri 

distincte la Cartea Funciară pe fiecare din cele 4 niveluri în parte, în realitate, subsolul și 

parterul constituie o unitate locativă unică. 

3). Referitor la reținerea eronată a unor coeficienți de uzură, contestatoarea a învederat că 

expertului i s-a adus la cunoștință și avea și posibilitatea să constate că: inițial, în 1994 când a 

fost cumpărată vila s-a făcut o primă consolidare completă constând în returnarea planșeelor de 

beton armat și cămășuirea zidurilor exterioare cu plasă de oțel beton de 6 mm, ceea ce a dus la 

crearea de pereți exteriori de beton armat. Ulterior, în anul 2006, a avut loc încă o renovare: s-

au realizat finisajele noi, închiderile teraselor/balcoanelor, fapt care a condus atât la 

transformarea mansardei într-un apartament spațios la etajul 2, cât și la lărgirea 

apartamentului de la etajul 1. Cu toate acestea, tratarea expertizei s-a făcut ca pentru o casă 

veche și normală ca finisaje interioare și exterioare, folosindu-se coeficienți de scădere a valorii 

în mod eronat. 
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4). Expertul nu a avut în vedere îmbunătățirile de lux descrise la punctul 1, ca și faptul că 

în curte este executată o piscină exterioară de 41 mp. Or, toate acest lucrări executate, ca și 

poziția centrală a vilei au condus la înscrierea acesteia în rândul vilelor de lux. 

5). Contestatoarea a învederat că valoarea de circulație este cea mai bună metodă de 

evaluare, iar exemplele cu care se dorește compararea întăresc aceasta, astfel: 

Ap. în str.Pache Protopopescu de 83 mp cu o valoare de 125.000 Euro, deci 1506 Euro/mp. 

Ap. în str.Pache Protopopescu  de 111 mp   cu o valoare de 222.000 Euro, deci 2004 

Euro/mp. 

Ap. în str.Pache Protopopescu de 64 mp cu o valoare de 93.000 Euro, deci 1453 Euro/mp. 

Or, dna. expert, s-a ferit să dea exemple de vile din aceeași zonă, deoarece acestea ajung la 

2000-2500 Euro/mp construit. Or, apartamentele cu care s-a realizat comparația în raportul de 

evaluare nu au legătură cu cele care fac obiectul expertizei. 

Astfel, „dacă luăm un preț mediu dintre cele de piață din zonă, pentru apartamente în vile, 

rezultă că valoarea reală este: 313,98 x 1900 Eur/mp = 596.562 Euro”. 

Or, valoarea totală dată de expert în raportul de evaluare este la jumătate din valoarea 

reală, respectiv: doar 264.696 euro (fl.11 raport). 

Așa fiind, prețurile de piață ale imobilelor similare celor în discuție sunt de cca. 2 ori mai 

mari decât valorile stabilite în dosarul de executare nr.X/2017 al BEJA „DD”. 

A mai arătat contestatoarea pe lângă faptul că  nu a măsurat (și practic, a „identificat” 

greșit imobilele) ceea ce a dus automat la scăderea prețului (fapt ce se constată printr-un simplu 

calcul matematic, deoarece se înmulțește suprafața reală cu prețul în Euro/mp), evaluatorul a 

luat în considerare oferte de preț necorespunzătoare, neverificate, deși avea la dispoziție vânzări 

efectuate având ca obiect apartamente în vile de lux din aceeași zonă și chiar din aproprierea 

celor evaluate. 

Așa fiind, a evaluat imobilele prin raportare la oferte neverificate și fără 

corespondență/asemănătoare cu cele supuse expertizării. 

În plus, nu există justificare pentru indicii de corecție pe care i-a avut în vedere la evaluare. 

Ca urmare, evaluarea bunurilor imobile (cele 4 unități locative ce compun vila) nu a fost 

făcută legal și corect, motivele prezentate mai sus constituind cauzele subevaluării, iar remediul 

îl constituie anularea evaluării și a actelor de executare efectuate pe baza acestei evaluări sau 

după această evaluare. 

În consecință, contestatoarea a solicitat instanței de executare să admită și să dispună 

efectuarea probei cu expertiza imobiliară de evaluare cu expert ANEVAR a imobilelor ce 

compun vila S+P+E1+E2 în litigiu, în care să țină cont de: suprafețele reale măsurate (iar nu cele 

evidențiate în CF, pentru care nu s-a realizat încă actualizarea de CF), de destinația acestora, de 

îmbunătățirile, amenajările ce le compun, cu și de facilitățile acestora, de natura lor de 

„apartamente în vilă, la curte”, de poziția centrală a imobilului, ca și de consolidările, renovările 

și transformările făcute în anii 1994 și 2006, cu aplicarea corectă a eventualilor indici de uzură. 

S-a mai arătat faptul că petenta contestatoare este vădit vătămată de raportul de evaluare 

dat fiind faptul că, potrivit dispozițiilor imperative ale art.879 alin.(3) Cod proc. civ., „suma 

rămasă se va elibera debitorului”. 

La acest moment, din suma pentru care s-a formulat cererea de executare împotriva a 4 

debitori ținuți solidar, s-a recuperat deja suma de 271.000 lei – act de adjudecare, (fl.107 dos. 

ex.) – (ANEXA 6). 

În titlurile executorii, creanța creditorului este de 910.780,2 lei (cu titlu de prejudiciu – 

obligație solidară) și, respectiv, 12.500 lei pentru contestatoare (cu titlu de cheltuieli de 
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judecată), așa cum rezultă și din încheierile de încuviințare a executării silite pronunțate în 

legătură cu dosarul execuțional nr.134/2017. 

La această sumă s-a mai adăugat și cea de 142.540,89 lei (reprezentând actualizarea 

creanței), rezultând un total de 1.053.321,09 lei  (cu titlu de prejudiciu).  

Din aceasta s-a recuperat suma de 271.000 lei, prin adjudecarea unui apartament al 

debitorului Sterp Nicolae la 17.01.2018 (fila 1007 dos.ex.), rămânând aparent de plată datoria 

solidară de 782.321,09 lei (echivalentul a 167.697 Euro, la schimbul valutar din 23.03.2018 de 1 

Euro = 4.6651 lei), deși în realitate suma este mai mică, având în vedere că s-au dispus și popriri, 

care se execută de anul trecut [contestatoarei i se oprește din pensie lunar, suma poprită – 

(ANEXA 7)]. 

Or, în contextul în care mai sunt de executat cca.167,697 Euro de la toți debitorii solidari 

și, presupunând că se execută vila proprietate, evaluată - susține contestatoarea - greșit la 

jumătate de preț (264.696 Euro), care – oricum este cu cca. 100.000 Euro mai mare decât 

cuantumul creanței ce se execută) – în loc de valoarea reală care este aproape dublă, în condițiile 

în care diferența din prețul adjudecării trebuie să i se restituie, conform art.879 alin.(3) Cod proc. 

civ., s-a arătat că rezultă cu evidență că aceasta este vătămată, deoarece este pusă nelegal în 

imposibilitatea de a beneficia de ceea ce i se cuvine ope legis.  

Astfel, problema care se pune este aceea de a rămâne cu o diferență de cca. 300.000 Euro 

sau de a rămâne cu o diferență de 96.999 Euro (și aceasta în situația ideală în care s-ar adjudeca 

la prețul stabilit pentru licitație; cum, însă, e de notorietate că prețul va fi redus gradual, există 

riscul ca partea contestatoare să nu mai rămână cu nimic, deși, „se transmite o proprietate de 

cca. 600.000 Euro pentru o creanță de 167.697 Euro!”. 

Contestatoarea a mai învederat şi faptul că pentru a preîntâmpina ajungerea la o asemenea 

situație injustă, se impune reevaluarea imobilelor supuse executării – proprietatea sa.      

În ceea ce privește cererea de suspendare a executării silite, contestatoarea a arătat că sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute de art.719 CPC: 

Susținerile și argumentele de mai sus reprezintă motive temeinice pentru  suspendarea 

executării silite până la soluționarea prezentei contestații la executare, mai ales că termenul 

pentru licitație este la data de 19.04.2018, iar continuarea executării ar aduce un prejudiciu 

ireparabil, dat fiind faptul că bunul o dată adjudecat la un preț determinat ab initio eronat 

(subevaluat la 50%), este exclusă și iluzorie revenirea la situația anterioară executării silite prin 

procedura întoarcerii executării silite, în cazul admiterii prezentei contestației la executare, după 

cum adjudecatarii ar putea îngreuna revenirea la situația anterioară dat fiind faptul că nu s-a scos 

la vânzare vila, în integralitatea ei, ci fiecare nivel în parte, ceea ce naște posibilitatea existenței a 

4 adjudecatari diferiți). 

În concret, având în vedere faptul că vânzarea urmează să se facă la o valoare subevaluată, 

în aceste împrejurări instanța urmează să constate că se justifică temporizarea executării silite și 

luarea măsurii suspendării executării.     

Astfel, atât timp cât se contestă prețul de licitație al imobilelor, stabilit prin expertiza 

(Raportul de evaluare) efectuată în cadrul dosarului de executare nr.X/2017 al BEJA DD, acest 

aspect se impune a fi analizat în cadrul prezentei contestații la executare, odată cu legalitatea 

actelor de executare contestate, iar față de circumstanțele cauzei, situația de fapt mai sus descrisă 

și dispozițiile legale incidente, pentru a da posibilitatea instanței de fond să verifice aspectele 

sesizate de către contestatoare cu evitarea unei eventuale prejudicieri a patrimoniului acesteia 

prin continuarea executării silite începute împotriva sa și care ar fi greu sau imposibil de reparat 

în viitor, dată de posibilitatea concretă și imediată a vânzării bunului la licitația stabilită inițial la 
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19.04.2018, care va începe la un preț apreciat ca subevaluat pe criterii obiective, în temeiul 

dispozițiilor art.719 alin.(1) CPC, solicităm instanței să admită cererea formulată de 

contestatoare.   

În drept, au fost invocate dispozițiile art.712-720 Cod proc. civ. art.453 Cod proc. civ. 

În dovedire, contestatoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, inclusiv copia 

dosarului de executare, și expertiza tehnică de identificare și evaluare a imobilelor ce compun 

VILA S+P+E1+E2 – proprietatea sa. 

Au fost atașate cererii, în copie certificată conform cu originalul, înscrisurile de care se va 

vorbire în cuprinsul cererii, respectiv: Raport de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert 

tehnic judiciar ing. SEV; oferte de vânzare imobile comparabile din str. Pache Protopopescu, 

sector 2; înscrisuri din dosarul de executare nr.X/2017 al BEJA DD (fl.15-75 vol.3 dosar). 

Cererea a fost timbrată cu suma de 1050 lei (1000 + 50), conform chitanțelor seria 

179187/2018 BL nr.90835 (67) și nr.90838 (69) din 22.03.2018. 

La data de 20.04.2018, intimata AC SRL a depus la dosarul cauzei întâmpinare însoțită 

de înscrisuri (fl.80-101 vol.3 dosar) prin care a solicitat: 

- în principal, respingerea cererii de suspendare ca inadmisibilă și respingerea cererii de 

contestație la executare ca nefondată; 

- în secundar, respingerea ca nefondate atât a cererii de suspendare cât și a cererii de 

contestație la executare. 

Intimata a solicitat respingerea ca inadmisibilă a cererii de suspendare a executării silite, 

întrucât titularul cererii nu a înțeles să achite cauțiunea în cuantum de 14.733 lei raportat la 

valoarea imobilului construcție de 1.233.827,46 lei, conform raportului de evaluare întocmit în 

cauză de expert ing. Ștefănescu Violeta - 264.696 euro (1 euro = 4,6613 lei la 26.02.2018, avut 

în vedere de expert). 

Pe fondul cererilor, intimata a învederat următoarele aspecte:  

A.-Valoarea de circulație stabilită de expert este mai mare decât valoarea de impunere 

existentă la DVBL Sector 2. 

Unul din motivele invocate de către contestatoare privind contestația la executare îl 

reprezintă faptul că valoarea de circulație stabilită prin raportul de expertiză este inferioară unei 

valori de 350.000 euro, aferentă anului 2014, conform celor statuate pe site-ul www.unpr.ro-

secțiunea expertize. 

S-a arătat, astfel, că, pe lângă faptul că valoarea este aferentă anului 2014, iar nu anului 

2018, din adresa nr.57156/18.04.2018 emisă de către DVBL Sector 2 –anexa 1, imobilul din 

strada MV., are următoarea valoare impozabilă, pentru fiecare structură din cele 3 la număr: 

• suprafața utilă de 178,04 mp în cuantum de 453.645,92 lei; 

• suprafața utilă de 44,50 mp în cuantum de 85.039,50 lei; 

• suprafața utilă de 45,22 mp în cuantum de 57.610,28 lei. 

Valoarea totală impozabilă: 596.295,7 lei. 

Prin raportul de expertiză întocmit de către expert ing. VS, valoarea de circulație a 

imobilului a fost stabilită la suma de 1.233.822 lei, deci de peste 2 ori decât valoarea 

impozabilă. 

Față de aceste considerente, s-a apreciat nefondată contestația la executare.  

B.-Expertul a efectuat măsurători. Apartamentul de etajul 1, respectiv de la etajul 2, au 

menționate suprafețele reale. 

Dacă reclamanta ar fi studiat raportul de evaluare, la fila a 6-a a acestuia, secțiunea 

„calculul valorii tehnice a unităților locative” ar fi observat că expertul determină suprafața 
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utilă a apartamentelor situate la etajul 1 și etajul 2, conform documentelor existente la dosarul 

cauzei: 

a) UNITATE LOCATIVĂ ETAJ 1, înscris în Cartea Funciară nr.X-C1-U3, având număr 

cadastral X-C1-U3. Su = 82,49 mp; Su terase = 14,92 mp. 

Dacă adunăm cele două suprafețe rezultă că suprafața utilă locativă ETAJ 1 este exact 

aceeași cu cea statuată de reclamantă, în speță 97,41 mp.  

b) UNITATE LOCATIVĂ MANSARDĂ, înscris în Cartea Funciară nr.X-C1-U4, având 

număr cadastral X-C1-U4. Su = 36,96 mp; Su terase = 45,07 mp. 

Dacă adunăm cele două suprafețe rezultă că suprafața utilă locativă MANSARDĂ este 

exact aceeași cu cea statuată de reclamantă, în speță 82,03 mp.  

Faptul că expertul a structurat suprafața mansardei în Su de 36,96 mp și Su terasa de 

45,07 mp, dar și a unității locative de la etajul 1 în Su de 82,49 mp și Su terasa de 14,92 mp, 

rezultă din constatările efectuate la fața locului și menționate în cadrul raportului de expertiză. 

Astfel, la fila 4 a raportului de expertiză se menționează că potrivit susținerilor debitoarei 

MATEESCU ANA MARIA, confirmate de către fostul soț al debitoarei, au fost efectuate 

„...modificări funcționale care au constat în închiderea terasei și amenajarea acesteia ca spațiu 

de locuit, etc.” 

Lucrările sus-menționate au fost executate fără respectarea prevederilor legale referitoare 

la expertizare, autorizarea și execuția lucrărilor de construcții. 

Potrivit „NORMATIV GE 032-97 – privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații 

la clădiri și construcții speciale”, Cap.3 „Obligații și răspunderi privind urmărirea în exploatare și 

intervențiile asupra construcțiilor” rezultă: 

„Respectarea prevederilor legii privind calitatea în construcții prin realizarea și 

menținerea obligatorie pe întreaga durată de existență a construcției a exigențelor esențiale 

necesită din partea factorilor implicați (investitori, proiectanți, executanți, proprietari, 

administratori, utilizatori, producători de materiale de construcții) o serie de obligații și 

răspunderi deosebit de importante. 

Obligațiile și răspunderile fiecărui factor în parte sunt precizate în cadrul Legii 

nr.10/1995 privind calitatea în construcții cât și în regulamentele referitoare la componentele 

sistemului calității în construcții.”. 

 Potrivit legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările 

ulterioare, la Capitolul IV – Sancțiuni, rezultă: 

(1) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcții ori executarea de 

modificări ale acesteia, fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea și 

rezistența, dacă în acest fel este pusă în pericol viața sau integritatea corporală a uneia ori mai 

multe persoane, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și 

interzicerea unor drepturi.  

(2) Fapta prevăzută la alin.(1), dacă a produs una sau mai multe dintre următoarele 

consecințe: pierderi de vieți omenești, vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății 

uneia ori mai multor persoane, distrugerea totală sau parțială a construcției, distrugerea ori 

degradarea unor instalații sau utilaje importante ori alte consecințe deosebit de grave, 

constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor 

drepturi.”. 

Față de prevederile mai sus-arătate, s-a arătat că expertul a luat în considerare în mod 

corect numai lucrările pentru care a existat autorizație de construire, în condițiile în care pentru 

acoperirea și recompartimentarea terasei era necesară deținerea unei asemenea auorizații.   
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C.-Expertul nu a constatat că subsolul și parterul constituie o unitate locativă unică. 

Susținere nefondată. 

S-a mai arătat că susținând că subsolul și parterul constituie o unitate locativă unică, 

reclamanta nu face altceva decât să contrazică ceea ce se susține la fl.3 a cererii de contestație la 

executare. Astfel, la critica nr.1, paragraful 1, reclamanta vorbește de 4 (patru) apartamente, 

enumerându-le, iar în paragraful următor vorbește despre intabularea acestora pe „Unități 

Locative”. 

Mai mult, față de faptul că fiecare dintre așa-zisele apartamente (denumire folosită de 

contestatoare) au fost intabulate în cărți funciare diferite, având numere cadastrale diferite, s-a 

arătat că evaluarea acestora nu se poate face decât în mod distinct, pe corpuri de proprietate. 

D.-Reținere eronată a indicilor de uzură. Susținere nefondată. 

La filele 4-5 din cadrul contestației la executare, contestatoarea critică indicii de uzură 

reținuți de către expert, dar nu face nicio precizare privind indicii care ar fi trebuit reținuți. 

O altă susținere privind indicii de uzură aplicabili în cauză ar fi fost greu de făcut, având în 

vedere că, după cum a menționat corect expertul în raport, imobilul este construit în anul 1933, 

iar pe parcurs acesta a suportat la diferite intervale de timp o serie de renovări la unele 

subansamble.  

În acest sens, erau aplicabile recomandările existente în Catalogul P 135-1999 – „Ghid 

cuprinzând uzura fizică la construcții”, ghid elaborat de Institutul Național de Cercetări în 

Construcții și Economia Construcțiilor – INCERC și aprobat cu Ordinul nr.85/N/1999 al 

Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului – MPLAT. Potrivit acestui catalog 

coeficientul de uzură se aplică diferențiat pe subasamble constituente, în raport de 

vechimea reală a acestora. În consecință susținerea contestatoarei este nefondată. 

E.- Expertul nu a ținut cont de îmbunătățirile de lux, dar și de faptul că la exterior este o 

piscină de 41 mp. Susținere nefondată. 

La fila 4 a raportului de expertiză se menționează foarte clar că evaluarea unităților 

locative distincte, care alcătuiesc construcția situată în str. MV, sector 2, va fi efectuată prin 

aplicarea, conform prevederilor tehnice în vigoare (enumerate anterior), a indicatorilor valorii 

de înlocuire corespunzători pentru un imobil cu grad de finisaj superior, iar la filele 7/8 din 

cadrul raportului, pe baza celor constatate, se face evaluarea imobilului construcție. 

În ceea ce privește susținerea că la exterior este o piscină de lux de 41 mp neluată în calcul, 

menționez că obiectul evaluării l-a constituit numai construcția. Obiectul evaluării nu l-a 

constituit terenul sau orice alte lucrări efectuate pe acesta, cu excepția imobilului 

construcție compus din 4 unități locative. 

Pe cale de consecință, în cadrul evaluării nu putea fi cuprinsă piscina, situată la 

exterior.    

F.- Valoarea de circulație a imobilului. 

Așa cum se arată la fila 11 a raportului de evaluare din cele 164 oferte de vânzare selectate 

în BAZA DE DATE pentru ultima lună (22,01.2018 – 22.02.2018), în PERIMETRUL: zona Str. 

Matei Voievod – Sos. Mihai Bravu – B-dul Pache Protopopescu, pentru imobile de tipul celui în 

cauză, au fost analizate OFERTE DE VÂNZARE în următoarea ABORDARE: – oferte de 

vânzare pentru imobile compuse din APARTAMENT/STUDIO situate în imobile construite 

înainte de 1977 (1940-1943), publicate de particulari, situate în PERIMETRUL delimitat 

anterior – au fost selectate 12 comparabile. 
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În urma metodei comparației ofertelor, a rezultat o valoare unitară medie comparabile 

(Euro/mp) = 1.120,40 Euro/mpSu și 840,30 Euro/mpSu (pt. mansardă, prețul recomandat 

este 75% din cel existent pt. parter și etaje curente). 

În baza valorii unitare medii, s-a procedat la determinarea valorii de circulație a celor patru 

unități locative, aplicându-se pentru terase (cea de la mansardă și de la etajul 1) prețul 

recomandat de 35% din cel existent pentru parter și etaje curente. 

În dezvoltarea criticilor aduse modalității de stabilire a valorii de circulație contestatoarea 

nu face decât să prezinte la modul general prețul a 3(trei) apartamente, dar fără legătură cu speța 

de față: corecții determinate de faptul că terenul nu este proprietatea debitoarei – corecție 10%; 

marja de negociere recomandată, cuprinsă între 5%-10% (medie 7,5%); corecții determinate de 

aplicarea unui coeficient de uzură diferențiat pe subansamblele constituite etc. 

Au fost atașate întâmpinării: adresa nr.57156/18.04.2018 a DVBL Sector 2; răspunsul 

expertului tehnic judiciar ing. SEV la obiecțiunile formulate la raportul de expertiză tehnică 

judiciară – construcții și evaluări proprietăți imobiliare (fl.88-101 vol.3 dosar). 

La solicitarea instanței, la data de 09.08.2018, BEJA „DD” a comunicat la dosarul cauzei, 

dosarul de executare nr.X/2017 (vol.1+vol.2).   

La termenul de judecată din data de 28.08.2018, contestatoarea MAM a formulat concluzii 

scrise asupra cererii de suspendare a executării silite, însoțite de înscrisuri (fl.108-133 vol.3 

dosar). 

Prin încheierea din data de 05.04.2018, Judecătoria Sectorului 2 București a admis 

solicitarea contestatoarei de suspendare provizorie a executării silite demarate în cadrul dosarului 

execuțional nr.X/2017, până la soluționarea cererii de suspendare a executării silite formulate de 

contestatoare în prezenta cauză. 

La termenul de judecată din data de 28.08.2018, apărătorul contestatoarei a precizat că 

expertul tehnic desemnat să efectueze expertizele în dosarul execuțional nu este autorizat 

ANEVAR, invocând dispozițiile art.12 alin.1 și art. 2 alin.3 din OG nr.24/2011. În acest sens, a 

menționat că nici ștampila aplicată de expert pe raportul de expertiză nu este cea a unui expert 

imobiliar ANEVAR, arătând că după data de 05.09.2011 în orice procedură judiciară, inclusiv 

în faza executării silite, expertizele de evaluare imobiliară sunt valabile doar dacă sunt făcute de 

un expert evaluator atestat ANEVAR. Proprietatea este subevaluată la jumătate din valoare, nu s-

au avut în vedere suprafețele reale, ci s-a raportat la copierea documentelor cadastrale 

neactualizate deși a putut constatat ex propriis sensibus faptul că realitatea este alta, respectiv 

subsolul și parterul constituie o unitate locativă unică. A mai arătat că s-au reținut unii 

coeficienți de uzură eronat deși au avut loc renovări și consolidări, partea contestatoare fiind 

vădit vătămată prin raportul de evaluare dat fiindcă, potrivit art.879 alin.3 Cod proc. civ., suma 

rămasă se va elibera debitorului. 

Apărătorul intimatei a solicitat respingerea susținerilor contestatoarei, expertul fiind 

competent să efectueze expertiza, valoarea de circulație din raportul de expertiză fiind mai mare 

decât valoarea de impunere, iar expertiza fiind efectuată pentru cele patru spații locative care au 

fost intabulate diferit în CF. 

Prin încheierea de la termenul de judecată din data de 29.08.2018, s-a dispus suspendarea 

executării silite în carul dosarului de executare nr. X/2017 al BEJA „DD” până la soluționarea 

definitivă a prezentei contestații la executare (fl.134-136 vol.3 dosar). 

La termenul de judecată din data de 08.10.2018, contestatoarea MAM a depus la dosarul 

cauzei un raport de expertiză extrajudiciară, respectiv: raportul de evaluare pentru imobilul situat 

în str. MV, sector 2, întocmit de evaluator GG (fl.140-214 vol.3 dosar).   
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La solicitarea instanței de a se comunica o listă cu experții judiciari în specialitatea 

evaluarea proprietății imobiliare care sunt și atestați ANEVAR, Biroul Local pentru expertize 

tehnice – Tribunalul București a comunicat  adresa cu nr.7X/12.10.2018 (fl.217 vol.III dosar), 

potrivit cu care activitatea BLET se desfășoară în conformitate cu prevederile art.32 lit. b) din 

OG nr.2/2000, acesta nu ține evidența experților autorizați de alte instituții și nu are competența 

legală în a indica statutul diverselor atestate profesionale deținute de experți. 

Specialitățile în care se desfășoară activitatea de expertiză judiciară sunt cele înscrise în 

Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare aprobat prin Ordin al ministrului 

justiției nr.199/C/18.01.2010, la poziția 39 regăsindu-se „evaluarea proprietății imobiliare” fără a 

fi avute în vedere alte atestate ale experților tehnici, astfel că nu dețin informații cu privire la 

experți care figurează și membri titulari ANEVAR. 

Expertizele sunt efectuate de experți tehnici autorizați de Ministerul Justiției, fără ca vreo 

dispoziție din OG nr.2/2000 să facă vreo trimitere la asociația profesională ANEVAR. 

În temeiul art.255 Cod proc. civ., instanța a încuviințat părților proba cu înscrisuri și proba 

cu expertiza tehnică în specialitatea evaluarea proprietății imobiliare pentru contestatoare. 

În cauză a fost desemnat aleatoriu expert tehnic judiciar în specialitatea evaluarea 

proprietății imobiliare având autorizația nr.X aflată în evidența Biroului Central pentru expertize 

Tehnice Judiciare din Subordinea Ministerului Justiției, stabilindu-se un onorariu de 1500 lei în 

sarcina contestatoarei, dovada achitării fiind depusă la dosarul cauzei conform chitanței 

nr.1850606603/1/25.10.2018 (fl.223 vol.III dosar) 

La termenul de judecată din data de 13.05.2019 expertul tehnic judiciar DSRI a depus la 

dosarul cauzei Raportul de expertiză tehnică judiciară de evaluare (fl.253-311 vol.3 dosar). De 

asemenea, a depus cerere de majorare onorariu cu suma de 1500 de lei, atașând decont 

justificativ în valoare de 3000 lei (fl.251 vol.III dosar). 

La termenul de judecată din data de 24.06.2019, intimata, prin apărător, a depus la dosarul 

cauzei obiecțiuni formulate la raportul de expertiză tehnică în specialitatea evaluarea proprietății 

imobiliare (fl.321-324 vol.III dosar). 

La data de 25.07.2019, expertul tehnic judiciar DSRI a comunicat la dosarul cauzei răspuns 

la obiecțiunile formulate de intimată la raportul de expertiză tehnică judiciară de evaluare 

(fl.329-335 vol.III dosar) - rezultatul expertizei tehnice dispuse – corectat și modificat (fl.329-

334 vol.3 dosar).  

La termenul de judecată din data de 09.09.2019, apărătorul intimatei a depus la dosarul 

cauzei obiecțiuni noi formulate la raportul de expertiză tehnică în specialitatea evaluarea 

proprietății imobiliare – după cum a fost completat de expert prin răspunsul la obiecțiuni (fl.345-

348 vol.3 dosar). 

La data de 19.09.2019, expert tehnic judiciar DSRI a comunicat la dosarul cauzei răspuns 

la cel de-al doilea set de obiecțiuni formulate de intimată la raportul de expertiză tehnică 

judiciară de evaluare (fl.355-356 vol.3 dosar). 

 

Analizând criticile formulate pe calea contestației la executare și materialul probator 

administrat în lumina dispozițiilor legale incidente, instanța reține următoarele: 

A) Situația de fapt: 

Dosarul execuțional nr. X/2017 în care a fost demarată urmărirea silită imobiliară ce face 

obiectul analizei în prezenta cauză a fost instrumentat pe rolul BEJA „DD” în temeiul cererii de 

executare silită înregistrată de creditoarea SC AC SRL la data de 27.02.2017 (fl.3 vol. I dosar), 

în baza titlurilor executorii reprezentate de sentința penală nr. X/02.11.2015 pronunțată de 
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Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul penal nr. X/299/2014 astfel după cum aceasta a fost 

modificată prin decizia penală nr. X/A/16.11.2016 pronunțată de CAB în dosarul penal nr. 

X/299/2014. 

Cu ocazia soluționării laturii civile a dosarului sus-menționat, în baza art.397 alin.1 Cod 

proc. pen. rap. la art.19 Cod proc. pen. și art.1357, art.1381, art.1382 și art.1351 C. civ., instanța 

penală a admis în parte acțiunea civilă formulată de S.C. AC S.R.L. și a obligat în solidar 

inculpații MAM, CM, CIC, și SN la plata sumei de 910,780,20 lei, reprezentând valoarea 

prejudiciului și la plata dobânzii legale calculată astfel: dobânda pentru sumele de 856.843 lei, 

20.993,20 lei și 16.463 lei de la data de 18.03.2014 și până la data plății integrale a sumelor; 

dobânda pentru suma de 15.937 lei de la data de 20.03.2014 și până la data plății integrale a 

sumei și dobânda pentru suma de 544 lei de la data de 01.10.2014 și până la data plății integrale 

a sumei. 

Totodată, a fost admisă în parte cererea părții civile de obligare a inculpaților la plata 

cheltuielilor judiciare dispunându-se plata către SC AC SRL a sumei de 60.000 lei, astfel: 

MAM, CM, CIC și SN la plata sumei de 12.500 lei fiecare și inculpații CPD și PF la câte 5000 

lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare. 

Pentru creanța sus-menționată, în cuantum de 910.780,20 lei cu titlu de prejudiciu și 

respectiv 60.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată, s-a procedat la valorificare pe calea 

executării silite a patrimoniului inculpaților debitori MAM, CM, CIC, SN, CPD și PF la 

solicitarea creditoarei SC AC S.R.L, formându-se, astfel, dosarul execuțional nr. X/2017. 

Prin încheierea pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București la data de 16.03.2016 în 

dosarul civil nr. X/300/2017 a fost încuviințată executarea silită a titlurilor executorii 

reprezentate de sentința penală nr. X/02.11.2015 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 

București în dosarul penal nr. X/299/2014 și decizia penală nr. X/A/16.11.2016 pronunțată de 

Curtea de Apel București în dosarul penal nr.X/299/2014. 

La solicitarea S.C. AC S.R.L. în cadrul executării silite imobiliare demarate în dosarul de 

executare nr. X/2017, BEJA DD a desemnat prin încheierea din 12.12.2017, în temeiul art.836 

alin.3 Cod proc. civ., pe dna. SEV în calitate de expert tehnic judiciar având specializare în 

evaluarea proprietății imobiliare și autorizație nr.X seria Y eliberată de Ministerul Justiției pentru 

a întocmi un raport de expertiză privind valoarea de circulație a bunului imobil aflat în 

proprietatea debitorului situat în București, str. MV, sector 2 București sub formă de construcție 

(subsol, parter, etaj, mansardă) cu indicarea datelor înregistrate în evidențele de carte funciară. 

I). Raportul de evaluare a fost întocmit la data de 26.02.2018 și efectuat prin inspectarea 

imobilului expertizat în teren accesul în interiorul imobilului fiindu-i permis expertului în 

prezența debitoarei contestatoare ocazie cu care a procedat la efectuarea de constatări directe și 

concrete vizând starea de întreținere a imobilului. 

Expertul a reținut că imobilul este o clădire în regim de înălțime S+P+1E+M, fiind 

amplasat stradal, în apropiere de intersecția dintre str. A. și str. MV, a) „este amplasat central, în 

apropierea unor artere cu trafic rutier intens, practic în imediata apropiere de intersecția dintre 

str. Agricultori cu str. Matei Voievod (.....) având posibilități de acces la mijloacele de transport 

în comun și la dotările existente ale zonei. La particularizarea indicilor pentru calculul valorii 

de circulație, se va lua în calcul faptul că vecinătățile imediate ale imobilului în cauză, sunt 

alcătuite din construcții tip vilă, cu grad de confort I, construite recent sau în aceeași perioadă 

cu cea în cauză, cu stare tehnică de întreținere bună și foarte bună ceea ce determină 

suplimentar un factor de atractivitate pentru perimetrul în cauză. În consecință, luând în 

considerare toate aspectele sus-menționate, se va aplica corecție de +140%.” 
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„Construcția prezintă caracteristicile gradului de finisaj superior: zugrăveli superioare, 

elemente decorative din stucatur, placaje din faianță pe pereții încăperilor cu destinație „baie” 

și „bucătărie”, pardoseli alcătuite din placaje de gresie, pardoseli din parchet, tâmplărie din 

PVC cu geam termopan, obiecte sanitare și dotări funcționale de calitate superioară, încălzire. 

Imobilul este racordat la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, rețeaua de energie 

electrică, rețeaua de alimentare cu gaze naturale, rețeaua telefonică, de cablu.” 

„Potrivit susținerilor debitoarei Mateescu Ana-Maria, confirmate de către fostul soț al 

debitoarei (contactat telefonic de debitoare), precum și constatărilor directe efectuate de către 

expert cu ocazia deplasării în cauză, la construcția în cauză, edificată în anul 1933 (conform 

caracteristicilor tehnice și arhitecturale și a contractului de vânzare-cumpărare transcris la 

nr.13972/29.09.1994 au fost efectuate lucrări de refacere a finisajelor interioare și exterioare și 

a instalațiilor aferente, după cumpărarea imobilului, respectiv, în anul 1994. 

De asemenea, conform susținerilor debitoarei Mateescu Ana-Maria confirmate de către 

fostul soț al debitoarei, au fost efectuate și lucrări de construcții cu caracter de lucrări de 

consolidare, respectiv: placare pereți perimetrali cu plase de Buzău, consolidare planșee, 

tencuieli, refacerea sarpantei din lemn și înlocuirea învelitorii cu tabla Lindab, modificări 

funcționale care au constat în închiderea terasei și amenajarea acesteia ca spațiu de locuit etc. 

Lucrările sus-menționate au fost executate fără respectarea prevederilor legale 

referitoare la expertizare, autorizarea și execuția lucrărilor de construcții. 

La data efectuării constatării la adresa în cauză, starea tehnică de întreținere a 

construcției este bună, fiind necesare lucrările de construcții uzuale, cu caracter de reparații 

curente și de întreținere.”    

b) „Terenul construit și liber aferent imobilului în cauză situat în București, str. Matei 

Voievod nr.97, sector 2, nu face obiectul prezentului raport de expertiză tehnic judiciară 

deoarece debitorii nu au un drept de proprietate asupra terenului, având un drept de superficie. 

Această particularitate determină un factor de neatractivitate, materializat într-o corecție 

negativă de -10%” 

c) „Imobilul cu destinație clădire de locuit în care se află unitățile locative în cauză, 

asigură satisfacerea următoarelor exigențe: 

- exigențe de stabilitate și siguranță structurală; 

- exigențe de confort I, respectiv: spațiu și funcționalitate, ambianță climatică etc; 

- exigențe economice, respectiv: durabilitate. 

Partiul de arhitectură al unităților locative este bine conceput, asigură exigențele de 

confort specifice gradului de confort I sub aspectul funcționalității, termotehnic, acustic, vizual-

luminos, dimensiuni spații, dotări și echipamente, ambianța climatică, igienic, estetic etc. 

Pentru aceste particularități și caracteristici se va aplica o corecție de +12%” 

d) „Starea de întreținere a locuinței este bună. 

La stabilirea valorii tehnice rămase actualizate a fost luată în considerare vechimea 

diferențiată a subansamblelor constituente și s-a aplicat un indicator al valorii de înlocuire 

corespunzător gradului de finisaj superior, cu stare tehnică bună. 

Lucrările de îmbunătățire/reparații capitale analizate determină suplimentar un coeficient 

de atractivitate datorat materialelor de construcții noi, moderne puse în operă. Se apreciază o 

corecție de +3%. Total+145” 

„Valoarea de circulație (valoarea de piață) stabilită prin metoda abordării prin cost (sau 

metoda valorii de înlocuire), pentru unitățile locative situate în imobilul compus din construcție 

situat în București, str. Matei Voievod nr.97, sector 2, este: 
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- UNITATE LOCATIVĂ SUBSOL, înscris în Cartea Funciară nr..X-C1-U1, având număr 

cadastral X-C1-U1 = 72.532 RON; 15.561 EURO (Curs valutar comunicat de BNR la 

26.02.2018: 1 EURO= 4,6613 RON); 

- UNITATE LOCATIVĂ PARTER, înscris în Cartea Funciară nr.X-C1-U1, având număr 

cadastral X-C1-U1 = 510.808 RON; 109.585 EURO (Curs valutar comunicat de BNR la 

26.02.2018: 1 EURO= 4,6613 RON); 

- UNITATE LOCATIVĂ ETAJ 1, înscris în Cartea Funciară nr.X-C1-U1, având număr 

cadastral X-C1-U1 = 451.268 RON; 96.812 EURO (Curs valutar comunicat de BNR la 

26.02.2018: 1 EURO= 4,6613 RON); 

- UNITATE LOCATIVĂ MANSARDĂ, înscris în Cartea Funciară nr.X-C1-U1, având 

număr cadastral X-C1-U1 = 199.214 RON; 42.738 EURO (Curs valutar comunicat de BNR la 

26.02.2018: 1 EURO= 4,6613 RON); 

TOTAL VALOARE DE CIRCULAȚIE = 264.696 EURO 

Valoarea de circulație stabilită anterior nu include cota de teren construit, situată sub 

construcție, aferentă imobilului în cauză.” 

„În cauză, fiind vorba de valori de circulație sensibil egale, apreciez că valoarea de 

circulație anterior prin metoda abordării prin cost/metoda valorii de înlocuire, este pertinentă 

și reflectă realitatea, fiind stabilită în raport de caracteristicile și particularitățile imobilului în 

cauză, existente la data raportării.” 

„Suprafața utilă a unităților locative în cauză, luată în calcul în conținutul prezentului 

raport de expertiză tehnică este cea consemnată în documentele existente la dosarul cauzei.” 

„Din cele 164 oferte de vânzare selectate în baza de date pentru ultima lună (22.01.2018-

22.02.2018), în perimetrul: zona str. Matei Voievod – Șos. Mihai Bravu – B-dul Pache 

Protopopescu, pentru imobile de tipul celui în cauză, au fost analizate oferte de vânzare în 

următoarea abordare – oferte de vânzare pentru imobile compuse din 

APARTAMENT/STUDIO situate în imobile construite înainte de 1977 (1940-1943), publicate 

de particulari, situate în perimetrul delimitat anterior – au fost selectate 12 comparabile.” 

Prin încheierea din data de 14.03.2018, BEJA DD a stabilit prețul de vânzare a bunului 

imobil scos la licitație publică situat în București, str. MV sector 2 înscris în CF sub nr:X 

aparținând debitoarei MAM evaluat în mod defalcat pe unități locative la sumele stabilite prin 

raportul de expertiză în specialitatea construcții evaluare imobiliară întocmit la data de 

28.02.2018 de expertul desemnat în dosarul execuțional, dna. Ștefănescu Elena Violeta. 

Prin încheierea din data de 15.03.2018, BEJA DD a stabilit termenul de vânzare a bunului 

imobil scos la licitație publică situat în București, str. MV, sector 2 înscris în CF sub nr.X 

aparținând debitoarei MAM. 

La data de 16.03.2018, BEJA DD a întocmit publicație de vânzare silită pentru primul 

termen. 

Potrivit extrasului CF (fl.533 vol.III dosar) dreptul de proprietate asupra imobilului situat 

în București str. MV, sector 2 aparține contestatoarei debitoare MAM înscris în temeiul sentinței 

civile nr. X/07.12.2010 pronunțate de Judecătoria Sectorului 2 București. 

Conform adresei DVBL nr.X/18.04.2018 (fl.88 vol.III dosar), imobilul sus-menționat 

figurează în evidențele fiscale cu următoarele valori fiscale: Supr. C: 213,65 – val. impunere: 

453.645,92 lei; Supr. C: 53.40 – val. impunere: 85.039,50 lei; Supr. C: 54.26 – val. impunere: 

57.610,28 lei. 

Potrivit punctului de vedere cu privire la criticile formulate pe calea contestației la 

executare în ceea ce privește aspectele tehnice și concluziile reținute în cuprinsul lucrării de 
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evaluare întocmită în dosarul execuțional nr.134/2017 de dna. expert SEV (fl.89-100 vol.III 

dosar): 

- delimitarea unităților locative și a suprafețelor utile ale unităților locative luate în calcul 

în conținutul raportului de expertiză sunt cele consemnate în documentația tehnică cadastrală – 

plan releveu existentă la dosarul cauzei și întocmită de personal tehnic specializat și autorizat 

de instituțiile abilitate ale statului; 

- cu ocazia efectuării constatărilor expertul a efectuat măsurători proprii cu aparatură 

proprie – telemetru digital cu laser marca PLR 50 – marca BOSCH, măsurători care au indicat 

corespondența dintre starea de fapt existentă și cea prezentă în documentația tehnică 

cadastrală; 

- s-a mai arătat că neconcordanțele pe care le reclamă contestatoarea se referă la 

suprafața utilă a teraselor care, în opinia acesteia, au devenit spațiu locuibil; în acest sens, s-a 

învederat că potrivit normelor legale indicate în baza legală de expertizare (legislația indicată 

la pag.2-3 ale raportului de expertiză) închiderea teraselor și utilizarea lor ca spațiu locuibil nu 

modifică componența unităților locative în cauză și nici destinația încăperilor rezultate; astfel 

potrivit normelor tehnice în vigoare spațiul obținut prin închiderea unei terase va avea 

destinație de „terasă acoperită” și va fi evaluat conform acestei destinații (prin aplicarea 

prețului unitar corespunzător destinației inițiale); 

- cu ocazia efectuării expertizei contestatoarea nu a prezentat documentația tehnică 

necesară (proiect; autorizație de construire; expertiză tehnică etc) din care să rezulte că a 

modificat în mod legal plastica fațadelor construcției (prin închiderea teraselor) și că a efectuat 

demersurile legale pentru a schimba destinația spațiului rezultat prin închiderea teraselor 

(expertiză tehnică cu propunerea soluțiilor de consolidare, proiect, autorizație de construire); 

pentru clarificare s-a mai arătat că încărcările normate (permanente, utile, accidentale) luate în 

calcul la dimensionarea elementelor structurale ale unui spațiu cu destinația „terasă” sunt 

diferite de cele luate în calcul pentru un spațiu cu destinația de „locuință”; astfel, potrivit 

Metodologiei pentru evaluarea clădirilor și construcțiilor speciale din grupele 1 și 2 de mijloace 

fixe elaborată de Institutul de proiectare cercetare și inginerie tehnologică pentru construcții 

București – SC IPC SA și aprobată prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajarea 

Teritoriului nr.32/N/16.10.1995 – Catalog nr.120 pentru evaluarea clădirilor de locuit și 

administrative: Modul de stabilire: 10.Se precizează că reevaluarea clădirilor și construcțiilor 

care au altă destinație la data reevaluării decât cea inițială (la care s-au făcut ulterior cheltuieli 

pentru reconstrucții, transformări sau amenajări de natură a schimba destinația inițială) se va 

face după o fișă de catalog corespunzătoare destinației inițiale” 

 - Suprafața utilă a unităților locative în cauză, luată în calcul în conținutul prezentului 

raport de expertiză tehnică este cea consemnată în documentele existente la dosarul cauzei; 

- imobilul în cauză este o construcție în regim de înălțime S+P+1E+M, indiferent de opinia 

contestatoarei; nivelul doi al construcției prezintă caracteristicile tehnice corespunzătoare în 

categoria „mansardă”, așa cum este definit în prevederile tehnice de specialitate; Potrivit P118-

1999 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Cap 1.2 Terminologie, 

Clasificări: 1.2.32 „Mansarda – spațiu funcțional amenajat în volumul podului construcției. Se 

include în numărul de niveluri supraterane”; 1.2.33 „Nivel – spațiu construit suprateran sau 

subteran al construcțiilor închise sau deschise, delimitate de planșee” 

- au fost aplicate prețurile corespunzătoare pentru grad de finisaj superior (pardoseli, 

obiecte sanitare, zugrăveli, dotări etc); conform Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și 

Amenajarea Teritoriului nr.32/N/16.10.1995 – Catalog nr.120 pentru evaluarea clădirilor de 
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locuit și administrative: Definiții și conținut: La clădiri de locuit: Finisaj superior = tencuieli 

interioare gletuite cu var și ipsos, parțial stucături și lambriuri, zugrăveli interioare de calitate 

superioară, calcio-vecchio și vopsitorii sau faianță la băi și bucătării, tencuieli exterioare din 

piatră artificială, terasit, placaje, etc, pardoseli parchete de calitate superioară, plăci de gresie 

sau piscoturi, mozaic venețian sau marmură.” 

- terenul construit și liber aferent imobilului în cauză situat în București str. Matei Voievod 

nr.97, sector 2, nu face obiectul prezentului raport de expertiză tehnică judiciară deoarece 

debitorii nu au un drept de proprietate asupra terenului, având un drept de superficie; această 

particularitate determină un factor de neatractivitate, materializat printr-o corecție negativă; 

- comparația efectuată de contestatoare între valoarea de circulație a imobilului în cauză 

stabilită la data efectuării expertizei (februarie 2018) și cea stabilită la data de 31.07.2014 în 

dosarul penal nr.5820/P/2013 a fost apreciată ca nejustificată și neconcludentă; 

- s-a mai arătat că valoarea de circulație (piață) reprezintă o noțiune total diferită de 

valoarea de impunere (stabilită de ANAF) cele două valori având la bază algoritmi de calcul 

diferiți iar finalitatea acestora fiind diferită: vânzarea la licitație a imobilului vs. impozitarea 

proprietarului; 

- potrivit Standardelor Internaționale în vigoare – International Valuation Standards 

elaborate de Comitetul pentru Standarde Internaționale de evaluare – IVSC, rezultă: 

„1.valoarea de circulație a unui imobil reprezintă o noțiune legată de reglementarea 

juridică a circulației bunurilor între vii; 

2. valoarea de circulație a bunurilor între vii se bazează pe două principii: 

a) principiul libertății, libertatea de voință a părților exprimată prin acordul lor (acord de 

vânzare-cumpărare, de acceptare a succesiunii, a partajului, a dezmembrării etc.) 

b) principiul consensualității (consensul părților asupra valorii bunurilor). 

Definiția valorii de circulație (piață), conform IVS-2011, este: 

Valoarea de piață este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată la data 

evaluării între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu prețul determinat 

obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare în care părțile implicate au acționat în 

cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere” 

a) Pentru utilizarea acestei noțiuni trebuie să existe o piață, delimitată geografic cu 

cumpărători și vânzători independenți, specifică unor produse, servicii sau lucrări. 

Valoarea de piață este rezultatul concurenței loiale, când se stabilește echilibrul între 

cerere și ofertă. Echilibrul este momentan și instabil, deoarece la o creștere a ofertei față de 

cerere scade prețul imediat și viceversa. 

Orice penurie momentană conduce imediat la preț de speculă, fapt ce atrage imediat 

creșterea ofertei și scăderea prețului. 

b)Termenul de sumă estimată din definiție se referă la valoarea măsurată cu o monedă 

locală (lei) sau recunoscută internațional ca reper de unitate de măsură a valorii (euro sau 

USD); 

c) Termenul „la data evaluării” exprimă faptul că valoarea de piață (suma estimată) este 

specifică unui anumit moment al pieței (când s-a realizat echilibrul dintre cerere și ofertă) la 

care s-a realizat tranzacția. 

Valoarea de circulație (piață) poate deveni incorectă dacă se schimbă condițiile pieței (în 

prezentul caz: data raportării) 

Orice fluctuație a prețului anterioară sau posterioară vânzării nu mai poate influența 

valoarea de piață” 
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- din analiza acestei condiții din definiția valorii de circulație (piață) rezultă:data 

evaluării ca dată recentă se poate extinde la maxim trei luni numai și numai dacă pe piața 

respectivă s-a constatat o stabilitate (echilibrul dintre cerere și ofertă se menține constant, nu au 

intervenit factori care distorsionează piața); comparația între două valori de circulație stabilite 

la date diferite la un interval de 4 ani distanță este neconcludentă; 

- opțiunea contestatoarei de delimitare a unităților locative prin documentația cadastrală 

existentă la dosarul cauzei efectuată anterior raportului de expertiză evaluator a constituit o 

opțiune a contestatoarei, apreciindu-se că aceasta nu poate constitui o obiecțiune la lucrarea 

întocmită; 

- obiecțiunea referitoare la coeficientul de uzură aplicat pentru stabilirea valorii rămase  

(în metoda adunării prin cost) este neadevărată întrucât la efectuarea evaluării expertul a 

aplicat indicatorii valorii de înlocuire corespunzători pentru un imobil cu grad de finisaj 

superior și a aplicat coeficienți de uzură diferențiat pe subansamble constituente, în raport de 

vechimea reală a acestora potrivit recomandărilor existente în Catalogul P 135-1999 și a stării 

de fapt constatate cu ocazia efectuării expertizei; s-a reținut astfel că „evaluarea unităților 

locative distincte care alcătuiesc construcția situată în str. Matei Voievod nr.97, sector 2, va fi 

efectuată prin aplicarea conform prevederilor tehnice în vigoare (enumerate anterior), a 

indicatorilor valorii de înlocuire corespunzători pentru un imobil cu grad de finisaj superior, cu 

aplicarea unui coeficient de uzură diferențiat pe subansamble constituent, în raport de vechimea 

reală a acestora, potrivit recomandărilor existente în Catalogul P-135-1999 – Ghid cuprinzănd 

uzura fizică în construcții elaborat de Institutul Național de Cercetări în Construcții și Economia 

Construcțiilor – INCERC și aprobat cu Ordinul nr.85/N/1999 al Ministerului Lucrărilor Publice 

și Amenajărilor Teritoriului – MLPAT – Anexa 45, ținând cont de ponderea subansamblelor 

constituente ale unei construcții cu destinație „locuință”; 

S-a mai arătat că stabilirea coeficienților de uzură a subansamblelor constituente ale 

unităților locative a fost efectuat potrivit Catalogului sus-menționat Capitolul 2 – Metoda bazată 

pe analiza situației reale întâlnită în teren: 

„se utilizează atunci când expertul s-a confruntat cu realitatea de pe teren, constată că 

există condiții diferite de cele avute în vedere la elaborarea ghidului, se descompune obiectul în 

cauză în părți componente (subansamble, structuri) și se stabilește (eventual prin apreciere) 

ponderea valorică a acestora din valoarea totală a obiectului; stabilirea gradului de uzură a 

fiecărei părți componente se poate face prin vizualizare directă sau prin discuții și documentare 

privind comportarea în timp a construcției; se ponderează gradul de uzură stabilit pentru fiecare 

parte componentă cu ponderea ei valorică în cadrul obiectului  și, prin însumare, se obține 

gradul de uzură final” 

- în final, referitor la competențele specializării și autorizării expertului tehnic judiciar 

desemnat în dosarul execuțional pentru efectuarea lucrării de evaluare a imobilului, s-a arătat 

că dna expert are calitatea de expert tehnic judiciar de specialitate construcții și evaluări 

proprietăți imobiliare și poate fi desemnată în această calitate pentru care a fost atestată de 

Ministerul Justiției și pentru care deține pregătire profesională de specialitate. 

Referitor la competența legală a ANEVAR de a elabora metodologii sau norme sau de a 

efectua expertize tehnice judiciare s-au arătat următoarele: 

- Prin OG nr.24/2011 art.3 alin. 1 s-a înființat ANEVAR (Asociația Națională a 

Evaluatorilor Autorizați din România), persoană juridică autonomă care funcționează ca 

organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial; 
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- ANEVAR este o organizație abilitată să emită metodologii, standarde și norme după 

01.07.2014 care reglementează activitatea membrilor săi și să ia măsurile de sancționare 

corespunzătoare în cazul în care aceștia în calitate de membri ai asociației, nu respectă 

Standardele de Evaluare adoptate de Asociație; 

- punctul de vedere referitor la invocarea normelor tehnice de evaluare ale organizațiilor 

profesionale (ANEVAR) ca bază legală de expertizare în conținutul rapoartelor de expertiză 

tehnică judiciară a fost comunicat Curții de Apel București de către Ministerul Justiției – 

Secretar de Stat prin Adresa nr.314/08.04.2005 – 37960/13.04.2005: „standardele, 

metodologiile, coeficienții, criteriile sau alte materiale emise de aceste organizații nu au 

caracter de normă legală și nu pot fi invocate ca atare în rapoartele de expertiză tehnică 

judiciară”.  

  II). Potrivit raportului de expertiză extrajudiciară în specialitatea evaluare construcții 

întocmit la data de 11.09.2018 de evaluator autorizat ANEVAR GG, având nr. de legitimație X 

cu specializare EI și EPI la solicitarea contestatoarei s-a procedat la efectuarea unei inspectări a 

imobilului situat în str. MV, sector 2, procedându-se la stabilirea unei valori a imobilului valabile 

în condiții generale și speciale, aferente datei de 23.08.2018, valoarea de piață fiind determinată 

prim metoda abordării prin cost, exprimată la un curs al valutei euro de la aceeași dată în valoare 

de 4,649 ron pentru 1 euro și cu estimarea perioadei de expunere pe piață la această valoare ca 

fiind de 12 luni (fl.140-214 vol.3 dosar). 

Ca bază normativă de evaluare au fost menționate Standardele de Evaluare a Bunurilor 

2018 precum și Ghidurile de evaluare 2016 GEV 630, puse la dispoziția membrilor de către 

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România; Costuri de reconstrucție – costuri de 

înlocuire clădiri rezidențiale – autor CS, Coeficienți actualizați aplicabili 2017-2018, biblioteca 

ANEVAR. 

S-a reținut că imobilul situat în str. Matei MV, sector 2 reprezintă o clădire cu regim de 

înălțime S+P+ETAJ+MANSARDĂ LOCUIBILĂ, fiind domiciliul stabil al contestatoarei 

debitoare persoană fizică MAM, aceasta având calitatea de proprietar exclusiv asupra clădirii a 

cărei utilizare în prezent este de locuință rezidențială, nu și asupra terenului aferent în privința 

căruia nu s-a procedat la vreo evaluare în cadrul lucrării efectuate. 

S-a constatat că starea construcției este bună, cu finisaje superioare la parter și etajul 1. 

În ceea ce privește zona, imobilul este situat în partea de nord-est a mun. București, zona 

Iancului a sectorului 2, zona se bucură de o reputație pozitivă cu o populație cu un grad 

superior de educație și comportament, zona economică se caracterizează prin comerț, prestări 

servicii, cartierul fiind racordat la toate utilitățile, având factori de mediu încurajatori, poluare 

medie, fiind caracterizat prin siguranța căilor de intrare și ieșire din zonă. 

În ceea ce privește datele referitoare la suprafețele imobilului utilă și construită 

desfășurată au fost obținute date din actul de dezmembrare al imobilului. 

Imobilul a fost dat în folosință în anul 1984 cu refacere a structurii și finisajelor moderne 

în anul 2006. 

Din declarația proprietarului, imobilul a fost consolidat imediat după cumpărare în anul 

1995, când a fost refăcută structura de rezistență, planșeele de beton armat de la fiecare nivel și 

terasele au fost transformate în camere de locuit. 

În anul 2006-2007 a urmat a doua etapă de renovări din care tâmplăria exterioară a fost 

înlocuită cu tâmplărie PVC. Finisajele inferioare de la parter și etaj au fost înlocuite cu finisaje 

superioare, vitralii, ornamente cu basoreliefuri, cada jacuzzi, pereți placați cu marmură, corpuri 

de iluminat prezentând diverse picturi din cristal.  
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Imobilul este racordat la toate utilitățile, structura este realizată din beton armat, subsolul 

prezintă toate utilitățile, finisat în totalitate, poate fi utilizat ca locuință dacă se dorește, podelele 

la subsol, parte sunt placate cu gresie, podelele de la etaj și mansarda locuibilă sunt placate cu 

parchet laminat, există instalație de aer condiționat în toată casa, ușile interioare sunt din lemn 

masiv ornamentate cu vitralii, tâmplăria exterioară este PVC cu geam termopan, finisajul 

exterior constă în tencuieli obișnuite din ciment, suprastructura este realizată din cărămidă și 

stâlpi din beton armat pe clțuri și la intersecția zidurilor portabile, planșeu din beton armat, 

centuri din beton armat peste ziduri. 

Branșamentul la instalația electrică se face direct din tabloul electric aferent coloanei 

imobilului, canalizarea menajeră este racordată la coloana imobilului și rețeaua stradală, 

obiectele sanitare sunt din porțelan sanitar, instalația de încălzire este cu gaze prin calorifere 

din fontă, iar învelitoarea din ziglă Bramak. 

Din analiza pieței s-a constatat că oferta la vânzare pentru acest tip de imobil descris mai 

sus nu există, deoarece imobilul subiect are în finisaje vitralii și basoreliefuri, elemente care duc 

la prețuri mai mari față de imobilele cu finisaje obișnuite, există cereri reduse la cumpărare 

pentru imobile similare cu imobilul subiect. Piața pentru imobile similare cu imobilul subiect 

există foarte redusă, nu putem spune că piața este activă, nu este nici a cumpărătorilor nici a 

vânzătorilor. În condițiile de piață cerere-ofertă, proprietatea subiect rămâne cu cea mai bună 

utilizare casă rezidențială. 

Valoarea de piață  prin utilizarea metodei abordării prin cost a  fost stabilită după cum 

urmează (TVA inclus): 

- a dreptului de proprietate pentru subsol fără teren a fost stabilită la suma de 139.000 lei 

(30.000 euro);  

- valoarea de piață pentru parter a fost stabilită la suma de 883.310 lei (190.000 euro); 

- valoarea de piață pentru etaj a fost stabilită la suma de 883.310 lei (190.000 euro); 

- valoarea de piață pentru mansarda locuibilă a fost stabilită la suma de 260.344 lei 

(56.000 euro) 

Total S+P+1E+M = 2.166.000 lei – 466.000 euro 

Durata de viață economică rămasă a fost estimată de evaluator la 75 de ani, durata de 

viață la 80 de ani, iar gradul de uzură fizică la 5 ani. 

Deoarece nu există informații recente disponibile cu privire la oferte de vânzare imobile 

similare cu imobilul subiect din zona rezidențială a cartierului Iancului, sector 2, pentru a 

compara proprietatea imobiliară subiect cu proprietăți similare care sunt propuse spre vânzare, 

evaluatorul nu utilizează abordarea prin piață pentru a estima valoarea de piață a imobilului 

subiect. Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect 

cu active identice sau similare al căror preț este cunoscut – (Standarde de evaluare a Bunurilor 

2018 Glosar). 

Abordarea prin venit nu a fost utilizată de evaluator pentru estimarea valorii de piață a 

dreptului de proprietate supus evaluării deoarece nu au fost găsite în piață oferte de imobile 

similare cu imobilul subiect care să genereze venit la data evaluării și nici cu potențial în piață. 

Abordarea prin venit este aplicabilă oricărei proprietăți imobiliare care generează venit la data 

evaluării sau care are acest potențial în contextul pieței. 

III). Potrivit concluziilor definitivate ale raportului de expertiza tehnică judiciară în 

specialitatea construcții și evaluarea proprietății imobiliare, întocmit de expert tehnic judiciar 

DSRI (fl.253-311, 329-334, 355-356 vol.3 dosar):  
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- valoarea de piață a imobilului evaluat în întregul său de tip vilă este de 423.800 Euro 

(2.016.500 RON), defalcarea pentru fiecare unitate locativă ce compune  VILA  S+P+E+M 

indicând următoarele valori:  

SUBSOL               29.000 EUR        138.000 RON 

PARTER             149.600 EUR        711.900 RON 

ETAJ                  150.300 EUR        715.200 RON 

MANSARDĂ        94.900 EUR        451.400 RON. 

Raportul de expertiză efectuat de expertul desemnat în prezenta cauză a avut în vedere 

actul de dezmembrare nr.X/18.12.2002, încheierea de intabulare nr.X/08.02.2011, extras de CF 

pentru informare nr.X/ 22.02.2011, extras de CF pentru informare nr.X/17.04.2017 și certificat 

de performanță energetică nr.X/09.07.2014.  

Cu ocazia inspecției au fost culese date despre caracteristicile fizice ale imobilelor obiect 

(fără intervenții de detaliu sau profunzime), precum și alte date relevante, fiind urmărită și 

corespondența dintre descrierea scriptică și situația efectivă/faptică din teren, aspectele fiind 

consemnate în procesul-verbal de constatare (fl.276;277 vol.III dosar). 

Astfel, cu ocazia deplasării în teren s-a constatat că evaluarea privește o construcție în 

regim de S+P+E+M, PIF 1940, refăcută în anul 1994 și modernizată în anul 2006. 

Conform procesului-verbal de constatare: 

„1. Planșeu P -> E turnat dublu, pereți placați cu plasă+betonați; instalații schimbate; 

finisaje – fără autorizație; 

2. Terase transformate în camere, refacere acoperiș, refacere zugrăveală învelitoare tabla 

Lindab, tâmplărie PVC cu geam termopan, clanțe uși aurite; 

SUBSOL – pardoseli gresie, pereți faianță, zug. lav.+lambriurile; 

PARTER – pardoseli gresie, pereți calcio vechio; 

ETAJ – pardoseli gresie, pereți calcio vecchio + lavabile; 

MANSARDA – pardoseli gresie + parchet laminat + pereți faianță + lav., beton+trepte 

lemn, m din zidărie, pereți comp., scara lemn E + mansardă 

Instalații: electrice, sanitare, termice (C. gaz + cal. fontă+oțel) 

Tâmpl. exp. + ert. lemn plin. cu tablă + vitralii + celular” 

Au fost identificate și descrise cele 4 unități locative. 

Terenul în suprafață de 488,97 mp pe care este edificată construcția în cauză (și care ocupă 

o suprafață construită la sol de 132, mp) aparține dnei MF, asupra acesteia fiind constituit un 

drept de superficie în favoarea proprietarului construcției dna. MAM. 

Din punct de vedere al amplasamentului s-a reținut că imobilul supus evaluării este situat 

în partea centrală a mun. București, în vecinătatea UNATC, într-o zonă cu caracter tradițional 

rezidențial, reprezentat de ansambluri de locuințe colective și individuale cu inserții de spații 

comerciale. Accesul în zonă este asigurat de artere importante precum Bd Pache Protopopescu, 

Cal. Călărași, șos. Mihai Bravu având următoarele facilități: dotări social urbane școlare, 

medicale, culturale, poliție, pompieri, parcuri etc; mijloace de transport în comun; unități 

comerciale: restaurante, magazine, supermarketuri, hoteluri etc; utilități tehnico-edilitare 

complete: energie electrică, gaze, apă și canalizare, infrastructură bine dezvoltată: drumuri de 

acces asfaltate și superior sistematizate. 

În ceea ce privește sistemul constructiv, structura din zidărie de cărămidă portantă și 

stâlpi din beton armat, pe fundații din beton armat, închideri perimetrale din zidărie cărămidă, 

compartimentări interioare din zidărie cărămidă și gips carton, acoperiș tip sarpantă din lemn 
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cu învelitoare din tablă. S-a reținut ca finisaje interioare: pardoseli din parchet și gresie, pereți 

zugrăviți în stil calcio vecchio și cu vopsele lavabile, parțiali placați cu faianță. 

Imobilul este dotat cu instalații electrice, sanitare și termice (centrală termică proprie). 

Construcția a fost refăcută în anul 1994 prin turnarea unui planșeu dublu peste parter, 

placarea cu plasă și betonarea pereților, schimbarea instalațiilor și a finisajelor. 

În anul 2006 a fost parțial modernizată prin transformarea teraselor în camere, refacerea 

acoperișului, refacerea zugrăvelii, înlocuirea învelitorii și a tâmplăriei exterioare. 

În ceea ce privește starea tehnică a imobilului s-a constatat că aceasta este foarte bună, 

corespunzătoare vechimii și stării de întreținere constatate cu ocazia inspecției la fața locului. 

Imobilul nu cuprinde anexe. Datele despre aria de piață în cazul prezentei expertize tehnice 

judiciare de evaluare au fost colectate la nivel de zonă/vecinătăți, respectiv: zona Matei Voievod 

și vecinătăți. 

„Având în vedere că imobile similare – doar construcții (fără teren) nu se tranzacționează 

în mod obișnuit pe piața imobiliară specifică, expertul va proceda la evaluarea întregului imobil 

(teren+construcție), din care ulterior, prin tehnica alocării valorii pe componente, va estima 

valoarea doar a construcției. 

Nu au fost identificate tranzacții de imobile similare/comparabile (teren+construcții 

rezidențiale) în zona analizată, astfel încât expertul a apelat la informațiile referitoare la oferte 

de vânzare cu imobile similare/comparabile în zona analizată – în scopul aplicării abordării 

prin piață. 

Conform Standardelor de evaluare a bunurilor 2018, GEV 630 – Evaluarea bunurilor 

imobile „elaborarea rapoartelor de evaluare prin utilizarea parțială sa exclusivă a ofertelor de 

piață având ca obiect bunuri imobile comparabile este conformă cu prezentele Standarde de 

evaluare”. 

Ofertele de vânzare pentru imobile similare/comparabile identificate sunt situate în aria de 

piață delimitată anterior și reprezintă imobile rezidențiale (teren și construcții) cu caracteristici 

similare. Prețurile de ofertă cerute pentru aceste imobile sunt distribuite într-un spectru larg, 

fiind influențate de suprafața terenului, aria construcției, finisaje și regim de înălțime, respectiv: 

487.000 - 670.000 euro. 

Datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou au fost preluate din surse 

credibile precum: cataloage editate de IROVAL și îndreptarele tehnice editate de 

MatrixRom,care furnizează informații actualizate referitoare la costurile de construire, tipurile 

de construcții și materialele de construcții. 

Evaluarea efectuată conform prezentului raport reprezintă o estimare a valorii de piață, 

așa cum este aceasta definită în Standardele de evaluare a bunurilor – SEV Cadrul general. 

Data de referință a efectuării evaluării este 09.05.2019, 1 eur = 4,7584 ron. 

„Se presupune că imobilele în cauză se conformează tuturor reglementărilor și 

restricțiilor privind documentațiile de urbanism, legile de construire și regulamentele specifice, 

precum și că toate autorizațiile permisele, certificatele și altele asemenea pot fi reînnoite și/sau 

transferate către un eventual cumpărător sau alt ocupant.” 

„Expertul nu își asumă nicio responsabilitate privind situația juridică, acesta neavând 

calitatea juridică de a certifica corectitudinea, din punct de vedere legal a actelor puse la 

dispoziție și nici a dreptului de proprietate asupra imobilelor în cauză. Aspectele și 

considerentele juridice se bazează exclusiv pe documentele avute la dispoziție. Expertul nu a 

făcut niciun fel de investigație suplimentară în scopul constatării eventualelor lipsuri de 

documente care nu au fost puse la dispoziția sa.” 
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Analizele, opiniile și concluziile au fost formulate în concordanță cu Standardele 

internaționale de evaluare a bunurilor 2018 care sunt în concordanță cu Standardele 

Internaționale de Evaluare ediția 2013 și cu Standardele Europene de Evaluare ediția 2016 și 

sunt adaptate specificului pieței din România în conformitate cu legislația specifică aferentă 

domeniului evaluării și expertizei tehnice judiciare. S-au urmărit recomandările următoarelor 

Standarde de Evaluare: SEV – Cadrul general, SEV 101 – Termenii de referință și evaluării, 

SEV 102 – Implementare, SEV 103 – Raportare, SEV 104 – Tipuri ale valorii, SEV 230 – 

Drepturi asupra proprietății imobiliare, GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile. 

În ceea ce privește analiza pieței specifice, s-a reținut că potrivit unui raport recent al 

imobiliare.ro „proprietățile rezidențiale din România (apartamente, dar și case) s-au apreciat 

cu 1,6% în cel din urmă trimestru din 2018 față de cele trei luni anterioare. Pe parcursul 

întregului an, prețurile solicitate de către vânzători s-au majorat, per ansamblu cu 5,3%, cifră 

care arată tendința de temperare a scumpirilor de pe piața rezidențială. 

Trendul de încetinire a ritmului scumpirilor pe piața locuințelor este confirmat și de 

statisticile oficiale privind prețurile de tranzacționare ale proprietăților rezidențiale din 

România. Astfel, cele mai recente date publicate de Eurostat și Institutul Național de Statistică 

(INS) arată pentru al treilea pătrar din 2018, un plus de 4,3% în Uniunea Europeană (față de 

perioada similară din 2017), în vreme ce, pe piața locală, avansul anual a fost ceva mai 

accentuat, anume 5,7%. 

Analiza privind cererea în cazul prezentului imobil, ținând cont de informațiile disponibile 

la data evaluării arată că aceasta este limitată, în stagnare. 

Potrivit imobiliare.ro, cea mai mică marjă de diminuare a cererii a fost înregistrată în 

București, care este și cea mai mare piață imobiliară a țării – aici, volumul căutărilor de 

locuințe a înregistrat un recul anual de doar 4%. 

În ceea ce privește analiza ofertei în cazul prezentului imobil, potrivit informațiilor 

disponibile la data evaluării, aceasta este medie. 

În cadrul prezentei expertize, expertul a selectat ca metodele cele mai adecvate pentru 

evaluare: abordarea prin cost – metoda costurilor segregate și abordarea prin piață – metoda 

comparației directe. 

S-a procedat la stabilirea valorii de piață a terenului prin aplicarea metodei abordării 

prin piață, a comparației directe, aplicarea metodei fiind facilitată de informațiile oferite de 

agențiile imobiliare și site-urile de specialitate care prezintă informații privind oferte de vânzare 

pentru terenurile comparabile, în zona analizată, rezultând o valoare de 273.800 euro respectiv 

1302.800 ron. 

Abordarea prin piață, cunoscută și sub denumirea de comparație directă oferă o indicație 

asupra valorii imobilului supus evaluării prin compararea acestuia cu imobile similare 

identificate pe piață în urma analizei pieței. Aceasta este aplicabilă tuturor tipurilor de imobile 

atunci când există suficiente informații credibile privind tranzacții și/sau oferte de vânzare 

recente credibile. Atunci când există informații disponibile, abordarea prin piață este cea mai 

directă și adecvată abordare ce poate fi aplicată pentru estimarea valorii de piață. 

În privința determinării valorii de piață a construcției a fost utilizată metoda abordării 

prin cost (care presupune trei posibilități: metoda comparațiilor unitare, metoda costurilor 

segregate și metoda devizelor) fiind aleasă metoda costurilor segregate. Aceasta presupune 

estimarea costului de nou, estimarea deprecierii cumulate din toate cauzele și estimarea valorii 

nete a construcției prin scăderea deprecierii cumulate din costul de nou. Costul nou cunoscut ca 

și cost de reconstruire  reprezintă costul utilizat pentru realizarea unor construcții identice la 
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data efectivă a evaluării. Atunci când o construcție încorporează materiale, tehnici sau elemente 

de proiectare care sunt în prezent depășite și nu pot fi reproduse ori o structură poate expune o 

combinație de caracteristici care deviază de la standardele curente pentru componente ale 

construcțiilor se practică în mod obișnuit estimarea costului de edificare a construcțiilor care 

oferă utilitate comparabilă cu cea a construcțiilor subiect, denumit și costul de înlocuire. 

 Costul de nou ales în cazul de față este costul de înlocuire estimat la data efectivă a 

evaluării a unei construcții cu utilitate echivalentă celei evaluate, folosind materiale, standarde, 

proiect și dispunere în spațiu moderne. 

Datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou al construcției VILA au fost 

preluate din „îndreptarul tehnic pentru evaluarea imediată la prețul zilei a costurilor 

elementelor și construcțiilor de locuințe” editat de MatrixRom, sursă consacrată și recunoscută 

pe piața evaluărilor. 

Pentru determinarea costului de înlocuire net s-a procedat la determinarea deprecierilor 

care afectează construcția, deprecierea fiind diferența dintre costul de reconstruire/de înlocuire 

al construcției și valoarea ei de piață. 

Deprecierea din toate cauzele cuprinde toate pierderile de valoare, ca urmare a: 

- uzurii fizice – o pierdere de valoare cauzată de deteriorarea condiției fizice a 

construcției; 

- deprecierii funcționale – o pierdere de valoare a unei structuri cauzate de schimbările de 

gusturi, inovații tehnologice sau standarde de piață; 

- deprecierii externe – o pierdere de valoare cauzată de factorii exterior construcției în 

cauză. 

În cazul de față a fost estimată o depreciere globală (care cuprinde toate cele trei tipuri de 

deprecieri) prin corelare cu valoarea estimată prin aplicarea abordării prin piață. 

În urma aprecierii metodei costurilor segregate a rezultat o valoare a construcției de 

423.800 euro – 2.016.500 ron. 

Prin utilizarea abordării prin piață, s-a stabilit o valoare a întregului imobil (teren+ 

construcție) de 693.300 euro – 3.299.000 ron și prin scăderea valorii de piață a terenului – 

estimată în cadrul abordării prin cost a rezultat o valoare a construcției de 419.500 euro – 

1.996.100 ron. 

În final, în urma efectuării unei comparații între valoarea de piață rezultată pentru 

construcție prin utilizarea metodei abordării de piață (419.500 eur – 1.996.100 ron) și cea 

rezultată prin utilizarea metodei abordării prin cost (423.800 euro – 2.016.500 ron), expertul a 

recomandat această din urmă evaluare caracterizată printr-un grad de precizie și adecvare mai 

mare în determinarea valorii reale de piață a imobilului de tip VILA S+P+E+M. 

Astfel, s-au stabilit cu titlu inițial următoarele valori defalcate pe unități locative prin 

aplicarea pentru subsol a procentului de 50% din etaj și 75% din etaj pentru mansardă (fl.273 

vol.III dosar): 

SUBSOL               65.200 EUR        310.200 RON 

PARTER             130.400  EUR        620.500 RON 

ETAJ                  130.400 EUR        620.500 RON 

MANSARDĂ        97.800 EUR        465.300 RON. 

Prin obiecțiunile formulate de intimata SC AC SRL s-a arătat, în esență că expertul 

desemnat în cauză a stabilit o valoare a construcției de 988 euro/mp calculele sale fiind eronate 

în raport cu suprafața reală a subsolului, a parterului, suprafața utilă a etajului 1 respectiv a 

mansardei (321-324 vol.III dosar).  
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S-a reiterat că potrivit raportului de expertiză din dosarul execuțional s-a constatat că 

lucrările efectuate cu privire la închiderea terasei și amenajarea acesteia ca spațiu de locuit au 

fost executate fără respectarea prevederilor legale referitoare la expertizare, autorizare și execuția 

lucrărilor de construire. Au fost invocate, în acest sens, prevederile legii nr.10/1995 privind 

calitatea în construcții potrivit cu care: Capitolul IV – Sancțiuni, rezultă: 

(1) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcții ori executarea de 

modificări ale acesteia, fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea și 

rezistența, dacă în acest fel este pusă în pericol viața sau integritatea corporală a uneia ori mai 

multe persoane, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și 

interzicerea unor drepturi.  

(2) Fapta prevăzută la alin.(1), dacă a produs una sau mai multe dintre următoarele 

consecințe: pierderi de vieți omenești, vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății 

uneia ori mai multor persoane, distrugerea totală sau parțială a construcției, distrugerea ori 

degradarea unor instalații sau utilaje importante ori alte consecințe deosebit de grave, 

constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor 

drepturi.”. 

Prin răspunsul la obiecțiunile formulate (fl.329-335 vol.III dosar) dna. expert D. a 

învederat instanței că a procedat la estimarea valorii totale a construcției la suma de 423.800 

euro, echivalent a 988 euro/mp prin aplicarea abordării prin cost. 

Valoarea astfel unitar obținută de 988 euro/mp reprezintă un rezultat obținut prin 

raportarea valorii totale a construcției (423.800 euro) la suprafața construită desfășurată a 

acesteia respectiv 428,85 mp și nu prin raportarea la suprafețele utile, iar pe de altă parte, 

valoarea de 988 euro/mp este doar un criteriu / o indicație a valorii unitare ca parte a valorii 

globale a construcției care este certă și este estimată la nivelul sumei de 423.800 euro. 

Cu privire la suprafața de 51,30 mp despre care s-a arătat că nu se regăsește în vreun 

document, aceasta reprezintă în fapt suprafața construită desfășurată a subsolului estimată de 

expert prin aplicarea raportului matematic/efectiv dintre suprafața utilă totală și suprafața 

construită a parterului – așa cum reies acestea din documentația cadastrală, conform următorului 

calcul: 132,46/98,98×37,56=51,30 mp. 

Expertul a utilizat această modalitate de calcul pentru a estima suprafața construită 

desfășurată a întregului imobil – vilă, element tehnic care nu este evidențiat în niciun document 

(de proprietate/cadastral), în scopul aplicării abordărilor în evaluare – tehnici care iau în 

considerare costul/prețul raportat la suprafața construită desfășurată (inclusiv pereții). S-a avut în 

vedere, prin urmare și principiul tehnic general în care raportul suprafețelor (util/construit) ale 

unui nivel al aceluiași imobil se menține și se aplică tuturor nivelurilor. Prin urmare, în cauză nu 

se pune problema înmulțirii suprafeței nivelului construcției cu valoarea unitară rezultată. 

Expertul a mai arătat faptul că în conținutul lucrării s-a constatat cu ocazia inspectării că 

„în anul 2006 a fost parțial modernizată, prin transformarea teraselor în camere, refacerea 

acoperișului, refacerea zugrăvelii, înlocuirii învelitorii și a tâmplăriei exterioare, cu această 

ocazie reținând că există unele modificări comparativ cu releveele puse la dispoziție (situația 

scriptică). 

Cu privire la aspectul că „rezultă clar diferențe de suprafețe” s-a menționat că nu există 

diferențe de suprafețe, actul de dezmembrare având la bază chiar schițele cadastrale care fac 

parte integrantă din contract și în care încăperile sunt indicate în mod individual. 

În ceea ce privește existența unei autorizații de construire, s-a arătat că expertul a solicitat 

pentru modificările constatate o astfel de autorizație însă a fost informat că nu există un 
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asemenea document, astfel încât nu există „o suprafață pentru care există autorizație de 

construire”, expertiza fiind realizată în baza documentației cadastrale executate de către ing. AN. 

În final, expertul a comunicat instanței niște corecții și o definitivare a valorilor defalcate 

pe unități locative cuprinse în imobilul expertizat, conform următorului algoritm: 

Valoare construcție ca întreg = 423.000 euro, 

Subsol = 50%× valoarea unitară a unui nivel normal (parter/etaj); 

Mansardă = 75%× valoarea unitară a unui nivel normal (parter/etaj). 

- valoarea de piață a imobilului evaluat în întregul său de tip vilă este de 423.800 Euro 

(2.016.500 RON), defalcarea pentru fiecare unitate locativă ce compune  VILA  S+P+E+M 

indicând următoarele valori:  

SUBSOL               29.000 EUR        138.000 RON 

PARTER             149.600 EUR        711.900 RON 

ETAJ                  150.300 EUR        715.200 RON 

MANSARDĂ        94.900 EUR        451.400 RON. 

La termenul de judecată din data de 09.09.2019 SC AC SRL a depus un set nou de 

obiecțiuni la noile concluzii formulate de expert, învederând că modificarea valorică în ceea ce 

privește unitățile locative s-a efectuat fără ca părțile să fi solicitat vreo astfel de corecție și, mai 

mult, fără ca partea contestatoare să fi criticat valoarea unitară a nivelului normal (parter/etaj), 

acceptând-o. În acest mod, expertul a încălcat limitările obiecțiunilor la care era ținut să răspundă 

fapt pentru care apreciază că valoarea unitară a unui nivel normal (parter/etaj) este cea din 

raportul primar, nu cea din cadrul răspunsului la obiecțiuni. 

S-a mai arătat că valoarea de circulație a unității locative de tip mansardă trebuia stabilită 

în conformitate cu legea în vigoare, ținând seama de nereguli. 

La stabilirea valorii de circulație pe mp a fiecărei unități locative expertul nu a ținut cont de 

faptul că, deși vorbim, teoretic de patru unități locative, în realitate aceasta nu se bucură de 

caracteristicile unor unități locative distincte. Fiind vorba despre un imobil din anii `30, acesta la 

bază a fost proiectat ca o singură unitate locativă. Ulterior, reclamanta a procedat la 

dezmembrarea unităților locative de la fiecare etaj, dând doar teoretic impresia că acestea s-ar 

bucura de „distinctivitate”. În realitate, cu titlu de exemplu accesul la etaj se face prin unitatea 

locativă parter (adică un hol, un living și o bucătărie). Accesul la mansardă se face prin unitatea 

locativă de la etajul 1, deci nu se poate spune că cele 4 unități locative ar fi cu totul distincte, 

acestea neavând căi de acces diferite. 

Aceasta situație, a apreciat partea intimată trebuie să își găsească reflectarea în valoarea 

unitară a fiecărui nivel (subsol, parter, etaj, mansardă), întrucât în cazul de față avem 4 executări 

distincte, aferente fiecărei unități locative, or, în condițiile în care acestea nu au căi de acces 

distincte și capacitatea lor de „lichidizare” este foarte scăzută. 

Prin cel de-al doilea răspuns aferent celui de-al doilea de set obiecțiuni, dna expert D. a 

comunicat următoarele lămuriri: 

- expertul a stabilit valoarea globală a construcției și a rectificat corespunzător doar valorile 

corespunzătoare fiecărei unități locative; 

- prin corecțiile efectuate valorile s-au modificat pentru toate cele 4 unități locative atât în 

sens crescător cât și descrescător, algoritmul de calcul impunea corectarea rezultatului; 

- totodată a învederat că își menține opinia exprimată în răspunsul la obiecțiuni care se 

completează cu aceste din urmă lămuriri. 
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B) Principii generale. Aplicarea dispozițiilor legale incidente la împrejurările de fapt 

relevate de ansamblul mijloacelor de probă administrate în cauză: 

În conformitate cu prevederile art.836 Cod proc. civ. – Evaluarea imobilului - La cererea 

părților interesate sau, în cazul în care nu poate proceda el însuși la evaluare, executorul 

judecătoresc va numi un expert care să stabilească valoarea de circulație a imobilului (alin.3). O 

altă expertiză nu este admisibilă, dar părțile pot conveni o altă valoare (alin.7). 

De asemenea, potrivit art.837 Cod proc. civ. – Stabilirea prețului imobilului și a valorii 

altor bunuri, executorul va fixa prețul imobilului, care va fi prețul de pornire a licitației, la 

valoarea stabilită conform art.836, prin încheiere definitivă, dată fără citarea părților. 

Dispozițiile sus-menționate au avut ca rațiune a edictării înlăturarea practicilor, devenite 

frecvente sub imperiul vechii legislații, de prelungire nerezonabilă a intervalului de valorificare a 

creanțelor pe calea executării silite. 

Tehnica de codificare normativă a determinat, însă, atât în doctrină cât și în practică, o 

veritabilă scindare în interpretarea voinței legiuitorului, conducând la viziuni de implementare 

diametral opuse, proprii sferei semantice adoptate în privința termenului adjectival „definitivă”.  

Parcurgerea considerentelor acestor teorii este, însă, necesară în procesul de stabilire a 

raționamentului celui mai adecvat de aplicare a cadrului normativ intrat relativ recent în vigoare 

și rămas neschimbat până la data pronunțării prezentei sentințe.  

În acest sens, într-o primă opinie, s-a arătat că legiuitorul a înțeles să suprime părților prin 

noua reglementare posibilitatea de a formula obiecțiuni la raportul de expertiză imobiliară 

evaluator, de vreme ce nu a prevăzut în mod expres un atare aspect, după cum a înlăturat și 

posibilitatea de a formula contestație la executare împotriva încheierii pronunțate de executorul 

judecătoresc, în condițiile art.836 alin.1 Cod proc. civ., în situația în care se apreciază că 

evaluarea în cauză este una eronată, stabilind caracterul definitiv al încheierii. Și aceasta, în 

considerarea necesității înlăturării tertipurilor de tergiversare care prelungeau în mod 

nerezonabil, pe vechea legislație, executarea silită. 

S-a apreciat, cu această ocazie, că, față de tehnica de redactare, singurul remediu permis de 

legiuitor ar consta exprimarea acordului părților pentru stabilirea unei alte valori, conform 

alineatului 7, iar dacă părțile nu se înțeleg cu privire la o altă valoare, înseamnă că executorul 

judecătoresc se va raporta la valoarea stabilită prin expertiză.  

Într-o a doua interpretare, s-a arătat că părțile au, totuși, posibilitatea contestării încheierii 

de stabilire a prețului întocmită de executor, arătându-se, însă, că o nouă expertiză ar putea fi 

efectuată doar în condițiile art.836 alin.6 Cod proc. civ. 

La o atare concluzie ar conduce obligativitatea comunicării încheierii prin care executorul 

stabilește prețul cât și a încheierii prin care este numit expertul, deși ambele se dau fără citare şi 

care a fost prevăzută tocmai pentru a se putea formula contestație la executare de părțile care se 

consideră vătămate.  

Raportul de expertiză întocmit de expert ar reprezenta, prin urmare, un act ce trebuie, la 

rândul său comunicat părților și care poate fi atacat cu contestație la executare pentru a fi supus 

cenzurii instanței de executare, chiar dacă părțile nu pot solicita executorului efectuarea unei 

contraexpertize.  

Într-o a treia interpretare, s-a susținut că încheierea de la primul alineat al articolului prin 

care executorul judecătoresc procedează direct la stabilirea valorii unui bun imobil, în lipsa unei 

prevederi exprese care să prevadă contrariul, este supusă regimului de drept comun în ceea ce 

privește regimul căilor de atac, respectiv art.657 Cod proc. civ. și, deci, poate fi atacată pe calea 

contestației la executare. 
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S-a apreciat, în acest context, că răspunsul la întrebarea dacă concluziile unui raport de 

expertiză evaluator ar putea fi contestate pe calea contestației la executare, ar trebui să fie, la 

rândul său, unul afirmativ, caz în care această expertiză ar trebui efectuată în fața instanței de 

executare, neexistând nicio rațiune pentru a se interzice părților posibilitatea de a contesta și pe 

fond concluziile raportului de expertiză în fața instanței de executare.  

Astfel, s-a arătat că urgentarea procedurii nu s-ar putea face cu încălcarea drepturilor 

persoanelor interesate, cu atât mai mult cu cât cercul acestora nu este redus doar la creditor și 

debitor ci îi cuprinde și pe terții care pretind drepturi reale asupra imobilului ori creditorii 

urmăritori sau intervenienți, care ar avea un vădit interes ca imobilul să fie evaluat la valoarea sa 

de circulație. 

În plus, o atare aplicare a textelor de lege nu ar contraveni nici intenției legiuitorului 

referitoare la înlăturarea posibilității de formulare cu rea-credință a cererilor de refacere a 

raportului de expertiză, deoarece instanța de executare ar dispune efectuarea unui nou raport de 

expertiză exclusiv în cazurile în care s-ar dovedi fie că raportul de expertiză este lovit de nulitate 

din cauza unui viciu de procedură, fie că valoarea imobilului este eronat calculată din cauza, de 

exemplu, a folosirii de către expert a unei metode de calcul greșite. 

De altfel, potrivit art.646 alin.1 Cod proc. civ., actele de executare pot fi contestate de către 

cei care se consideră vătămați în drepturile ori interesele lor legitime. Or, chiar dacă nu este un 

act de executare propriu-zis, raportul de expertiză stă la baza întocmirii încheierii de stabilire a 

prețului de pornire a licitației de vânzare a imobilului. 

În această situație, s-a arătat că soluția inadmisibilității contestării evaluării făcute prin 

expertiză dispusă de executorul judecătoresc poate ridica probleme și din perspectiva 

caracterului echitabil al procedurii de urmărire repercutat inclusiv asupra celorlalți participanți la 

procedura execuțională.  

Din această perspectivă, fără a se intra în detalii, s-a arătat că art.836 Cod proc. civ. 

prevede două modalități de evaluare a imobilului executat silit, iar în acest context ar fi vădit 

inechitabil ca părților să li se permită să conteste valoarea stabilită de executorul judecătoresc 

prin încheiere conform art.836 alin.1 Cod proc. civ., dar să nu li se permită să conteste aceeași 

valoare dacă aceasta a fost stabilită prin expertiză de specialitate, cu atât mai mult cu cât 

executorul poate dispune direct evaluarea imobilului prin intermediul unei expertize.  

Într-o ultimă interpretare similară celei de-a treia, s-a arătat că potrivit jurisprudenței 

instanțelor naționale lipsa prețului de la care începe vânzarea în procesul-verbal de situație 

atrage nulitatea acestui act, prețul de la care imobilul se scoate la vânzare fiind un element 

esențial al procedurii de vânzare la licitație. 

În acest context, s-a apreciat că primul alineat al art.836 Cod proc. civ. conține o regulă 

extrem de criticabilă deoarece conferă caracter definitiv încheierii prin care executorul 

judecătoresc fixează prețul imobilului de la care ar urma să pornească licitația, iar orice derogare 

de la dreptul la un proces echitabil prin îngrădirea accesului la o instanță de judecată trebuie să 

fie atent reglementată pentru a nu da naștere unor eventuale abuzuri. 

S-a apreciat, prin urmare, că, învestită cu soluționarea unei contestații la executare 

împotriva modului în care a fost stabilit prețul imobilului, instanța de executare va avea 

posibilitatea, în temeiul art.6 CEDO, al art.6 Cod proc. civ. și al art.21 din Constituție, să 

procedeze la judecarea contestației la executare . 

Se constată, prin urmare că interpretarea doctrinară și jurisprudențială a dispozițiilor 

art.836 și 837 Cod proc. civ. este majoritară în sensul posibilității de contestare a modalității de 

stabilire a prețului de vânzare a imobilului prin expertizare, în cadrul executării silite. 
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Și aceasta, indiferent de varianta aleasă pentru contestare: raportul de expertiză ale cărui 

concluzii fundamentează prețul de pornire a licitației, publicația de vânzare ori de însăși 

încheierea executorului judecătoresc de fixare a prețului de vânzare. De altfel, acest din urmă act 

care este singurul emis cu scopul principal de definitivare a valorii bunului imobil celelalte două 

fiind doar premergătoare ori subsecvente. 

 Concluzia se impune, de vreme ce finalitatea contestației rămâne, în concret, aceeași – 

înlăturarea vătămării suferite de părțile interesate. 

Apreciem, prin urmare, că, dând eficiență interpretării sistematice a textelor, în lumina 

jurisprudenței Curții de la Strasbourg și a legii fundamentale, în detrimentul celei literale, se 

asigură un cadru rezonabil și echitabil de valorificare a creanțelor pe calea executării silite, 

prevenindu-se riscul ca imperativul celerității formelor să afecteze înseși drepturile în substanța 

lor.  

În acest sens, argumentelor deja expuse, li se adăugă și faptul că, în viziunea Codului de 

procedură civilă, prerogativele cu care este învestit executorul judecătoresc îl recomandă pe 

acesta ca un veritabil coordonator al demersurilor execuționale și prim garant al legalității și 

temeiniciei acestora.  

Astfel, în art.627 Cod proc. civ., este prevăzut expres principiul rolului activ al 

executorului judecătoresc, stabilindu-se că acesta este obligat în tot cursul executării silite să 

stăruiască prin toate mijloacele admise de lege pentru realizarea integrală și cu celeritate a 

obligației prevăzute de titlul executoriu, cu respectarea dispozițiilor legii, a drepturilor părților 

și ale altor persoane interesate . 

În consecință, termenul utilizat pentru particularizarea încheierii emise pe această cale nu 

este de natură să conducă la concluzia că valoarea rezultată din raportul de expertiză dispus se va 

impune fără drept de apel executorului, care va fi obligat să o preia tale quale în cuprinsul 

încheierii de fixare a prețului, în calitate de simplu emitent. 

Formularea adjectivală „definitivă”, urmează a fi interpretată în sensul că legea dă 

posibilitatea executorului să definitiveze prețul la care bunul imobil va fi scos la licitație. În acest 

sens, executorul va putea primi obiecțiunile părților, va putea solicita lămuriri suplimentare ori 

chiar completări expertului desemnat pentru efectuarea evaluării, dacă apreciază necesar, chiar 

dacă părțile nu au posibilitatea solicitării unei contraexpertize. 

Aceeași interpretare a dispozițiilor legale apreciem că a fost avută în vedere și de instanța 

de contencios constituțional cu ocazia pronunțării Deciziei nr.123/03.03.2016 prin care a fost 

respinsă excepția de neconstituționalitate a art.837 alin.1 Cod proc. civ. 

Astfel, fiind sesizată cu neconstituționalitatea articolului sus-menționat în considerarea 

terminologiei echivoce utilizate și care, la o primă vedere, ar putea fi interpretată ca îngrădind 

liberul acces la justiție, Curtea Constituțională a reținut că art.21 din Constituție nu este încălcat 

întrucât încheierea prin care executorul stabilește valoarea de circulație a imobilului prevăzută de 

art.837 alin.1 Cod proc. civ. poate fi contestată în instanță de partea nemulțumită prin formularea 

unei contestații la executare, în condițiile art.712 Cod proc. civ.  

De altfel, în condițiile în care întreaga fază execuțională este supusă, sub aspectul 

legalității și temeiniciei, verificărilor corespunzătoare la instanța de executare (tribunal în sensul 

art.6 CEDO), o interpretare literală ar determina omiterea unui act de executare de o importanță 

capitală. 

Și aceasta, întrucât încheierea de stabilire a valorii minimale de piață a bunului la licitație 

vizează un activ important în patrimoniul oricărui debitor, fie acesta persoană fizică sau juridică, 
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o eventuală evaluare necorespunzătoare antamând încălcări grave nu doar de ordin constituțional 

ci și ale jurisprudenței drepturilor omului în materie. 

În acest sens, cu titlu prealabil, în procesul de interpretare a normelor execuționale nu 

trebuie pierdută din vedere jurisprudența europeană care a statuat în repetate rânduri faptul că 

dreptul la un proces echitabil nu acoperă procedura numai până la pronunțarea hotărârii 

judecătorești ci până la executarea acesteia, astfel că faza de executare silită intră, în sfera 

standardului de protecție înscris în art.6 CEDO . 

În același timp, valorificarea unei creanțe prin înstrăinarea forțată a unui bun din 

patrimoniul unui particular (în speță vânzarea la licitație publică a unui bun imobil) ridică de 

plano probleme serioase pe tărâmul respectării art.1 Protocolul 1 la CEDO, iar în măsura în care 

acesta are chiar destinația de locuință statornică a debitorului (domiciliu) ingerința în cauză 

trebuie să respecte testul proporționalității și prin raportare la art.8 CEDO, știut fiind faptul că în 

acest din urmă caz condițiile sunt mai restrictive în ceea ce priveşte permisivitatea ingerinţei 

statelor. 

În acest sens, într-o cauză relativ recentă, Curtea de la Strasbourg a statuat că domeniul de 

aplicare al garanţiilor instituite de art.1 Protocolul 1 la CEDO nu se limitează doar la situația 

privărilor forțate de proprietate sub forma exproprierilor de către stat, ci el vizează și executările 

silite, câtă vreme acestea au ca rezultat concret tot o deposedare de bun a proprietarului . 

De asemenea, relevant în privinţa protecției instituite prin acest standard obligatoriu este și 

faptul că noțiunea de „bun” asupra căruia se extinde, comportă, în sens european, o interpretare 

autonomă. 

 Aceasta înseamnă că art.1 din Protocolul nr.1 la CEDO nu se aplică doar drepturilor reale 

ci și drepturilor de creanță, nu doar bunurilor „actuale” ci și „valorilor patrimoniale”, inclusiv 

creanțe pe temeiul cărora reclamantul poate pretinde că are cel puțin o „speranță legitimă” de a 

obține exercițiul efectiv al unui drept de proprietate.  

Din această perspectivă, instanţa de la Strasbourg a statuat în repetate rânduri că orice 

ingerinţă constând într-o privare de proprietate impune statului obligația de a despăgubi pe 

proprietar, pentru că, fără plata unei sume rezonabile prin raportate la valoarea bunului, ea 

constituie o atingere excesivă a dreptului la respectarea bunurilor sale, înscris în art.1 din 

Protocolul 1 la CEDO. 

Prin urmare, imposibilitatea de obținere a unei despăgubiri adecvate în cadrul privării de 

proprietate constituie o rupere a echilibrului între necesitatea protecției dreptului de proprietate 

și exigențele de ordin general. 

Și aceasta, chiar dacă standardul convenției nu garantează în toate cazurile dreptul la o 

compensație integrală a pierderii suferite, determinată parțial și de obiective legitime de utilitate 

publică cum ar fi realizarea unor reforme economice sau de justiție socială . 

Cu precădere în ceea ce priveşte valoarea despăgubirii necesar a fi obţinute în cadrul 

procedurii execuţionale, reţinem deosebit de relevante considerentele Curţii de la Strasbourg 

expuse în cauza Kanala c. Slovaciei, în care s-a constatat încălcarea de către statul slovac a 

standardului prevăzut de art.1 din Protocolul 1 adiţional la CEDO prin faptul că petentul s-a 

văzut „privat” de cota sa din dreptul de proprietate asupra unui bun imobil, în care investise 

sume considerabile de bani, în cadrul unei proceduri de executare silită nerezonabile. 

Cu această ocazie, s-a constatat că evaluarea proprietăţii sale imobiliare a fost efectuată în 

baza unor acte normative anacronice (Reg. nr.465/1991), în vigoare la data executării silite şi 

obligatorii pentru experţii din statul slovac și care nu permiteau, prin criteriile de lege lata, 
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fixarea unui preţ de pornire al licitaţiei sub forma unei valori corespunzătoare de despăgubire, 

similare valorii reale de piaţă. 

A rezultat, astfel, o valoare a proprietăţii imobiliare considerabil mai scăzută decât 

valoarea de piaţă, la care celălalt coproprietar a putut achiziţiona cu prioritate cota parte din 

dreptul de proprietate al petentului, prin simpla exercitare a unui drept de preempţiune. 

Reglementarea care oferea posibilitatea exercitării unui drept de preempţiune anterior 

finalizării procedurii licitaţiei, a făcut de asemenea obiectul criticilor Curții care a reţinut-o ca pe 

o grevare suplimentară sarcinii și așa disproporţionate asupra drepturilor petentului. 

S-a reținut, astfel,  nesocotirea intereselor legitime de a obţine la licitaţie valoarea cea mai 

ridicată în raport cu valoarea reală de piaţă a imobilului.  

Considerentele avute în vedere de Curtea de la Strasbourg în trasarea etapelor testului de 

proporționalitate ce trebuie avute în vedere în procesul de analiză a respectării standardului de 

protecție prevăzut de art.1 din Protocolul 1 la CEDO se dovedesc a fi extrem de relevante în 

lămurirea direcției de interpretare a normelor aplicabile în spețele cum este cea din prezenta 

cauză. 

§52 - Astfel, s-a reiterat faptul că o ingerinţă de tipul privării de proprietate trebuie să fie 

prevăzută de lege, să fie justificată de un interes legitim şi să constea în adoptarea unor măsuri 

rezonabile şi proporţionale prin raportare la finalitatea pentru care au fost prevăzute.  

Condiţiile de obţinere a despăgubirilor pentru privarea de proprietate reglementate în 

legislaţia relevantă în vigoare constituie principalul criteriu funcţie de care se analizează dacă 

ingerinţa ce face obiectul contestării respectă testul proporţionalităţii deci, în mod special, dacă 

aceasta nu impune o sarcină disproporţionată necesar a fi suportată de către petent. (a se vedea 

Fostul Rege al Greciei şi alţii c. Greciei, nr.25701/94, §89). 

§53 - Privarea de proprietate, fără a se oferi în schimb un cuantum rezonabil de 

despăgubiri prin raportare la valoarea sa, va constitui, în mod normal, o ingerinţă 

neproporţională în dreptul de proprietate al subiectului vizat şi care nu respectă standardul de 

protecţie instituit prin art.1 din Protocolul 1 la CEDO. Această prevedere nu garantează, însă, 

un drept la o compensare integrală şi în orice împrejurări, de vreme ce scopuri legitime ale 

interesului public pot determina o despăgubire mai redusă în raport cu valoarea de piaţă a 

bunului imobil . 

§55 – În speţa analizată, finalitatea ingerinţei a fost aceea de a pune în executare 

hotărârile judecătoreşti prin care petentul, dl. Ivan Kanala cetăţean slovac, era obligat să 

plătească sume de bani către creditorul său - unitate bancară. 

Prin urmare, scopul asigurării securităţii juridice prin punerea în executare a hotărârilor 

judecătoreşti era, în mod evident, justificat de interesul general. 

§57 – Executorul judecătoresc a decis să pună în executare titlul executoriu reprezentat de 

hotărârile judecătoreşti prin vânzarea cotei de proprietate a petentului la licitaţie publică. 

Sumele astfel obţinute erau destinate  achitării unei părţi din debitul petentului. Atât petentul cât 

şi unitatea bancară, în calitate de creditor justificau un interes legitim în a obţine vânzarea 

proprietăţii la un preţ cât mai ridicat, atât cât le permiteau împrejurările.         

§58 – Proprietatea a fost evaluată de un expert la suma de 439.280 coroane slovace, în 

conformitate cu Regulamentul nr.465/1991, în vigoare.  

În temeiul secţiunii 1(a) din acest Regulament, valoarea cotei din dreptul de proprietate a 

petentului, astfel determinată, trebuia să constituie preţul de pornire la care bunul imobil urma 

să fie scos la licitaţie publică. 
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Urmare a exercitării de către celălalt coproprietar al imobilului a dreptului său de 

preempţiune, punându-se la dispoziţia executorului suma corespunzătoare preţului de pornire a 

licitaţiei, aceasta a fost contramandată. 

În consecinţă, coproprietarul a achiziţionat cota din dreptul de proprietate asupra 

imobilului deţinută de petent la preţul de pornire al licitaţiei, stabilit conform Regulamentul 

nr.465/1991, în vigoare cu nesocotirea valorii reale de piaţă a bunului. 

§59 – Sub acest aspect, Curtea a constatat că preţul de pornire pentru vânzarea la licitaţie 

prin care petentul dobândise anterior, la rândul său, cota sa din dreptul de proprietate asupra 

bunului imobil, în anul 1991, fusese fixat, conform reglementărilor în vigoare referitoare la 

stabilirea preţului adecvat, la suma iniţială de 245,000 coroane slovace.  

S-a mai reţinut că petentul achiziţionase cota sa din dreptul de proprietate în urma unei 

licitaţii, în schimbul preţului final de 560.000 de coroane slovace, iar ulterior mai contractase 

un alt împrumut cu scopul de a face îmbunătăţiri la imobil. 

De asemenea, Curtea a mai constatat că valoarea proprietăţii imobiliare în Slovacia 

crescuse în general în mod semnificativ, ca urmare a tranziţiei statului către o economie de 

piaţă.  

Toate aceste aspecte au condus instanţa europeană la concluzia că valoarea de piaţă a 

proprietăţii, la momentul vânzării sale către celălalt coproprietar, în anul 1998, era mai mare 

decât preţul determinat în conformitate cu Regulamentul nr.465/1991.  

Acest aspect nu a făcut obiectul vreunei contestări din partea părţilor care au înaintat, 

însă, două opinii, întocmite de experţi la solicitarea acestora în anul 2006. 

Din analiza acestora, Curtea a constatat că, pentru luna decembrie a anului 1998, 

valoarea de piaţă a proprietăţii a fost evaluată la suma de 518.047 coroane slovace (expertul 

Guvernului) respectiv la 1.758.727 coroane slovace (expertul petentului). 

§60 –Curtea a arătat, cu această ocazie că (...) prin faptul de a permite coproprietarului 

să achiziţioneze cota din dreptul de proprietate al petentului la un preţ care era mai scăzut decât 

valoarea sa de piaţă, autorităţile l-au privat pe acesta de o şansă rezonabilă de a obţine 

vânzarea dreptului său la valoarea  reală şi, în consecinţă, de posibilitatea de a achita, astfel, o 

tranşă mai mare din valoarea totală a debitului. 

§61 – Exercitarea dreptului său de preepmţiune de către celălalt coproprietar nu a 

constituit per se obiect de analiză în raţionamentul Curţii. Totuşi, s-a arătat că împrejurările 

relevate în speţă nu au putut conduce la identificarea vreunei justificări proprie interesului 

general, aptă să explice faptul că legislaţia în vigoare la acea dată permitea efectuarea unei 

tranzacţii financiare în condiţii atât de avantajoase cum a fost cea de achiziţionare pentru 

celălalt coproprietar, cu nesocotirea vădită a valorii reale a proprietăţii şi, în consecinţă, cu 

nesocotirea intereselor legitime ale debitorului şi creditorului. 

În opinia Curţii, asigurarea unui just echilibru între interesele concurente, necesita ca 

petentului să i se fi oferit posibilitatea de a-şi vinde cota din dreptul de proprietate la un preţ 

corespunzător valorii sale de piaţă. Acest lucru s-ar fi putut realiza, spre exemplu, dacă 

coproprietarului i s-ar fi permis exercitarea dreptului său de preempţiune doar ulterior 

închiderii licitaţiei publice. 

§62 – Ca un argument suplimentar raţionamentului expus, Curtea a reţinut jurisprudenţa 

instanţei supreme a Slovaciei care, în contextul soluţionării cauzelor civile având ca obiect 

sistarea indiviziunii, a îndrumat instanţele să ia în considerare „valoarea generală a 

proprietăţii”, aceasta însemnând preţul la care proprietatea ar fi putut fi efectiv vândută. O 
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asemenea „valoare generală a proprietăţii”, s-a arătat, nu ar fi putut fi determinată exclusiv pe 

baza reglementării în vigoare la acea dată cu privire la stabilirea preţului. 

Principiul constituţional al egalităţii de drepturi, a conchis Curtea, ar presupune, prin 

urmare, ca valoarea generală să fie aplicată şi în cazurile în care un coproprietar s-ar putea 

prevala de un drept de preempţiune. 

§63 –În final, s-a reţinut chiar opţiunea legiuitorului slovac de a modifica ulterior 

prevederile legale în sensul ca cea mai mică ofertă la o vânzare la licitaţie a unei proprietăţi 

imobiliare să fie egală cu valoarea sa de piaţă, cu toate că un atare aspect nu mai putea 

produce, totuşi, efecte în cauza soluţionată de Curtea de la Strasbourg. 

§64 – În atare condiţii, instanţa europeană nu a fost convinsă că un just echilibru a fost 

atins între imperativul respectării interesului public şi necesitatea protejării drepturilor 

petentului, în contextul anterior expus al desfăşurării procedurii execuţionale. 

§65 – Prin urmare, a constatat o încălcare a prevederilor art.1 din Protocolul nr.1 

adiţional la CEDO.  

 În ceea ce privește sensul noțiunii de „valoare de circulație a imobilului” (valoarea reală 

de piață), în cadrul instrumentelor internaţionale adoptate în materie, o recomandare importantă 

se regăsește în Standardele Internaționale de Evaluare cu o largă recunoaştere ştiinţifică şi 

utilizare atât în reglementarea în vigoare cât şi în practica internă de evaluare imobiliară 

respectiv jurisprudenţă. 

 Potrivit acestora, valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va 

fi schimbată la data evaluării între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție 

cu prețul determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare în care părțile 

implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere. 

 În acord cu necesitatea determinării prețului real al proprietăţii imobiliare, legislaţia UE 

a definit în termeni similari noţiunea valorii de piață stabilind în cuprinsul art.49 alin.2 din 

Directiva nr.91/674 EEC că aceasta reprezintă „prețul la care terenurile și clădirile ar putea fi 

vândute, la data evaluării, pe bază de contract sub semnătură privată între un vânzător ce 

consimte și un cumpărător neobligat, fiind de la sine înțeles că bunul a făcut obiectul unei oferte 

publice pe piață, că condițiile acesteia permit vânzarea legală și că termenul disponibil pentru 

negocierea vânzării este cel normal ținând seama de natura bunului.”  

În plan intern, în materie de evaluare imobiliară prezintă relevanţă dispoziţiile art.26 din 

legea nr.33/1994 referitoare la exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în care legiuitorul a 

prevăzut valoarea reală a imobilului drept componentă de bază în determinarea cuantumului 

despăgubirii acordate. Pentru stabilirea acesteia s-a prevăzut în termeni imperativi că experţii 

precum şi instanţele de judecată vor ţine seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, 

imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ - teritorială, la data întocmirii raportului de 

expertiză.   

La rândul său, jurisprudenţa instanţei supreme apare lămuritoare sub acest aspect, 

arătându-se că deposedarea trebuie să se efectueze în conformitate cu principiile generale ale 

dreptului internaţional şi anume acelea potrivit cărora orice preluare implică o obligaţie de 

despăgubire a titularului dreptului de proprietate, iar în stabilirea acestei despăgubiri trebuie avut 

în vedere principiul proporţionalităţii, respectiv necesitatea efectuării „testului echilibrului 

echitabil”. 

Procesul de evaluare este un sistem complex ce conţine toate cercetările, informaţiile, 

raţionamentele, analizele şi concluziile necesare pentru a ajunge la valoarea de piaţă a imobilului 

, aceasta din urmă fiind definită în standardele internaţionale de evaluare (IVS). 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

239 

Prin urmare, valoarea de piaţă a imobilului expropriat se impune a fi determinată în raport 

de toate caracteristicile bunului, ajungându-se la cel mai bun preţ ce se poate obţine, în mod 

rezonabil, de către vânzător şi cel mai avantajos preţ ce se poate obţine, în mod rezonabil de 

cumpărător.  

Faţă de considerentele anterior expuse, se constată că atât la nivel intern cât şi în plan 

internaţional, tendința reglementării a fost aceea de apreciere a proprietăţii imobiliare la o 

valoare cât mai apropiată de cea utilizată în mod curent în tranzacţiile efectuate în circuitul civil. 

Şi aceasta, nu doar din considerente de ordin juridic privitoare la respectarea drepturilor 

cercului restrâns al participanţilor la procesul achizitiv, ci şi ca urmare a impactului economic 

major pe care asemenea tranzacţii oneroase îl propagă în piaţa imobiliară. 

Din această perspectivă, caracterul excesiv de avantajos în mod univoc al unor astfel de 

tranzacții pentru terții beneficiari, deci care nu permit obținerea în contrapondere a unei valori 

reale pentru activul patrimonial înstrăinat, creează indubitabil o sursă de îmbogăţire fără justă 

cauză. 

În lipsa unor pârghii interne de ajustare valorică, inechitatea apare cu atât mai evidentă  cu 

cât mecanismul unei înstrăinări forțate cum este executarea silită (beneficiază de forţa coercitivă 

a statului), reduce libertatea de voință contractuală, formele procedurale plasându-l din start pe 

debitor într-o poziție dezavantajată.  

Iată de ce, după cum s-a subliniat în jurisprudența Curții de la Strasbourg, testul 

proporționalității poate avea drept consecinţă chiar înlăturarea de la aplicare a unor reglementări 

şi metodologii de evaluare inadecvate, care se constituie într-un veritabil impediment la stabilirea 

valorii reale de piață a bunurilor și instituie prin aceasta limitări ale dreptului de proprietate, în 

lipsa unor justificări rezonabile pe considerente de interes general. 

Va reveni, prin urmare, instanțelor interne obligația, în calitate de prim judecător CEDO și 

ținând seama de prevederile art.11 și 20 din Legea fundamentală, să prevină o eventuală 

încălcare a standardului prevăzut de art.1 din Protocolul 1 adițional la CEDO, efectuând în 

fiecare cauză „testul proporţionalităţii”. 

În acest sens, în speţa de faţă se constată că principala problemă este ridicată de două 

categorii de prevederi interne care prin modalitatea de interpretare şi aplicare pot conduce la 

reduceri drastice a valorii estimate pentru vânzarea unui bun imobil: legea nr.50/1990 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi metodologia de evaluare obligatorie pentru 

experţi şi evaluatori din perspectiva criteriilor tehnice de încadrare a caracteristicilor bunului 

evaluat. 

Astfel,  se constată că legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, instituie o serie de limitări în privința exercitării prerogativei de dispoziție a 

dreptului de proprietate, lipsind particularii de: posibilitatea de înscriere în evidențele cărții 

funciare a dreptului de proprietate în privința construcțiilor/lucrărilor de construcţii ridicate 

după data de 01.08.2001, în lipsa ori cu depășirea autorizațiilor necesare de construire; 

posibilitatea de înstrăinare a acestora şi chiar de valorificare a dreptului de proprietate în fața 

autorităților, inclusiv recunoaștere prin hotărâre judecătorească pentru construcțiile ridicate. 

Și aceasta, în considerarea exercitării  prerogativei de dispoziție materială de către 

proprietar cu nerespectarea normelor de disciplină în construcţii instituite din considerente de 

interes general: în cadrul exercitării controlului statal asupra amenajării teritoriului, 

urbanismului și asupra autorizării executării lucrărilor de construcții, ce caracterizează regimul 

juridic al construcțiilor. 
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În acest sens, prezintă relevanţă faptul că, într-o decizie recent pronunţată în soluţionarea 

unui recurs în interesul legii, instanţa supremă a procedat la unificarea practicii judiciare în 

materie de accesiune imobiliară, în ceea ce privește aplicabilitatea art.37 alin.5 din legea 

nr.50/1991, conform căruia „construcțiile executate fără autorizație de construire sau cu 

nerespectarea prevederilor acesteia, precum și cele care nu au efectuată recepția la terminarea 

lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate și nu pot fi intabulate în cartea funciară. 

Conform alineatului 2 al articolului, lucrările de construcții autorizate se consideră finalizate 

dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizație și dacă s-a efectuat recepția la 

terminarea lucrărilor. 

S-a reținut, cu această ocazie, că dreptul de a construi reprezintă o prerogativă ce intră în 

conținutul juridic al dreptului de proprietate, făcând parte din dreptul de dispoziție materială 

asupra imobilului, drept care este supus unor reguli speciale în materia amenajării teritoriului și 

urbanismului. 

Așadar, pentru a se da eficiență accesiunii, ca mod de dobândire a proprietății, cu prilejul 

dovedirii faptului edificării, va trebui dovedită și respectarea tuturor condițiilor legale privind 

autorizarea efectuării lucrărilor de construcții. 

Altfel spus, reclamantul va trebui să dovedească nu numai un fapt juridic al construirii, ci 

și caracterul licit al conduitei sale, în sensul că exercitarea dreptului său de dispoziție materială 

asupra terenului s-a făcut cu respectarea restricțiilor cuprinse în documentațiile de amenajare a 

teritoriului și de urbanism, restricții care se extind și asupra construcției. 

Totuși, ceea ce nu trebuie pierdut din vedere este faptul că sancțiunea ce intervine în caz de 

încălcare a regimului administrativ de respectare a disciplinei în construcții, este prezumarea 

lucrării/construcției ca nefinalizată până la efectuarea de către proprietar a demersurilor de 

intrare în legalitate. 

Dincolo de discuțiile privitoare la incidența ori nu a accesiunii, ceea ce trebuie reţinut 

pentru soluționarea prezentei speţe, în care se pune problema incident a respectării normelor în 

construcţii, este faptul că sancțiunea instituită de legiuitor nu echivalează cu inexistența juridică 

a valorii patrimoniale în patrimoniul subiectului de drept vizat, independent de categoria 

juridică a încadrării sale. 

Concluzia transpare cu evidență, câtă vreme proprietarul în cauză și-a exercitat doar 

prerogativa dispoziției materiale prin încorporarea unui bun/unor bunuri secundar(e), total ori 

parțial într-o construcție, ceea ce le-a conferit acestora doar o nouă configurație în interiorul 

aceluiași patrimoniu. 

În consecință, bunurile astfel reconfigurate nu au „dispărut” în sens juridic, ci au suferit 

doar o transformare obiectivă în realitatea materială, urmare a manifestării de voință a 

proprietarului, valoarea lor patrimonială regăsindu-se indubitabil în construcția/lucrarea de 

construcție la care au fost alipite (nefinalizată în termenii legii nr.50/1991). 

Este motivul pentru care o sancțiune a nerespectării legislației administrative în materia 

construcțiilor cu consecința înlăturării totale/parţiale a activului din patrimoniul subiectului de 

drept vizat, apare ca vădit păgubitoare, câtă vreme aceasta constituie un bun a cărui existență și 

protecție este recunoscută și asigurată în mod clar pe tărâmul art.1 Protocolul 1 adițional la 

CEDO. 

Soluția se impune, cu atât mai mult, cu cât de lege lata, proprietarului i se permite așa-

numita „intrare în legalitate”. 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

241 

Totodată, până la acest moment legislația nu instituie o indisponibilizare totală în privința 

acestei categorii de bunuri care poate face oricând obiectul unei înstrăinări forțate, pe 

considerentul valorificării drepturilor de creanță ale altor particulari de bună credință.  

Per a contrario, atare subiecte, în calitatea dânșilor de terți creditori, îşi vor vedea 

trunchiate alături de proprietar drepturile patrimoniale, fără nicio justificare rezonabilă. 

Situația apare vădit inechitabilă cu atât mai mult cu cât creditorul (fostă parte vătămată) 

poate iniția, asemenea prezentei spețe, executarea silită în baza unui titlu provenind de la instanțe 

judecătorești prin care se urmărește recuperarea unui prejudiciu, în baza unei soluții irevocabile 

a laturii civile dintr-un dosar penal și care suferă, prin modalitatea de punere în aplicare a 

normelor, o nouă prejudiciere. 

În acest sens, dacă în cazul unui împrumutător asemenea aspecte ar putea fi lesne antamate 

pentru a justifica mai ușor atingerea patrimonială, nu acelaşi este cazul părţii vătămate creditoare 

căreia nu i s-ar putea reproșa nici măcar vreo urmă de turpitudine pe motivul unor diligențe 

defectuoase în alegerea debitorului.   

Pe de altă parte, apreciem că nici o evaluare separată a construcției/lucrărilor de construcții 

nefinalizate, ca rezultat al unei „grămezi de materiale” nu ar fi de natură să corespundă 

standardelor în materie stabilite de CEDO, câtă vreme nici o asemenea interpretare a normelor de 

urbanism n-ar   înlătura veritabilul câștig de tip „loterie” din patrimoniul terțului adjudecatar. 

Astfel, în raport de cadrul normativ în vigoare, nimic nu îl va putea opri pe viitor pe terțul 

adjudecatar să procedeze la înstrăinarea imobilului de lux, achiziționat la licitație în schimbul 

unui preț derizoriu, să efectueze o tranzacție la valoarea reală de piață a bunului.  

Iată de ce apreciem că raționamentul expus de instanța supremă în soluționarea recursului 

în interesul legii, deși extrem de lămuritor în materia accesiunii imobiliare, nu poate fundamenta 

în materia vânzării la licitaţie ignorarea valorii patrimoniale a construcției/lucrărilor de 

construcție existente în patrimoniul unui debitor, chiar neautorizate și care va face obiect de 

executare silită indiferent de încadrarea juridică a „nemişcătorului” pentru care s-a optat. 

Un alt aspect important de avut în vedere este și acela că sancțiunea poate viza drepturi 

asupra unor imobile care au beneficiat de lucrări de construire neautorizate cu peste un deceniu și 

jumătate în urmă, cum este cazul în speţă și în privința cărora statul însuși nu și-a îndeplinit 

obligațiile legale de verificare într-un termen rezonabil de cca. 5 ani de la edificarea concretă, 

prin agenții săi, direcţia practicii judiciare fiind stabilită la rândul său abia recent în materie şi 

doar pe accesiune. Într-o atare situație, recunoașterea propagării unei forme continue a 

contravenției sine die ar fi concura mai degrabă imprescriptibilitatea din materia faptelor penale.   

Caracterul nerezonabil al aplicării normelor administrative ca o validare a dispariției 

juridice a bunului din patrimoniul debitorului, apare cu atât mai evident cu cât actualizarea 

sistemului de publicitate reprezintă, în prezent, o chestiune pur administrativă și care nu poate 

goli de conținut drepturile înscrise în aceste registre. 

Prin urmare, realizarea de plano a unei evaluări exclusiv pe baza mențiunilor din cartea 

funciară, deși acestea nu corespund realității, nesocotește flagrant standardul de protecție impus 

de art.1 din Protocolul nr.1 adițional la CEDO, determinând o subevaluare a bunului prin 

încălcarea justului echilibru ce trebuie să existe între imperativul respectării interesului general și 

drepturile creditorului de a-și vedea recuperată creanța respectiv debitorului de a obține o 

evaluare corectă și echitabilă a bunului supus urmăririi silite, în concordanță cu valoarea reală de 

piață a acestuia. 

De altfel, chiar standardele internaționale în materie de evaluare a bunurilor imobiliare 

recomandă expres ca în cazul în care realitatea din teren este distinctă de cea din evidențele 
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registrelor de publicitate să se procedeze la efectuarea de măsurători și evaluări proprii situației 

de la fața locului, lucrarea expunând concluziile acestora din urmă.  

La o concluzie contrară nu pot conduce nici dispozițiile invocate de intimată în cauză din 

legea nr.10/1995, care prevăd o infracțiune relativă la nerespectarea, prin expertizare, a 

reglementărilor tehnice de stabilitate și rezistență, expertului necerându-i-se să garanteze 

lucrările.  

În acest sens, norma indicată este de strictă interpretare și nu vizează identificarea și 

evaluarea construcțiilor/lucrărilor de construire neautorizate, ulterior edificării de către 

particulari. 

Per a contrario, în cauzele în care instanțele sunt sesizate cu constatarea incidenței 

accesiunii pentru construcții ridicate în integralitate fără autorizație respectiv partaje judiciare în 

a căror masă partajabilă intră astfel de bunuri, toți experții desemnaţi ar fi pasibili de sancționare 

penală. 

Lucrările de expertizare și, în particular de evaluare cum este cazul în speță, reclamă 

cunoștințe proprii unei specialități dobândite în conformitate cu metodologiile aferente, expertul 

fiind solicitat să comunice instanței o opinie tehnică în urma cercetărilor științifice efectuate la 

fața locului. 

Este şi motivul pentru care acesta procedează la o inspectare a imobilului la faţa locului, 

efectuând constatări ex propriis sensibus pe care le reflectă în lucrarea încredințată, în virtutea 

pregătirii sale. 

Acesta nu este chemat să efectueze aprecieri de ordin juridic ce sunt exclusiv în căderea 

executorului ca prim organ de verificare a legalității formelor execuționale și, în subsidiar, a 

instanței de executare, în ipoteza sesizării cu cenzurarea acestora. 

Prin lucrarea de identificare și evaluare a stării construcţiilor expertul nu validează și nu 

garantează conformitatea tehnică, stabilitatea și rezistența lucrărilor de construcții/construcțiilor 

expertizate, în lipsa unui atare obiectiv trasat expres de organul emitent. 

De asemenea, instanța constată că în speţă, similar cauzei Kanala c. Slovaciei, metodologia 

de evaluare a imobilelor aprobată prin Ordinul MLPAT nr.32/N/16.10.1995, astfel după cum 

aceasta a fost redată de expert în cuprinsul lucrării efectuate, stabilește evaluarea clădirilor și 

construcțiilor după o fișă de catalog corespunzătoare destinației inițiale, invariabil, chiar dacă la 

data evaluării acestea au o altă destinație. În acest sens, se constată că prevederile în cauză nu 

operează nicio distincţie nici măcar  după cum la bază există sau nu vreo autorizație de 

construire. 

Or, atare prevederi cu un vădit caracter anacronic şi care prezintă carenţe de o transparenţă 

din perspectiva publicităţii, sunt de natură să scadă considerabil valoarea rezultată în urma 

expertizării unui imobil, prin raportare la suma reală de tranzacționare a bunului pe piața liberă, 

acolo unde se are în vedere cea mai adecvată destinaţie a imobilului şi care este, de regulă, prin 

prisma modificărilor, cea ulterioară. 

De altfel, din lecturarea conţinutului raportului de expertiză întocmit de dna. expert 

Ștefănescu Elena Victoria, o precizare se impune în ceea ce priveşte îmbunătăţirile efectuate la 

imobilul evaluat criticate pentru nelegalitate. 

Astfel, se constată că aceste lucrări nu au fost identificate de expert în mod concret, 

defalcat, indicarea lucrărilor de îmbunătăţire fiind efectuată global cu titlu generic, fără a se arăta 

care sunt cele autorizate şi care sunt cele efectuate în regim propriu. 

Totodată, valoarea acestora nu a fost stabilită în mod separat, aplicându-se grosso modo 

doar un coeficient pentru finisaje superioare respectiv particularități arhitecturale – a se vedea 
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menţiunile din raport:„Lucrările sus-menționate au fost executate fără respectarea prevederilor 

legale referitoare la expertizare, autorizarea și execuția lucrărilor în construcții”. 

Din analiza celor trei rapoarte de expertiză aflate la dosarul cauzei se constată că toți cei 

trei experți desemnați pentru evaluare au constatat că imobilul evaluat este unul de tip 

S+P+1E+M, edificat în anul 1933, supus unor lucrări de consolidare cu aproximație în anul 

1994, imediat după dobândire şi ulterior în anul 2006, când a fost parțial modernizat prin 

transformarea teraselor în camere, refacerea acoperișului, a zugrăvelii și înlocuirea învelitorii și a 

tâmplăriei exterioare.        

Totodată, se constată că primul raport de expertiză efectuat la dispoziția executorului a fost 

întocmit de un expert atestat de Ministerul Justiției, al doilea raport a fost efectuat extrajudiciar 

de un evaluator atestat ANEVAR, iar cel de-al treilea, dispus de instanță, a fost efectuat de către 

un expert atestat de Ministerul Justiției și având suplimentar atestare pentru evaluare de tip 

ANEVAR. 

Se rețin astfel întemeiate, sub aspectul acreditării, susținerile dnei expert SEV potrivit cu 

care rapoartele de expertiză evaluatorie dispuse de instanțe în procedurile judiciare ori fazele de 

executare silită nu necesită desemnarea unor evaluatori atestați ANEVAR, un caz de nulitate 

formală exclusiv pe atare considerente fiind exclus de lege lata. 

În acest sens, expertizele sunt efectuate de experți tehnici autorizați de Ministerul Justiției, 

fără ca vreo dispoziție din OG nr.2/2000 să facă vreo trimitere la asociația profesională 

ANEVAR, iar specialitățile în care se desfășoară activitatea de expertiză judiciară sunt cele 

înscrise în Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare aprobat prin Ordin al 

Ministrului Justiției nr.199/C/18.01.2010, la poziția 39 regăsindu-se „evaluarea proprietății 

imobiliare” fără a fi avute în vedere alte atestate ale experților tehnici. 

  Potrivit art.3 alin.1 din OG nr.24/2011, ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor 

Autorizați din România), are calitatea de persoană juridică autonomă, funcționând ca organizație 

profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, abilitată să emită metodologii, standarde 

și norme după 01.07.2014. 

Cu toate că potrivit adresei nr.314/08.04.2005 – 37960/13.04.2005 comunicată de 

Ministerul Justiției Curții de Apel București „standardele, metodologiile, coeficienții, criteriile 

sau alte materiale emise de aceste organizații nu au caracter de normă legală și nu pot fi invocate 

ca atare în rapoartele de expertiză tehnică judiciară”, instanța constată că acestea reprezintă în 

practica evaluatorie internă şi în legislaţia în vigoare, un adevărat etalon tehnic, la standardele 

utilizate făcând trimitere în baza legală inclusiv dna. expert S. (a se vedea fl.17 vol.III dosar). 

 Prin urmare, se apreciază că cenzurarea concluziilor primului raport de expertiză tehnică 

dispus în faza de executare silită comparativ cu concluziile raportului de expertiză extrajudiciar, 

în baza lucrării întocmite la solicitarea instanței de un expert cu dublă atestare, apare cu atât mai 

relevantă cu cât se au în vedere nu doar cerințele juridice ci și o acuratețe ridicată proprie viziunii 

de ordin tehnic, științific.    

Totodată, se reţine că intervalul de timp scurs între datele întocmirii celor trei rapoarte de 

expertiză, prin prisma evoluției prețului proprietății imobiliare pe piață, relevă mai curând o 

stabilizare, de natură să înlăture riscul caducităţii concluziilor posibil a fi determinat de amprenta 

modificatoare a factorului cronologic. 

Astfel, după cum a precizat expertul desemnat de instanță pentru efectuarea celei de-a treia 

lucrări – „În ceea ce privește analiza pieței specifice, s-a reținut că potrivit unui raport recent al 

imobiliare.ro „proprietățile rezidențiale din România (apartamente, dar și case) s-au apreciat 

cu 1,6% în cel din urmă trimestru din 2018 față de cele trei luni anterioare. Pe parcursul 
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întregului an, prețurile solicitate de către vânzători s-au majorat, per ansamblu cu 5,3%, cifră 

care arată tendința de temperare a scumpirilor de pe piața rezidențială. 

Trendul de încetinire a ritmului scumpirilor pe piața locuințelor este confirmat și de 

statisticile oficiale privind prețurile de tranzacționare ale proprietăților rezidențiale din 

România. Astfel, cele mai recente date publicate de Eurostat și Institutul Național de Statistică 

(INS) arată pentru al treilea pătrar din 2018, un plus de 4,3% în Uniunea Europeană (față de 

perioada similară din 2017), în vreme ce, pe piața locală, avansul anual a fost ceva mai 

accentuat, anume 5,7%. 

Analiza privind cererea în cazul prezentului imobil, ținând cont de informațiile 

disponibile la data evaluării arată că aceasta este limitată, în stagnare.” 

Astfel, primul raport a fost realizat în data de 26.02.2018 (1euro=4,6613 ron); al doilea în 

data de 11.09.2018 (1euro=4,649 ron), iar cel de-al treilea în data de 09.05.2019 (1 euro=4,7584 

ron).  

Niciuna dintre lucrări nu a luat în considerare valoarea terenului, reținându-se că 

debitoarea nu deține un drept de proprietate în privința acestuia și în toate rapoartele de expertiză 

s-a conchis că determinarea valorii imobiliare prin metoda abordării prin cost relevă cea mai 

adecvată sumă la care bunul ar putea fi evaluat în mod real. 

Se constată, de asemenea, că toți experții desemnați au avut dificultăţi în a identifica pe 

piața imobiliară, prin raportare la zona de amplasare a imobilului, gradul de confort și 

îmbunătățirile efectuate, a unor oferte de vânzare adecvate, pe cele avute în vedere apreciindu-le 

ca de o similaritate relativ scăzută.  

Urmare a modalităţii de încadrare a lucrărilor de îmbunătăţire precum şi a prevederilor 

metodologice precizate, primul expert a efectuat comparații cu 12 oferte selectate, defalcat 

pentru fiecare unitate locativă din imobil, avându-se în vedere oferte de apartamente/studio cu 

finisaje apreciate „similare”, situate în blocuri construite cu aproximație în anii 1943-1944, 

publicate de particulari. 

Şi aceasta, cu toate că în partea inițială a lucrării a fost recunoscută zona de amplasament și 

vecinătățile de tip vilă superioare printr-un coeficient de +140%, lucrările de consolidare a 

structurii de rezistenţă a imobilului edificat în 1933, dotări specifice unor exigențe de confort I, 

funcționalitatea și particularitățile arhitecturale pentru care s-a acordat un coeficient de +12% , 

respectiv lucrările/reparațiile capitale analizate suplimentar și materialele noi+3%.   

Cel de-al doilea expert a constatat că oferta la vânzare pentru acest tip de imobil nu există 

deoarece imobilul prezintă ca finisaje inclusiv vitralii și basoreliefuri, elemente care conduc la 

prețuri mai mari decât imobilele cu finisaje obişnuite (în sensul de superioare dar uzuale), iar 

cererile pentru imobile similare sunt foarte reduse, o piață pentru imobilul în cauză neputând fi 

caracterizată drept „activă”. 

În ceea privește al treilea raport de expertiză, s-a constatat că oferta pentru acest tip de 

imobil este medie și nu se poate stabili decât avându-se în vedere oferte de vânzare de tip vilă 

construcție+teren. 

În timp ce primele două rapoarte de expertiză au calculat valoarea imobilului printr-un 

algoritm de calcul cu includerea valorilor suprafețelor utile, cel de-al treilea raport a utilizat un 

algoritm de calcul diferit,  expertul procedând la evaluarea imobilului în integralitatea sa 

(teren+construcție) din care ulterior, prin tehnica alocării valorii pe componente a estimat doar 

valoarea construcției defalcată apoi matematic pe unități locative. 

Toate rapoartele de expertiză au avut la bază actul de dezmembrare întocmit, cel de-al 

treilea raport de expertiză notând și piscina ca factor de atractivitate în raport cu imobilul 
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construcție, chiar dacă aceasta se află pe un teren care nu este proprietatea sa și în privința căreia 

debitoarea deține doar un drept de superficie. 

  Din această perspectivă, se constată că diferențele de preț al imobilului semnificative 

existente între primul și cele două rapoarte de expertiză ulterioare depuse la dosarul cauzei 

reprezintă rezultatul aprecierilor primului expert referitoare valoarea patrimonială expertizată 

prin prisma autorizațiilor pentru lucrările de construire, a utilizării unora dintre prevederile 

metodologice anacronice în materie de evaluare și a efectuării, în consecință, a unor comparații 

cu ofertele din zonă necorespunzătoare, constând în apartamente cu finisajele superioare de tip 

uzual, edificate în 1943/1944 și în privința cărora nu s-a făcut vreo mențiune despre lucrări de 

consolidare a structurii de rezistență.  

Atare aspecte au avut drept consecință o scădere semnificativă a valorii de piață indicate, 

aproape la jumătate, pentru care nici argumentul modalității de acces în fiecare dintre unitățile 

locative dezmembrate nu oferă o justificare plauzibilă.  

 De asemenea, se constată că, față de intervalul relativ mic de timp la care imobilul în 

cauză a fost expertizat, asemenea diferențe semnificative nu pot fi explicate parțial nici prin 

factorul cronologic.  

Prin urmare, în considerarea necesității respectării drepturilor debitorului și creditorului la 

obținerea unei valori a prețului bunului imobil de pornire cât mai apropiate de valoarea reală de 

piață, care să permită o realizare corespunzătoare în cadrul executării silite a tuturor drepturilor 

concurente, instanța apreciază că valorile indicate în ultimul raport de expertiză reflectă cel mai 

bine situația concretă a imobilului. 

Față de considerentele anterior expuse, instanța urmează să admită contestația la executare 

formulată în contradictoriu cu intimata AC SRL, în sensul că va dispune anularea Incheierii din 

data de 14.03.2018 întocmită în dosarul de executare silită nr. X/2013 înregistrat pe rolul BEJ 

DD privind stabilirea prețului de vânzare a imobilului scos la licitație publică situat în mun. 

București, str. MV, sector 2, a raportului de expertiză evaluatorie, respectiv a actelor subsecvente: 

încheierea din data de 15.03.2018 privind stabilirea termenului de vânzare a bunului imobil scos 

la licitație publică și a publicațiilor de vânzare din 16.03.2018, respectiv a actelor de stabilire a 

prețului de pornire a licitației. 
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Drept administrativ 
 

1. Conducerea vehiculului sub influența băuturilor alcoolice. Infirmarea 

rezultatului obținut în urma testării cu aparatul etilotest 

 

În privinţa temeiniciei actului de constatare şi sancţionare, a constatat instanţa că prin 

probatoriul administrat, petentul a reuşit să demonstreze că la data şi la ora menţionate în 

procesul verbal nu a condus autoturismul sub influenţa băuturilor alcoolice. În acest sens, 

instanţa a avut în vedere Buletinul de analiză toxicologică eliberat de INML „Mina 

Minovici” la 07.02.2020 prin care s-a atestat că rezultatul expertizării ambelor probe 

biologice recoltate petentului MMC la data de 06.02.2020, la ora 23,50, respectiv  la data de 

07.02.2020, ora 00,50 a fost 0,00 (zero).  

Cât priveşte rezultatul afişat de aparatul etilotest folosit de agenţii de poliţie rutieră, a 

constatat instanţa că, potrivit art. 2 alin.2 din Ordinul nr. 120/14.06.2005 privind aprobarea 

Normei de metrologie legală NML 012/05 respectivul aparat (Etilotestul) reprezintă un 

mijloc de detecție care semnalează prezența etanolului în aerul alveolar expirat; în cazul în 

care furnizează informații de măsurare, acestea nu sunt considerate suficient de exacte, astfel 

încât să asigure garanțiile necesare pentru constituirea de probe judiciare privind consumul 

de alcool. 

 În concluzie, în condiţiile în care rezultatul afişat de respectivul aparat confirmă doar 

prezenţa etanolului în aerul alveolar expirat, acesta poate crea doar premisa consumului de 

alcool în privinţa conducătorilor testaţi, confirmarea venind doar în urma folosirii unei 

metode omologate , respectiv testarea probelor de sânge recoltate la intervale orare diferite. 

 

Sentința civilă nr. 5984/ 09.09.2020, definitivă 

 

În urma deliberării, reţine că prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul 

Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti la data de 20.02.2020, sub nr. X/300/2020, petentul MMC 

a solicitat anularea procesului verbal seria PBW nr. X din 07.02.2020 încheiat de intimata 

DGPMB– BR,cu consecinţa anulării sancţiunilor dispuse prin acesta. 

În motivarea plângerii, petentul a arătat că în mod nejustificat a fost sancţionat pe motiv 

că în data de 06.02.2020, ora 22:45, ar fi condus autoturismul cu numărul de înmatriculare B-

XX-YYY pe str. CA R, Sector 2, Bucureşti, sub influenţa băuturilor alcoolice, pe baza 

rezultatului aparatului alcool test marca Drager, care ar fi indicat o valoare de 0,03 

miligrame/l alcool pur în aer expirat. A susținut petentul că nu consumase alcool în ultimele 

două săptămâni, fiind vorba probabil de o eroare a etilotestului, împrejurare față de care a 

insistat să fie condus la INML pentru recoltarea probelor biologice, apelând și serviciul unic 

de urgență 112 în raport de refuzul inițial al agenților rutieri de a da curs solicitării sale. A 
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arătat petentul că numai în urma insistențelor sale repetate a fost condus la sediul INML unde 

i s-au recoltat 2 probe biologice la interval de o oră.   

În drept s-au invocat disp. art. 16 al. 1 şi art. 19 din OG 2/2001. 

Plângerea a fost legal timbrată cu 20 de lei, taxă judiciară de timbru. 

În susţinere s-au depus înscrisuri. 

Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale, 

susţinând în esenţă legalitatea şi temeinicia procesului verbal, făcând o serie de considerații cu 

privire la prezumția de validitate și de legalitate a actului de constatare și de sancționare a 

contravenției. 

În drept s-au invocat disp. art. 16 şi art. 17 din OG 2/2001. 

În cauză s-a încuviinţat părţilor proba cu înscrisuri, în cadrul acesteia solicitând INML 

comunicarea buletinului de analiză toxicologică – alcoolemie a probelor de sânge recoltate 

petentului, buletin comunicat prin adresa nr. A8/xxx/2020. 

Analizând înscrisurile dosarului, instanţa a constatat temeinicia plângerii 

contravenţionale, pentru următoarele considerente: 

În fapt, prin procesul verbal seria PBW nr. X întocmit la 07.02.2020 de agent 

constatator din cadrul intimatei DGPMB - BR s-a dispus sancţionarea petentului MMC cu 

amendă contravenţională de 1305 lei (9 puncte amendă), aplicându-i-se şi sancţiunea 

complementară a suspendării dreptului de a conduce pentru 90 de zile, reţinându-se că în data 

de 06.02.2020, ora 22,45 a fost depistat pe str. C.A. R, sector 2, conducând autoturismul cu 

nr. B- XX- YYY sub influenţa băuturilor alcoolice, testarea cu aparatul alcooltest DRAGER 

relevând un rezultat de 0,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. A consemnat agentul constatator 

şi obiecţiunile petentului în sensul că nu a consemnat alcool în ultimele două săptămâni și că a 

solicitat transportul la INML pentru recoltarea probelor biologice. 

Verificând procesul verbal de contravenţie sub aspect formal, instanţa a constatat că 

acesta îndeplineşte toate condiţiile impuse de lege (art. 180 din Reg. de aplicare a OUG 

195/2002 corob. cu art. 16 din OG 2/2001) pentru a-i conferi validitate; de altfel  petentul nu a 

invocat vicii de formă în privinţa procesului verbal. 

În privinţa temeiniciei actului de constatare şi sancţionare, a constatat instanţa că prin 

probatoriul administrat, petentul a reuşit să demonstreze că la data şi la ora menţionate în 

procesul verbal nu a condus autoturismul sub influenţa băuturilor alcoolice. În acest sens, 

instanţa a avut în vedere Buletinul de analiză toxicologică eliberat de INML „Mina Minovici” 

la 07.02.2020 prin care s-a atestat că rezultatul expertizării ambelor probe biologice recoltate 

petentului MMC la data de 06.02.2020, la ora 23,50, respectiv  la data de 07.02.2020, ora 

00,50 a fost 0,00 (zero).  

Cât priveşte rezultatul afişat de aparatul etilotest folosit de agenţii de poliţie rutieră, a 

constatat instanţa că, potrivit art. 2 alin.2 din Ordinul nr. 120/14.06.2005 privind aprobarea 

Normei de metrologie legală NML 012/05 respectivul aparat (Etilotestul) reprezintă un mijloc 
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de detecție care semnalează prezența etanolului în aerul alveolar expirat; în cazul în care 

furnizează informații de măsurare, acestea nu sunt considerate suficient de exacte, astfel încât 

să asigure garanțiile necesare pentru constituirea de probe judiciare privind consumul de 

alcool. 

 În concluzie, în condiţiile în care rezultatul afişat de respectivul aparat confirmă doar 

prezenţa etanolului în aerul alveolar expirat, acesta poate crea doar premisa consumului de 

alcool în privinţa conducătorilor testaţi, confirmarea venind doar în urma folosirii unei 

metode omologate , respectiv testarea probelor de sânge recoltate la intervale orare diferite. 

Cum, în speţă, rezultatul acestei probe certificate ştiinţific a atestat inexistenţa alcoolului în 

corpul petentului, în sarcina acestuia nu se poate reţine săvârşirea contravenţiei prev. de art. 

102 alin.3 lit.a din  OUG 195/2002, sens în care instanţa a admis plângerea contravenţională, 

a anulat procesul verbal contestat, cu consecinţa înlăturării sancţiunilor contravenţionale 

aplicate petentului prin acesta. 

 

2. Utilizarea unei practici comerciale incorecte prin majorarea modică a 
tarifelor pachetelor de servicii –art. 4 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 
363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în 
relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația 
europeană privind protecția consumatorilor. Lipsa împrejurărilor necesare 
pentru realizarea conținutului constitutiv al contravenției 
 

Conform art. 4 alin 1  din Legea nr. 363/2007, text legal reținut în cuprinsul 

procesului – verbal, o practică comercială este incorectă dacă sunt îndeplinite în mod 

cumulativ două condiții : - practica comercială este contrară diligenței profesionale și 

practica comercială deformează sau este susceptibilă să deformeze în mod esențial 

comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia i se adresează. 

Legea definește cele două noțiuni cuprinse în art. 4 alin 1 din Legea nr. 363/2007, 

stipulând în cuprinsul art. 2 lit. h din Legea nr. 363/2007 că diligența profesională reprezintă 

competența și grija așteptate, în mod rezonabil, de un consumator din partea comerciantului, 

în conformitate cu practicile corecte de pe piață și/sau cu principiul bunei – credințe, în 

domeniul acestuia de activitate, iar în cuprinsul art. 2 lit. e din Legea nr. 363/2007 că 

deformarea substanțială a comportamentului economic al consumatorului presupune 

folosirea unei practici comerciale cu scopul de a afecta în mod considerabil capacitatea 

consumatorului de a lua o decizie în cunoștință de cauză, determinându-l să ia o decizie pe 

care altfel – în lipsa practicii – nu ar fi luat-o. 

Identificarea unui comportament conform diligenței profesionale trebuie să aibă în 

vedere domeniul particular de activitatea a operatorului economic vizat, fiind dificil de 

apreciat standardul diligenței profesionale uniform, indiferente de domeniul de activitate. 

Petenta acționează în domeniul comunicațiilor electronice și în mod corect a susținut 

că standardul impus de diligența profesională trebuie apreciat prin raportare la abilitatea 

legală și convențională, în limitele cărora poate să acționeze în relația cu consumatorii. 

Împrejurarea evidențiată în procesul – verbal, în sensul că petenta a folosit dispoziții 

contractuale incluse în contracte pre-formulate nu este relevantă din perspectiva practicii 
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comerciale reținută, calificată incorectă prin raportare la Legea nr. 363/2007, având în 

vedere că există instrumente distincte pentru sancționarea eventualelor clauze abuzive.  

Referitor la cea de-a doua condiție în funcție de care se apreciază caracterul incorect 

al practicii, conform art. 4 alin 1 lit. b din Legea nr. 363/2007, instanța reține că agenții 

constatatori au apreciat că  practica petentei este cel puțin susceptibilă de a modifica 

comportamentul economic al consumatorului, iar pentru o astfel de apreciere s-au avut în 

vedere două aspecte – majorarea modică a prețurilor și diferența între cele două opțiuni ale 

consumatorului, aceea  de a continua contractul sau de a-l denunța. 

Conform procesului – verbal, petenta a ales o majorare modică, de până la 1 euro, a 

pachetelor de servicii, iar această majorare modică determină consumatorul să opteze pentru 

continuarea raportului contractual, o astfel de opțiune fiind mai facilă decât cea a denunțării 

contractului. 

Instanța menționează că o practică comercială este incorectă, conform art. 4 alin 1 lit. 

b din legea nr. 363/2007, în măsura în care scopul practicii este acela de a afecta capacitatea 

consumatorului de a lua o decizie în cunoștință de cauză, determinându-l pe acesta să ia o 

decizie pe care altfel nu ar fi luat-o. Deformarea comportamentului economic al 

consumatorului este definită în acest mod în cuprinsul art. 2 lit e dn Legea nr. 363/2007, iar 

scopul Legii nr. 363/2007, similar scopului Directive 2005/29, este acela de a înlătura 

practici prin care consumatorul nu este liber în procesul de luare a deciziilor în raport cu 

profesionistul, fiind împiedicat prin practicile acestuia să ia decizii în cunoștință de cauză. 

Practicile incriminate prin art. 4 alin 1 din Legea nr. 363/2007 sunt cele care intervin 

în procesul decizional al consumatorului, lipsind consumatorul de posibilitatea luării unei 

decizii cunoscând toate aspectele necesare.  

Or, practica comercială adoptată de petentă nu a deformat comportamentul 

consumatorului sau nu este susceptibilă de a deforma comportamentul consumatorului în 

sensul art. 4 alin 1 lit. b din Legea nr. 363/2007, pentru că nu se poate identifica decizia luată 

de consumator sau pe care acesta ar putea să o ia, decizie pe care în lipsa practicii, nu ar fi 

luat-o.  

Împrejurarea că, în fața unei majorări minore a prețului, consumatorul poate opta să 

continue relația contractuală cu operatorul economic, apreciind că este mai dificil să 

demareze procesul unei denunțări contractuale, nu poate fi calificată juridic prin raportare la 

art. 4 alin 1 lit. b din Legea nr. 363/2007 pentru că nu orice influență asupra intereselor 

economice ale consumatorului intră în sfera de aplicare a actului normativ. 

 

Sentința civilă nr. 10805/06.11.2019, definitivă 

 

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanțe în data de 13.05.2019 petenta VR 

S.A. a solicit în contradictoriu cu intimata ANPC anularea procesului – verbal seria ANPC nr. 

X/25.04.2019. 

În motivarea plângerii, petenta a menționat că prin procesul – verbal contestat a fost 

sancționată pentru utilizarea unei practici comerciale incorecte, conform art. 4 alin 1 din 

Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu 

consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția 

consumatorilor. 
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Referitor la legalitatea procesului – verbal, petenta a arătat că procesul – verbal nu 

conține date concrete privind fapta tipică normei contravenționale încălcate, ci sunt 

menționate o serie de critici privind activitatea operatorului economic. 

Petenta a precizat că art. 16 din OG nr. 2/2001 impune ca procesul – verbal să fie 

motivat, în sensul că actul trebuie să justifice prin sine însuși, fără a fi necesar un raționament 

extrinsec, corespondența dintre împrejurările de fapt și conduita tip sancționată de norma 

contravențională. 

Conform petentei, în luna aprilie 2019 a anunțat majorări ale abonamentelor la 

persoanele fizice, cu sume de până la 0,94 de euro / lună, modificările contractuale vizând 2,1 

milioane de clienți utilizatori de servicii mobile de voce și 201.000 de clienți utilizatori 

exclusiv a altor servicii decât serviciile de voce, în special servicii de date. 

Petenta a menționat că majorarea nu s-a aplicat clienților cu cartele preplătite și nici 

abonamentelor cu valori ridicate, a celor care înregistrau un grad de utilizare zero a serviciilor 

de date sau cele aflate în perioada de denunțare unilaterală. 

Petenta a precizat că această majorare a operat în limite legale și contractuale, art. 51 

alin 7 din OUG nr. 111/2001 și art. 6.1 din clauzele contractuale principale și 13.1 – 13.2 din 

clauzele generale, clienții fiind anunțați că pot denunța contractul în termen de 30 de zile, fără 

a suporta costuri. 

 Petenta a precizat că timp de 18 ani nu a operat nicio modificare unilaterală a tarifelor. 

 Petenta a arătat că fapta reținută în sarcina sa a fost încadrată în disp. art. 4 alin 1 lit. a 

și b din Legea nr. 363/2007, conform cărora o practică comercială este incorectă dacă este 

contrară cerințelor diligenței profesionale și deformează sau este susceptibilă să deformeze în 

mod esențial comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia i 

se adresează. 

 Petenta a menționat că procesul – verbal trebuie să arate care este fapta imputată și 

care sunt împrejurările care determină încadrarea faptei în textul de lege indicat, în mod 

contrar dreptul la apărare al persoanei sancționate este încălcat, iar instanța de judecată nu va 

putea verifica dacă încadrarea juridică este corectă. 

 În acest sens, petenta a indicat practica Curții de Justiție a Uniunii Europene prin care 

s-a făcut distincție între o motivare formală și una efectivă a actului administrativ, cea din 

urmă presupunând ca algoritmul urmat de instituția care a aplicat măsura să fie prezentat într-

o manieră clară și univocă. 

 Petenta a precizat că deși procesul – verbal este amplu, de fapt, sunt reluate 

informațiile comunicate de operatorul economic în urma solicitărilor ANPC, lipsind 

motivarea efectivă care trebuia realizată prin raportare la norma juridică. Astfel, petenta a 

arătat că intimata trebuia să spună care sunt cerințele de diligență profesională în această 

materie, cerințe care au fost încălcate, și să explice care este comportamentul consumatorului 

și în ce mod a fost modificat prin fapta constatată. 

 Petenta a menționat că nu este clar dacă practica incorectă este aceea a majorării 

prețurilor, aceea a transferului costurilor impuse prin legislație în sarcina consumatorului sau 

aceea a lăsării unui termen de 30 de zile pentru denunțare, însă prin procesul – verbal i s-a 

impus că înceteze practica incorectă. 

Petenta a menționat că lipsa motivării nu poate fi suplinită prin prezumții extrinseci 

actului realizate de instanța de judecată. 
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În ceea ce privește temeinicia procesului – verbal, petenta a arătat că eventuala faptă a 

operatorului economic de majorare a tarifelor nu poate fi încadrată în textul legal menționat 

de agenții constatatori. 

În acest sens, petenta a arătat că fapta a fost încadrată în categoria practicilor distincte 

de cele înșelătoare și agresive, iar conform textului legal, art. 4 alin 1 lit. a și b di Legea nr. 

363/2007, pentru ca o practică să fie considerată incorectă este necesar ca aceasta să fie 

contrară cerințelor diligenței profesionale și susceptibilă să denatureze semnificativ 

comportamentul economic al consumatorului. 

Petenta a arătat că majorarea tarifelor nu este o conduită contrară diligenței 

profesionale, astfel cum aceasta este definită de art. 2 lit. h din Legea nr. 363/2007 pentru că 

Vodafone a acționat în conformitate cu legea și cu dispozițiile contractuale, iar conceptul de 

diligență profesională trebuie apreciat prin raportare la activitatea comercială specifică. 

Conform petentei, față de specificul activității – comunicații electronice - diligența 

profesională este subsumată prevederilor legale obligatorii cu privire la informarea 

consumatorului și acordarea posibilității de a denunța contractul necondiționat de plata 

vreunei despăgubiri. 

Petenta a menționat că au fost respectate disp. art. 51 alin 7 din  OUG nr. 111/2011 și 

art. 61.1 și 13.1 din contract, condiții speciale și generale, iar acest aspect rezultă din mesajele 

transmise către consumatori, aceștia având dreptul de a denunța unilateral contractul fără plata 

vreunei despăgubiri. 

Petenta a arătat că majorarea tarifelor, prin ea însăși, nu este o conduită contrară 

diligenței profesionale și nici un act intern sau european nu împiedică operatorii economici să 

majoreze prețurile, atât timp cât această majorare operează în condiții de transparență, cu 

informarea corectă a consumatorului și acordarea posibilității de a înceta contractul. 

Petenta a menționat că din toate argumentele oferite, prin care s-a justificat majorarea 

prețului, ANPC a reținut că majorarea a urmat opțiunii operatorului economic de a transfera 

costurile impuse prin OUG nr. 114/2018 în sarcina consumatorului, fără a exista, însă, o bază 

factuală pentru aspectele reținute. 

 Petenta  a arătat că, într-adevăr, OUG nr. 114/2018 a afectat industria locală de 

telecomunicații prin majorarea tarifului de monitorizare perceput de ANCOM la o rată fixă de 

3% din cifra de afaceri anuală, anterior fiind de 0,4%, și majorarea nesustenabilă a taxelor de 

licență pentru spectrul radio. Petenta a arătat că aceste majorări impun costuri de 7% din cifra 

de afaceri anuală. 

 Petenta a menționat că în ciuda acestor efecte, în majorarea tarifelor la abonamente s-a 

avut în vedere numai 1% din cifra de afaceri, astfel încât majorarea nu este justificată numai 

prin incidența OUG nr.114, aceasta fiind determinată și de alți factori obiectivi, prezentați 

ANPC: costurile salariale, creșteri ale costurilor cu utilitățile folosite pentru operarea rețelei 

de telecomunicații electronice, creșterea gradului de utilizare a rețelei Vodafone, extinderea 

acoperirii geografice pentru serviciile Vodafone, dezvoltarea tehnologică, mai ales în 

contextul pregătirilor pentru noua generație de servicii 5G. 

 Petenta a arătat că în urma furnizării tuturor datelor, ANPC a ajuns la concluzia că 

operatorul economic a avut în 2017 un număr mai mic de angajați decât în 2016 și o cifră de 

afaceri mai mare, astfel încât a înlăturat incidența tuturor factorilor care au determinat 

majorarea, reținând numai efectele OUG nr. 114/2018. 

 Pe de altă parte, petenta a menționat că i s-a imputat în mod neîntemeiat scăderea 

tarifelor la apelurile și mesajele internaționale și cele de roaming, în condițiile în care 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

252 

scăderea invocată nu a fost urmare a decizie comerciale a Vodafone, ci a fost impusă de 

regulamentele internaționale, Regulamentul 2018/1971, și a produs efecte negative asupra 

veniturilor Vodafone. 

Referitor la cea de –a doua condiție impusă de art. 4 alin 1 din Legea nr. 363, petenta a 

menționat că majorarea modică a tarifelor nu determină o modificare în comportamentul 

consumatorului, astfel încât acesta să ia o decizie pe care nu ar fi luat-o în mod contrar. 

Petenta a menționat că din întreg procesul – verbal ar rezulta că modificarea 

comportamentului consumatorului constă în decizia acestora de a continua contractul în noile 

condiții, decizie pe care altfel nu ar fi luat –o, iar agenții folosesc noțiunea de poziție de forță 

dominantă și psihologică, noțiuni care nu sunt definite de Legea nr. 363/2007. 

Petenta a arătat că a majorat prețul cu sume modice pentru a minimaliza impactul, în 

beneficiul abonaților, iar consumatorii sunt liberi să denunțe contractul, procedura de portare 

fiind una facilă la care deja abonații au recurs. În acest sens, petenta a menționat că ulterior 

acestei majorări, s-au înregistrat 12.000 de postări, un procent mai mare decât media ultimilor 

3 ani, ceea ce arată că nu a fost afectată capacitatea consumatorilor de a lua o decizie în 

cunoștință de cauză. 

În drept, au fost invocate disp. art. 4 alin 1 , 15, art. 2 lit. h din legea nr. 363/2007, OG 

nr. 2/2001. 

În dovedirea susținerilor, a fost solicitată proba cu înscrisuri. 

Au fost anexate următoarele înscrisuri: proces-verbal de constatare și sancționare a 

contravenției, clauze contractuale principale și generale pentru persoane fizice, corespondență 

purtată cu ANPC în datele de 10.04.2019, 11.04.2019 și 12.04.2019, dovezi privind practica 

majorării tarifelor abonamentelor în domeniul comunicațiilor electronice, fundament al 

creșterilor de cost pe baze reale, fundament privind diminuarea veniturilor Vodafone în urma 

scăderii veniturilor lor din apelurile internaționale și de roaming, centralizator privind 

numărul de postări defalcat pe luni, centralizator privind numărul de cereri de deconectare ( 

filele nr. 19-154). 

Plângerea a fost legal timbrată cu suma de 20 de lei. 

În data de 21.06.2019, intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

plângerii, ca neîntemeiată. 

În motivarea întâmpinării, intimata a menționat că procesul – verbal a fost încheiat în 

urma unui control efectuat față de informațiile afișate în spațiul public și a reclamațiilor 

înregistrate la structurile ANPC. 

Intimata a arătat că a trimis mai multe invitații petentei în vederea lămuririi 

împrejurărilor în care au avut loc majorările de costuri, iar petenta i-a comunicat clauzele 

contractuale, tipurile de mesaje comunicate clienților, numărul clienților afectați de 

modificările de costuri și factorii care au condus la majorările operate. 

În ceea ce privește legalitatea procesului – verbal, petenta a menționat că toate 

elementele prevăzute la art. 17 din OG nr. 2/2001 sunt cuprinse în procesul – verbal contestat. 

De asemenea, s-a menționat că procesul – verbal cuprinde descrierea situației de fapt 

care a condus la sancționarea petentei. 

Referitor la temeinicia procesului – verbal, intimata a arătat că fapta a fost corect 

încadrată, iar practica operatorului economic este una incorectă prin raportare la art. 4 alin 1 

lit. a și b din Legea nr. 363/2007, fiind contrară cerințelor diligenței profesionale și fiind 

susceptibilă să deformeze comportamentul consumatorului, astfel încât acesta să ia o decizie 

pe care altfel nu ar fi luat-o. 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

253 

Intimata a menționat că nu este necesar să se producă efectiv o schimbare în 

comportamentul consumatorului, ci ca practică să fie de natură a produce o schimbare. 

Referitor la sancțiunea aplicată, intimata a menționat că sancțiunea este proporțională 

cu gradul de pericol social al faptei, față de împrejurările concrete în care a fost săvârșită 

fapta, de modul și mijloacele folosite și de scopul urmărit. 

În drept, au fost invocate disp. OG nr. 21/1992, Legea nr. 363/2007 și OG nr. 2/2001. 

În dovedirea susținerilor, a fost solicitată proba cu înscrisuri. 

Au fost anexate înscrisuri ( filele nr. 171-348). 

În data de 01.08.2019, petenta a formulat răspuns la întâmpinare prin care a detaliat 

motivele expuse în plângere. 

În plus, petenta a arătat că în absența majorării prețurilor, activitatea societății ar fi 

afectată pentru că potrivit situației financiare aferente ultimului an ( 2018/2019), societatea a 

înregistrat o pierdere netă. 

Petenta a precizat că în lipsa majorării prețurilor, pierderea deja înregistrată se va 

accentua, iar societatea nu va mai putea genera suficient numerar pentru a-și îndeplini 

serviciul datoriei și pentru a acoperi costurile investiționale necesare. 

Petenta a precizat că în următoarea perioadă societatea dorește să participe la licitația 

preconizată pentru achiziția unui nou spectru radio necesar dezvoltării tehnologiei 5G, precum 

și la procedurile de extindere a spectrului radio pentru serviciile 3G. 

Sub aspect probatori, la termenul de judecată din data de 29.10.2019, a fost 

încuviințată și administrată proba cu înscrisurile depuse la dosar. 

 În data de 04.11.2019, petenta a depus concluzii scrise. 

 

 Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanța reține: 

În fapt, în data de 25.04.2019, intimata a încheiat procesul – verbal seria ANPC nr. X 

( filele nr. 22-31) prin care a reținut în sarcina petentei săvârșirea contravenției prevăzute la 

art. 15 alin 1 lit. a coroborat cu art. 4 alin 1 din Legea nr. 363/2007. 

Pentru fapta reținută, petenta a fost sancționată cu amendă în valoare de 70.000 de lei 

și s-a propus aplicarea măsurii încetării practicii comerciale incorecte, reținându-se că 

informările transmise de petentă vor afecta 2.338.617 de consumatori. 

Conform procesului – verbal, în vederea descrierii faptei constatate, agenții 

constatatori au reținut că în urma informațiilor apărute în spațiul public și a reclamațiilor 

înregistrate la structurile ANPC, s-au solicitat lămuriri petentei cu privire la mesajele 

transmise clienților în data de 10.04.2019. 

Potrivit procesului – verbal, profitând de clauzele contractuale care dau dreptul 

operatorului să modifice unilateral tarifele pentru serviciile oferite, petenta a decis ca 

începând cu data de 04.04.2019 să trimită mesaje utilizatorilor proprii de rețea prin care 

aceștia erau înștiințati cu privire la modificările contractuale care constau în majorarea 

prețului pachetului de servicii, cu posibilitatea de a denunța contractul în termen de 30 de zile, 

în condițiile în care nu erau de acord cu modificarea intervenită, fără plata vreunei penalități 

sau despăgubiri. 

 Agenții constatatori au reținut că acest tip de mesaj a fost transmis către 587.292 de 

consumatori. 

 De asemenea, s-a reținut că un mesaj similar a fost comunicat consumatorilor care 

odată cu contractele încheiate au achiziționat și un terminal cu plata în rate lunar, cu 
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mențiunea, în plus, că tranșele lunare neplătite devin scadente la ultima factură emisă. Acest 

mesaj a fost transmis către 1.550.333 de consumatori. 

 Agenții constatatori au mai reținut că operatorul economic a transmis că pentru cele 

200.992 de contracte de furnizare a altor servicii decât cele de voce mobilă  au fost transmise 

173.754 de scrisori poștale de notificare a modificărilor contractuale, aparținând conturilor de 

client aferente numărului de contracte. 

 În cuprinsul procesului – verbal s-a reținut că operatorul economic a justificat 

majorarea tarifelor prin creșterea costurilor legate de furnizarea serviciilor de comunicații, 

costuri cu salarizarea personalului, cu dezvoltarea rețelei precum și alte creșteri accesorii 

aferente, fără a susține cu cifre și documente aspectele afirmate. 

 Agenții constatatori au reținut că în contextul majorării prețurilor la serviciile furnizate 

cu sume de până la 0,94 de euro, operatorul economic a transmis mesaje consumatorilor cu 

privire la scăderea tarifelor pentru apeluri și mesaje internaționale către țările din Spațiul 

Economic European, începând cu data de 15.05.2019. 

 Conform aspectelor menționate în procesul – verbal, s-a reținut că operatorul 

economic a transferat costurile generate de OUG nr. 114/2018 în sarcina consumatorului, prin 

folosirea unei poziții de forță față de consumatorul mediu, situație care rezultă din declarațiile 

de presă făcute de reprezentanții Vodafone. 

 În plus, agenții constatatori au reținut că în anul 2016, V a avut un număr mediu de 

2787 de angajați și o cifră de afaceri de 3495231400 de lei, iar în anul 2017 a avut un număr 

de 2508 de angajați și o cifră de afaceri de 3.653.902.366 de lei, astfel încât nu se poate reține 

că motivul majorării tarifelor ar consta în costurile cu salarizarea. 

 În cuprinsul procesului – verbal s-a reținut că petenta utilizează o practică comercială 

incorectă, fiind contrar diligenței profesionale să transfere costurile impuse prin legislație în 

sarcina utilizatorului final, prin majorarea prețurilor tarifelor cu până la 1 euro, preț care poate 

fi ușor acceptat de consumator pentru că procedura de denunțare a contractului sau de portare 

a numărului în altă rețea sunt mai complicate și necesită mult timp. Agenții constatatori au 

reținut că această practică deformează sau este susceptibilă să deformeze în mod esențial 

comportamentul economic al consumatorului mediu care este deja într-o relație contractuală 

cu furnizorul de servicii. 

 S-a reținut că fapta a fost comisă începând cu data de 02.04.2019, dată de la care 

consumatorii au început să fie informați etapizat cu privire la majorarea pachetelor de servicii.  

  

 În drept, analizând legalitatea procesului – verbal în acord cu disp. art. 17 din OUG 

nr. 2/2001, instanța reține că acesta nu este afectat de vicii care să atragă nulitatea 

necondiționată de vătămare, procesul – verbal cuprinzând date referitoare la numele și 

prenumele agentului constatator, denumirea și sediul contravenientului, fapta săvârșită, data 

comiterii acesteia și fiind semnat de agentul constatator. 

Referitor la criticile petentei care vizează încălcarea art. 16 din OG nr. 2/2001, instanța 

reține că  potrivit textului de lege menționat, procesul – verbal trebuie să cuprindă descrierea 

faptei și să fie indicate toate împrejurările relevante care pot servi la aprecierea gravității 

faptei. 

 Lipsa unei descrieri a faptei nu este prevăzută sub sancţiunea nulităţii, astfel, deşi 

descrierea faptei este o menţiune obligatorie, neregularitatea cu privire la acest aspect este 

sancționată cu nulitatea numai în condiţiile în care se dovedeşte existenţa unei vătămări care 

nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal. 
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  În sensul celor reţinute anterior este Decizia nr. XXII din data de 19.03.2007 

pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în urma promovării unui recurs în interesul 

legii. 

 Astfel, potrivit considerentelor deciziei menţionate anterior, situaţiile în care 

nerespectarea anumitor cerinţe atrage întotdeauna nulitatea actului întocmit de agentul 

constatator, necondiţionată de o vătămare, sunt strict determinate prin reglementarea dată în 

cuprinsul art. 17 din OG nr. 2/2001, urmând ca în toate celelalte cazuri, nulitatea procesului-

verbal să nu poate fi pronunţată decât dacă s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu se poate 

înlătura decât prin anularea acestui act.  

 În acord cu susținerile petentei, instanța reține că prin obligația descrierii faptei, 

agentului constatator îi este impus să motiveze decizia de a încheia procesul – verbal, 

motivarea urmând a fi făcută prin raportare la fapta constatată și textul legal incident vizat de 

încadrarea juridică realizată. Astfel, este de reținut că nu există un standard al acestei obligaţii 

prevăzute în sarcina agentului constatator, descrierea faptei urmând a fi mai detaliată sau mai 

puţin detaliată în funcţie de natura faptei şi de necesitatea expunerii mai multor elemente de 

fapt pentru argumentarea încadrării faptei în textul de lege care reglementează contravenţia. 

Finalitatea textului legal care impune obligația descrierii faptei vizează două aspecte, 

pe de o parte, persoana sancționată trebuie să înțeleagă acțiunea sau inacțiunea care îi este 

imputată pentru a se conforma rigorilor legii pe viitor sau pentru a realiza un demers judiciar 

efectiv împotriva procesului - verbal, iar pe de altă parte instanța de judecată trebuie să aibă 

suficiente elemente pe baza cărora să realizeze un control efectiv asupra procesului – verbal. 

Prin plângerea formulată, petenta a invocat că modalitatea de descriere a faptei în 

cuprinsul procesului – verbal nu îi permite să înțeleagă care este comportamentul neconform 

dispozițiilor legale contravenționale, reținut de agenții constatatori, iar acest aspect generează 

o vătămare care poate fi înlăturată numai prin anularea procesului – verbal, cu atât mai mult 

cu cât s-a propus încetarea practicii comerciale incorecte. 

Instanța reține că lecturarea integrală a procesului – verbal contestat permite reținerea 

comportamentului sancționat, acesta constând în majorarea prețului tarifelor serviciilor 

prestate cu sume de până la 1 euro, iar în motivarea netemeiniciei procesului – verbal, petenta 

a avut în vedere această faptă, aspect care arată că a înțeles comportamentul imputat. 

Instanța reține că, într-adevăr, tehnica de redactare a procesului –verbal este deficitară, 

agenții prezentând o serie de împrejurări factuale, fără ca anterior să indice concret care este 

fapta imputată, aceasta fiind indicată abia în pagina a noua a procesului – verbal. 

Descrierea realizată este suficientă astfel încât nu este afectată legalitatea procesului – 

verbal, iar aprecierea întrunirii elementelor constitutive ale contravenției, în special a 

elementului material al acesteia, prin raportare la împrejurările factuale reținute, implică o 

analiză din perspectiva temeiniciei procesului – verbal. 

 

Referitor la temeinicia procesului – verbal, instanța reține că în cuprinsul procesului – 

verbal contestat s-a menționat că petenta a recurs la o practică comercială incorectă în 

momentul în care a decis majorarea prețului serviciilor prestate cu sume de până la 1 euro, 

transferând astfel în sarcina consumatorului final costuri care au fost impuse operatorului 

economic prin legislație. Conform aspectelor reținute în procesul – verbal, practica este 

incorectă având în vedere că s-a ales majorarea modică a tarifelor pachetelor de servicii, astfel 

încât consumatorul poate alege să accepte modificarea contractuală decât să recurgă la 

denunțarea contractului. 
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Fapta a fost calificată contravenție prin raportare la dispozițiile art. 4 alin 1 lit. a și b 

din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația 

cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția 

consumatorilor. 

Prin Legea nr. 363/2007 s-a realizat transpunerea Directivei 2005/29/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale 

neloiale, astfel încât interpretarea dispozițiilor legale din cuprinsul legii trebuie să aibă în 

vedere sfera de aplicarea a actului adoptat la nivel european, noțiunile cu care operează 

Directiva și, în mod special, scopul acestui act normativ. 

Conform considerentului nr. 7 al Directivei 2005/29/CE, directiva reglementează 

practicile comerciale care au ca scop direct influențarea deciziilor comerciale ale 

consumatorilor în legătură cu produsele  furnizate de operatorul economic. 

Cu toate că Directiva nr. 2005/29 recomandă, conform considerentului nr. 17, ca 

dispozițiile privind practicile comerciale neloiale să fie identificate în toate situațiile pentru a 

asigura astfel securitatea juridică, Directiva, cât și Legea nr. 363/2008 operează cu 3 categorii 

de practici neloiale sau incorecte – practicile înșelătoare, practicile agresive și practicile care 

sunt contrare cerințelor diligenței profesionale și deformează sau sunt susceptibile să 

deformez în mod substanțial comportamentul economic al consumatorului la care ajung sau 

căruia i se adresează. 

Directiva, cât și Legea nr. 363/2007 operează cu o listă a practicilor comerciale 

apreciate ca fiind întotdeauna neloiale sau incorecte, acestea fiind grupate în practici 

înșelătoare sau agresive, însă sfera de aplicare a actelor normative nu este limitată la aceste 

două categorii de practici, urmând ca o practică comercială să fie catalogată neloială în funcție 

de împrejurările factuale existente care permit reținerea întrunirii celor două condiții  

cumulative menționate anterior. 

 

Conform art. 4 alin 1  din Legea nr. 363/2007, text legal reținut în cuprinsul procesului 

– verbal, o practică comercială este incorectă dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ două 

condiții : - practica comercială este contrară diligenței profesionale și practica comercială 

deformează sau este susceptibilă să deformeze în mod esențial comportamentul economic al 

consumatorului mediu la care ajunge sau căruia i se adresează. 

Legea definește cele două noțiuni cuprinse în art. 4 alin 1 din Legea nr. 363/2007, 

stipulând în cuprinsul art. 2 lit. h din Legea nr. 363/2007 că diligența profesională reprezintă 

competența și grija așteptate, în mod rezonabil, de un consumator din partea comerciantului, 

în conformitate cu practicile corecte de pe piață și/sau cu principiul bunei – credințe, în 

domeniul acestuia de activitate, iar în cuprinsul art. 2 lit. e din Legea nr. 363/2007 că 

deformarea substanțială a comportamentului economic al consumatorului presupune folosirea 

unei practici comerciale cu scopul de a afecta în mod considerabil capacitatea consumatorului 

de a lua o decizie în cunoștință de cauză, determinându-l să ia o decizie pe care altfel – în 

lipsa practicii – nu ar fi luat-o. 

Identificarea unui comportament conform diligenței profesionale trebuie să aibă în 

vedere domeniul particular de activitatea a operatorului economic vizat, fiind dificil de 

apreciat standardul diligenței profesionale uniform, indiferente de domeniul de activitate. 

Petenta acționează în domeniul comunicațiilor electronice și în mod corect a susținut 

că standardul impus de diligența profesională trebuie apreciat prin raportare la abilitatea 

legală și convențională, în limitele cărora poate să acționeze în relația cu consumatorii. 
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În acest sens, instanța reține că dispozițiile art. 51 alin 7 din OUG nr. 111/2011 privind 

comunicațiile electronice, permite agentului economic să opereze unilateral modificări 

contractuale, în măsura în care contractul agreat cu consumatorul prevede o astfel de 

posibilitate, cu condiția de a notifica consumatorul și de a-i oferi efectiv posibilitatea de a 

denunța contractul, fără a i se impune suportarea unei despăgubiri sau penalități. 

Contractele standard utilizate de petentă, prevăd această posibilitate. Astfel, conform 

art. 6.1 din partea specială a contractului ( fila nr. 40), petenta are dreptul de a modifica 

clauzele contractuale, inclusiv taxele și tarifele pentru orice serviciu oferit, în situații care 

depind de tendințele pieței, dezvoltări tehnologice, schimbări ale parteneriatelor sau de situații 

cu potențial risc financiar sau alte situații similare care conduc la un dezechilibru între părți. 

Acest drept, conform contractului, este condiționat de notificarea consumatorului și de 

acordarea dreptului acestuia de a denunța contractul, fără a - fi impuse costuri suplimentare 

care să sancționeze decizia sa. 

O astfel de reglementare este cuprinsă și în art. 13.1-13.3 din Condițiile Generale, 

utilizate de petentă. 

În cauză, nu este contestat faptul că petenta a acționat în limitele legale și contractuale 

în momentul în care a recurs la practica comercială de majorare a prețurilor, conținutul 

mesajelor de informare a consumatorilor fiind reluate în cuprinsul procesului – verbal. 

Intimata a admis că nu majorarea prețului serviciilor, prin sine, este o practică 

incorectă, ci împrejurările în care aceasta a operat arată că s-ar fi încălcat diligența 

profesională.  

Împrejurarea evidențiată în procesul – verbal, în sensul că petenta a folosit dispoziții 

contractuale incluse în contracte pre-formulate nu este relevantă din perspectiva practicii 

comerciale reținută, calificată incorectă prin raportare la Legea nr. 363/2007, având în vedere 

că există instrumente distincte pentru sancționarea eventualelor clauze abuzive. Clauzele 

contractuale utilizate de petentă nu au fost înlăturate în urma vreunei analize din perspectiva 

caracterului abuziv, astfel încât în mod firesc comportamentul petentei s-a raportat la clauzele 

contractuale care produc efecte între părți. 

Pe de altă parte, OUG nr. 111/2011, care permite operatorului economic să adopte un 

astfel de comportament în anumite condiții, reglementeză domeniul comunicațiilor 

electronice, domeniu în care relația dintre consumator și profesionist este caracterizată de 

aspecte particulare, neignorate de lege. Astfel,  tocmai în considerarea pozițiilor diferite 

ocupate de profesionist și de consumator, OUG nr. 111/2011 condiționează dreptul 

modificării unilaterale a contractului de existența unei clauze contractuale în acest sens, dar și 

de oferirea unei posibilități efective consumatorului de a denunța contractul în măsura în care 

este nemulțumit de modificarea operată. 

Modalitatea în care petenta a acționat nu arată lipsa unei preocupări în privința 

interesului economic al consumatorului și nici nu este contrară bunei – credințe, așteptările 

unui consumator mediu fiind satisfăcute. 

O altă împrejurare relevată de agenții constatatori constă în motivul pentru care a 

petenta a acționat în sensul majorării prețurilor. 

În cuprinsul procesului – verbal, fără o analiză concludentă, s-a reținut că singura 

justificare a majorării prețurilor o reprezintă opțiunea operatorului economic de a transfera 

costurile impuse prin legislație, făcându-se referire la OUG nr. 114/2018, în sarcina 

consumatorului final. 
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Instanța reține că atât în fața organului constatator, cât și în cursul proecsului, petenta a 

prezentat o serie de factori care au influențat decizia majorării prețurilor, făcând apel la 

analize economice – financiare întocmite a nivelul societății cu luarea în considerare a tututor 

funcțiilor relevante pentru unitatea economică, în special a funcției de previziune care implică 

elaborarea unei strategii de acțiune în viitor și de luarea unor decizii cu caracter de previziune. 

Astfel, petenta a indicat situația financiară evolutivă a unitării economice și a justificat 

măsura luată nu numai prin raportare la datele existente în prezent, ci și la evoluțiile 

prognozate față de dezvoltările tehnologice pe piața în care activează. 

Conform procesului – verbal, justificările petentei au fost înlăturate, reținându-se că 

din comunicările publice ale reprezentanților petentei a rezultat că, de fapt, la nivelul unității 

economice s-a luat decizia de a transfera costurile impuse prin OUG nr. 114/2018 în sarcina 

consumatorului. 

O astfel de motivare, lipsită de fundament, nu poate fi reținută în nicio circumstanță. 

Pe de altă parte, nici comparația agenților constatatori între numărul de salariați și cifra 

de afaceri la nivelul anilor 2016 și 2017 nu este relevantă pentru fapta imputată, analiza 

economico – financiară a unei unități economice neputând fi apreciată prin raportare la aceste 

criterii. 

Astfel, este de reținut că agenții constatatori nu au motivat opțiunea înlăturării 

justificărilor aduse de petentă pentru practica comercială adoptată, indicând împrejurări 

nerelevante, lipsite oricum de suport. 

Referitor la scăderea tarifelor pentru anumite servicii, împrejurare, de asemenea, 

prezentată de agenții constatatori, instanța reține că petenta a susținut că o astfel de măsură nu 

a fost opțiunea operatorului economic, ci a fost o măsură prin care s-au implementat dispoziții 

adoptate la nivel european, cu caracter obligatoriu. Or, procesul – verbal contestat nu cuprinde 

aspecte care să înlăture motivat susținerea petentei, iar această împrejurare nu este prin sine 

suficientă pentru raționamentul dezvoltat de agenții constatatori care au concluzionat că 

majorarea prețurilor este o practică care contravine diligenței profesionale, fiind justificată de 

transferul costurilor impuse prin legislație în sarcina consumatorului. 

Instanța reține că petenta a putut justifica decizia luată prin raportare la analiza 

economică – financiară a societății care implică și o funcție de previziune, iar condițiile 

concrete, lipsite de speculații, în care decizia a fost implementată arată că petenta a acționat în 

acord cu diligența profesională. 

Referitor la cea de-a doua condiție în funcție de care se apreciază caracterul incorect al 

practicii, conform art. 4 alin 1 lit. b din Legea nr. 363/2007, instanța reține că agenții 

constatatori au apreciat că  practica petentei este cel puțin susceptibilă de a modifica 

comportamentul economic al consumatorului, iar pentru o astfel de apreciere s-au avut în 

vedere două aspecte – majorarea modică a prețurilor și diferența între cele două opțiuni ale 

consumatorului, aceea  de a continua contractul sau de a-l denunța. 

Conform procesului – verbal, petenta a ales o majorare modică, de până la 1 euro, a 

pachetelor de servicii, iar această majorare modică determină consumatorul să opteze pentru 

continuarea raportului contractual, o astfel de opțiune fiind mai facilă decât cea a denunțării 

contractului. 

Instanța menționează că o practică comercială este incorectă, conform art. 4 alin 1 lit. 

b din legea nr. 363/2007, în măsura în care scopul practicii este acela de a afecta capacitatea 

consumatorului de a lua o decizie în cunoștință de cauză, determinându-l pe acesta să ia o 

decizie pe care altfel nu ar fi luat-o. Deformarea comportamentului economic al 
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consumatorului este definită în acest mod în cuprinsul art. 2 lit. e) din Legea nr. 363/2007, iar 

scopul Legii nr. 363/2007, similar scopului Directive 2005/29, este acela de a înlătura practici 

prin care consumatorul nu este liber în procesul de luare a deciziilor în raport cu 

profesionistul, fiind împiedicat prin practicile acestuia să ia decizii în cunoștință de cauză. 

Practicile incriminate prin art. 4 alin 1 din Legea nr. 363/2007 sunt cele care intervin 

în procesul decizional al consumatorului, lipsind consumatorul de posibilitatea luării unei 

decizii cunoscând toate aspectele necesare.  

Or, practica comercială adoptată de petentă nu a deformat comportamentul 

consumatorului sau nu este susceptibilă de a deforma comportamentul consumatorului în 

sensul art. 4 alin 1 lit. b din Legea nr. 363/2007, pentru că nu se poate identifica decizia luată 

de consumator sau pe care acesta ar putea să o ia, decizie pe care în lipsa practicii, nu ar fi 

luat-o.  

Împrejurarea că, în fața unei majorări minore a prețului, consumatorul poate opta să 

continue relația contractuală cu operatorul economic, apreciind că este mai dificil să demareze 

procesul unei denunțări contractuale, nu poate fi calificată juridic prin raportare la art. 4 alin 1 

lit. b din Legea nr. 363/2007 pentru că nu orice influență asupra intereselor economice ale 

consumatorului intră în sfera de aplicare a actului normativ. 

 

Față de considerentele expuse, instanța apreciază că fapta imputată petentei nu 

întrunește elementele constitutive ale contravenției reglementate de art. 15 alin 1 rap. la 4 alin 

1 din legea nr. 363/2007, astfel încât plângerea va fi admisă cu consecința anulării procesului 

– verbal. 

 

 

3. Contravenția constând în nedeţinerea în depozit a cantităţilor de materiale 
lemnoase pe specii/grupe de specii şi sortimente industriale, determinate ca 
diferenţe între stocurile scriptice şi faptice, inventariate la data efectuării 
controlului – Regimul juridic al depozitelor de materiale lemnoase. 
Relevanța înregistrării spațiului de depozitare ca punct de lucru 

 

Temeinicia procesului – verbal a fost contestată prin raportare la două aspecte, 

anume că agenții nu luat în considerare și materialul care se afla depozitat în spațiul de la 

numărul Y și că modalitatea de inventariere folosită nu a asigurat determinarea exactă a 

cantității de cherestea deținută. 

Privitor la prima critică, instanța reține că aceasta nu este întemeiată. 

 În acest sens, este de reținut că în momentul controlului, petenta avea înregistrat ca 

punct de lucru, autorizat de autoritățile competente față de activitatea desfășurată, spațiul 

aflat în București, Șoseaua F., nr. X ( filele nr. 66-67), spațiul de la nr. Y nefiind înregistrat 

ca punct de lucru, astfel încât nu îi era aplicabil regimul juridic al depozitului de material 

lemnos. 

 Astfel, conform art. 17 alin 1 din HG nr. 470/2014, spaţiul de depozitare a 

materialelor lemnoase împrejmuit pe teren, pe care se 

depozitează/prelucrează/comercializează materialele lemnoase, se numeşte depozit de 

materiale lemnoase, iar depozitele au regimul punctelor de lucru şi se înfiinţează, se 

organizează şi funcţionează la fel ca acestea. 
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 De asemenea, conform art. 20 alin 1 din HG nr. 470/2014, punctele de lucru ale 

persoanelor juridice în care se realizează primirea, depozitarea, prelucrarea sau 

comercializarea materialelor lemnoase au regimul depozitelor de materiale lemnoase.  

 Față de dispozițiile legale, instanța apreciază că susținerile petentei conform cărora, 

materialul lemnos era depozitat și la nr. Y, chiar dacă nu a fost posibilă cuprinderea acestui 

spațiu în punctul de lucru înregistrat nu prezintă relevanță, stocul faptic fiind cel deținut la 

depozitul de material lemnos, înregistrat ca punct de lucru. 

Admiterea unei soluții contrare ar conduce la împiedicarea scopului legii, respectiv 

monitorizarea efectivă și posibilitatea reală de a realiza un control în privința activităților 

care implică depozitarea, prelucrarea și comercializarea materialului lemnos. 

 

Sentința civilă nr. 6568/26.06.2019, definitivă 

 

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanțe în data de 06.03.2019  petenta SS 

SRL 

a solicitat în contradictoriu cu intimata GFB, în principal, anularea procesului – verbal seria 

CCS nr. X/ 21.02.2019, iar în subsidiar, înlocuirea măsurii complementare cu sancțiunea 

avertismentului. 

În motivare, s-a menționat că în data de 21.02.2019, societatea a fost supusă unui 

control de agenți din cadrul GF și un agent din cadrul IGPR – DOP cu scopul de a se verifica 

modul în care sunt respectate normele privind proveniența, circulația și comercializarea 

materialului lemnos. 

Petenta a menționat că în urma controlului, a fost încheiat procesul - verbal contestat, 

conform căruia, în momentul controlului, în depozit nu s-a găsit cantitatea de 254,91 de mc de 

cherestea rășinoasă care figura în evidențele scriptice. 

Sub aspectul legalității, petenta a precizat că nu toate persoanele care au constatat și 

sancționat contravenția au calitatea de agent constatator. 

În acest sens, petenta a menționat că potrivit art. 15 alin 1 din OG nr. 2/2001, 

contravenția trebuia constatată de persoanele prevăzute în actul normativ care sunt denumiți 

agenți constatatori, iar conform art. 19 alin 6 din Legea nr. 171/2010, contravențiile prevăzute 

la art. 19 alin 4 se face de personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care 

răspunde de silvicultură și al structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia. 

Petenta a precizat că procesul – verbal a fost încheiat de trei persoane și numai două ar 

putea avea calitatea de agenți constatatori, respectiv persoanele angajate ale GF, însă numai ce 

vor face dovada că îndeplinesc condițiile art. 1 din OG nr. 59/2010 privind statul personalului 

silvic, anume că au pregătire de specialitate silvică , atestată prin actul de absolvire al unei 

unități de învățământ recunoscute în România și exercita efectiv activități de silvicultură. 

Petenta a precizat că nerespectarea competențelor legale este o cauză de nulitate 

extrinsecă, conform art. 176 din C.pr.civ., necondiționată de o vătămare. 

De asemenea, petenta a menționat că procesul – verbal este afectat de nulitate relativă 

pentru că nu respectă condiția prevăzută de art. 16 din OG nr. 2/2001 privind descrierea faptei 

și arătarea tuturor împrejurărilor care să permită aprecierea gravității faptei. 

Astfel, petenta a menționat că agentul constatator trebuie să indice acțiunea sau 

inacțiunea autorului și toate circumstanțele de natură a reda caracterul contravențional al 

faptei. 
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Referitor la temeinicie, petenta a precizat că în sarcina sa s-a reținut fapta prevăzută de 

art. 19 alin 4 lit.q din Legea nr. 171/2010, iar pentru constatarea faptei, agentul constatator 

trebuia să inventarieze materialul lemnos pentru a ajunge la concluzia că stocul faptic este 

diferit de stocul scriptic. 

Petenta a precizat că agenții constatatori au întocmit două liste de inventar, însă nu 

rezultă modalitatea în care s-a efectuat inventarierea, iar procedura de inventariere nu a fost 

respectată. 

Petenta a precizat că potrivit art. 4 alin 4 din HG nr. 470/2014 și art. 8 lit. d, 

inventarierea trebuia să fie efectuată conform unor metode specifice, respectiv prin măsurarea 

lungimii, lățimii și grosimii fiecărei piese, iar nu prin estimarea dimensiunilor unei piese din 

palet și înmulțirii dimensiunilor cu numărul de piese din palet. 

De asemenea, petenta a arătat că pentru determinarea cantității de material lemnos 

trebuie să fie luate în calcul toleranțele și perisabilitățile admise legal. 

Referitor la sancțiunile aplicate, petenta a precizat că măsura confiscării valorice nu 

este proporțională cu scopul urmărit prin incriminarea faptei, iar în cazul de față nu s-a 

înregistrat un prejudiciu. 

În drept, au fost invocate disp. OG nr. 2/2001, Legea nr. 171/2010 și HG nr. 470/2014. 

În dovedirea susținerilor, ,a  fost solicitată proba cu înscrisuri, martori și expertiză 

specialitatea silvicultură. Au fost anexate înscrisuri ( filele nr. 15-16). 

Plângerea a fost legal timbrată cu suma de 20 de lei. 

În data de 26.03.2019, intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

plângerii. 

În motivare, s-a menționat că potrivit art. 24 alin 1 lit. a din Legea nr. 171/2010, 

persoanele din cadrul GF au obligația să efectueze controale și să constatate contravenții 

silvice, fiind personal cu atribuții de control din cadrul structurii teritoriale, astfel încât nu se 

poate reține motivul invocat de petentă. 

Intimata a menționat că fapta reținută este descrisă suficient în raport cu modalitatea 

de incriminare, iar modul de determinare a cantității este cunoscut petentei, materialul lemnos 

fiind inventariat piesă cu piesă și comparat cu stocul scriptic rezultat din documentele puse la 

dispoziție. 

Referitor la sancțiunea aplicată, s-a menționat că amenda este în cuantum minim, iar  

prin sancțiunea avertismentului nu s-ar atinge scopul legii. 

În drept, au fost invocate disp. OG nr. 2/2001 și Legii nr. 171/2010. 

În dovedirea susținerilor, a  fost solicitată proba cu înscrisuri. Au fost anexate 

înscrisuri ( filele nr. 35-41). 

În data de 12.04.2019, petenta a formulat răspuns la întâmpinare. 

Cu privire la cantitatea de material lemnos, s-a arătat că agenții constatatori au 

întocmit două liste de inventar, prin analiza stocului faptic din spațiul situat în București, 

Șoseaua Fundeni, nr. 90 și din spațiul situat la nr. 86, apreciind că este vorba despre două 

puncte de lucru, deși, cele două suprafețe de teren constituie un singur imobil, cu o singură 

cale de acces și toată cantitatea de material lemnos era depozitată în ambele spații. 

Petenta a menționat că în aprecierea stocului faptic, a fost luată în considerare numai 

cantitatea de la nr. 86, acolo fiind înregistrat sediul social al societății. 

Referitor la susținerea intimatei privind inventarierea fiecărei piese, petenta a 

menționat că potrivit listelor de inventar rezultă că au fost inventariat mii de piese, iar în acest 

caz, controlul ar fi trebuit să dureze câteva zile, iar nu 2-3 ore. 
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Au fost anexate înscrisuri ( filele nr. 47-56). 

Sub aspect probatoriu, a fost încuviințate și administrate proba cu înscrisuri și proba 

cu martori, declarația martorului Ț fiind consemnată și anexată ( fila nr. 82). Proba cu 

expertiză a fost respinsă. 

Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanța reține: 

În fapt, instanța reține că în data de 21.02.2019, a fost încheiat procesul verbal seria 

CCS nr. X ( fila nr. 16) prin care s-a reținut că în urma controlului efectuat la depozitul de 

material lemnos aparținând petentei, situat în București, sector 2, Șoseaua F, nr. X, s-a 

constatat nedeținerea în depozit a unei cantități de 254, 91 de mc de cherestea rășinoasă. 

Fapta constatată a fost calificată contravenție, în temeiul art. 19 alin 4 lit. q din Legea 

nr. 171/2010, dispunând-se aplicarea unei amenzi în valoare de 10.000 de lei și confiscarea 

cantității de cherestea prin echivalent valoric. 

În drept, analizând legalitatea procesului – verbal, instanța reține că acesta cuprinde 

toate elementele prevăzute de art. 17 din OG nr. 2/2001, sub sancțiunea nulității 

necondiționate de vătămare. Astfel, procesul-verbal contestat cuprinde numele, prenumele 

agentului constatator, denumirea și sediul contravenientului, fapta săvârșită, data comiterii 

acesteia și semnătura agentului constatator. 

 Referitor la criticile invocate de petentă, conform cărora procesul-verbal nu a fost 

încheiat de persoane care să aibă calitatea de agent constatator, prin raportare la dispozițiile 

legale specifice care reglementează contravenția constatată, instanța reține că procesul-verbal 

a fost încheiat de 3 agenți constatatori, două persoane făcând parte din personalul de 

specialitate al GFB. 

Conform HG nr. 743/2015 privind organizarea și funcționarea gărzilor forestiere, 

acestea sunt structuri în subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, 

cu atribuții în implementarea și controlul aplicării regimului silvic. 

Articolul 15 din HG nr. 743/2015 reglementează atribuțiile gărzilor forestiere, iar 

petenta nu a indicat elemente care să reprezinte indicii minime privind lipsa de pregătire 

specializată a organelor care au efectuat controlul și au încheiat procesul-verbal, astfel încât 

simpla susținere că acestor organe nu le-ar fi fost atribuite competențe în acest sens la nivelul 

GFB nu este suficientă. 

Având în vedere că din componența echipei de control au făcut parte două persoane 

din cadrul GFB, prezența unui agent din cadrul IGPR – DOP nu atrage vicii de legalitate din 

perspectiva invocată de petentă, nefiind produsă vreo vătămare care să nu poată fi înlăturată 

numai prin anularea procesului – verbal. 

 Referitor la regimul juridic al sancțiunii nulității, instanța reține că dispozițiile 

invocate de petentă, art. 176 pct. 6 din C.pr.civ., vor fi aplicate numai în măsura în care nu 

există reguli speciale în materie contravențională. Or, în ceea ce privește sancțiunea nulității 

în materie contravențională, este incidentă Decizia nr. XXII din data de 19.03.2007 

pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în urma promovării unui recurs în interesul 

legii prin care s-a menționat că situaţiile în care nerespectarea anumitor cerinţe atrage 

întotdeauna nulitatea actului întocmit de agentul constatator, nulitate necondiţionată de o 

vătămare, sunt strict determinate prin reglementarea dată în cuprinsul art. 17 din OG nr. 

2/2001, urmând ca în toate celelalte cazuri, nulitatea procesului-verbal să nu poate fi 

pronunţată decât dacă s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin 

anularea acestui act. 
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Referitor la critica privind lipsa descrierii faptei și arătarea tuturor împrejurărilor care 

să servească la aprecierea gravității faptei, conform art. 16 alin 1 din OG nr. 2/2001, instanţa 

reține  că potrivit art. 16 din OG nr. 2/2001, procesul-verbal de contravenţie trebuie să 

cuprindă descrierea faptei şi arătarea tuturor împrejurărilor care pot servi la aprecierea 

gravităţii faptei. Nerespectarea dispoziţiilor art. 16 din OG nr. 2/2001 atrage sancţiunea 

anulării procesului-verbal, doar în măsura în care lipsa elementelor creează o vătămare care 

nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal. 

 În sensul celor reţinute anterior este Decizia nr. XXII din data de 19.03.2007 

pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în urma promovării unui recurs în interesul 

legii. 

 Nu există un standard al obligaţiei prevăzute în sarcina agentului constatator privind 

descrierea faptei, descrierea faptei urmând a fi mai detaliată sau mai puţin detaliată în funcţie 

de natura faptei şi de necesitatea expunerii mai multor elemente de fapt pentru argumentarea 

încadrării în textul de lege care reglementează contravenţia. 

 Fapta reţinută în sarcina petentei este clară şi suficient descrisă, permiţând 

corespondenţa dintre fapta materială şi textul  legal care califică fapta drept contravenţie. 

 Astfel, instanţa apreciază că motivul pentru care este contestată legalitatea procesului-

verbal nu este întemeiat, petenta având posibilitatea, în măsura în care apreciază că nu au fost 

expuse toate împrejurările relevante, să le expună în faţa instanţei, pe calea plângerii. 

 

Referitor la temeinicia procesului – verbal, instanța reține că potrivit art. 19 alin 4 lit. q 

din Legea nr. 171/2010, nedeţinerea în depozit a cantităţilor de materiale lemnoase pe 

specii/grupe de specii şi sortimente industriale, determinate ca diferenţe între stocurile 

scriptice şi faptice, inventariate la data efectuării controlului constituie contravenție și se 

sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi cu confiscarea contravalorii 

materialelor lemnoase în cauză, cu luarea în considerare a toleranţelor şi perisabilităţilor 

admise legal. 

În cauză, a fost efectuat un control la punctul de lucru al petentei, situat în București, 

sector 2, Șoseaua F, nr. X , conform procesului – verbal de control ( filele nr. 35-37) și s-a 

realizat inventarul faptic al cherestelei identificate în depozit, conform inventarului anexat ( 

fila nr. 39), fiind reținută cantitatea de 364,21 de mc. 

Contravenția a fost reținută, avându-se în vedere că stocul scriptic era de 619, 12 mc. 

Temeinicia procesului – verbal a fost contestată prin raportare la două aspecte, anume 

că agenții nu luat în considerare și materialul care se afla depozitat în spațiul de la numărul Y 

și că modalitatea de inventariere folosită nu a asigurat determinarea exactă a cantității de 

cherestea deținută. 

 

 Privitor la prima critică, instanța reține că aceasta nu este întemeiată. 

 În acest sens, este de reținut că în momentul controlului, petenta avea înregistrat ca 

punct de lucru, autorizat de autoritățile competente față de activitatea desfășurată, spațiul aflat 

în București, Șoseaua F., nr. X ( filele nr. 66-67), spațiul de la nr. Y nefiind înregistrat ca 

punct de lucru, astfel încât nu îi era aplicabil regimul juridic al depozitului de material 

lemnos. 

 Astfel, conform art. 17 alin 1 din HG nr. 470/2014, spaţiul de depozitare a materialelor 

lemnoase împrejmuit pe teren, pe care se depozitează/prelucrează/comercializează materialele 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

264 

lemnoase, se numeşte depozit de materiale lemnoase, iar depozitele au regimul punctelor de 

lucru şi se înfiinţează, se organizează şi funcţionează la fel ca acestea. 

 De asemenea, conform art. 20 alin 1 din HG nr. 470/2014, punctele de lucru ale 

persoanelor juridice în care se realizează primirea, depozitarea, prelucrarea sau 

comercializarea materialelor lemnoase au regimul depozitelor de materiale lemnoase.  

 Față de dispozițiile legale, instanța apreciază că susținerile petentei conform cărora, 

materialul lemnos era depozitat și la nr. Y, chiar dacă nu a fost posibilă cuprinderea acestui 

spațiu în punctul de lucru înregistrat nu prezintă relevanță, stocul faptic fiind cel deținut la 

depozitul de material lemnos, înregistrat ca punct de lucru. 

Admiterea unei soluții contrare ar conduce la împiedicarea scopului legii, respectiv 

monitorizarea efectivă și posibilitatea reală de a realiza un control în privința activităților care 

implică depozitarea, prelucrarea și comercializarea materialului lemnos. 

 

În ceea ce privește cea de-a doua critică, instanța reține că aceasta este întemeiată și 

conduce la anularea procesului – verbal. 

 În acest sens, instanța reține că elementul material al contravenției constă în 

nedeținerea în depozit a cantității de material lemnos, determinată ca diferență între stocul 

scriptic și cel faptic. 

 Astfel, corespondența între elementul material al contravenției și fapta constatată 

presupune indicarea exactă a cantității de material lemnos care nu a fost identificată, nefiind 

suficient să  se determine cu aproximație faptul că există o diferență între stocul scriptic și cel 

faptic. 

 Instanța reține că modalitatea de inventariere a fost detaliată de martorul audiat la 

termenul de judecată din data de 18.06.2019, ( fila nr. 82), iar la același termen de judecată, 

intimata a admis faptul că inventarierea nu a fost efectuată prin metode care să permită 

stabilirea exactă a materialului lemnos, precizând, însă că exista în mod cert o diferență între 

stocul scriptic și cel faptic. De altfel, acest aspect a fost recunoscut de petentă, aceasta 

admițând că nu tot materialul lemnos era depozitat la punctul de lucru de la nr. 86, singurul 

punct de lucru înregistrat în momentul controlului. 

Stabilirea exactă a cantității de material lemnos nedepozitată este necesară nu numai 

pentru că influențează măsura confiscării prin echivalent, ci și pentru că servește stabilirii 

conținutului constitutiv al contravenției. Faptul că s-a reținut o diferență între materialul 

lemnos menționat în documente și  materialului lemnos deținut efectiv, fără a se putea indica 

cert care este această diferență, în urma inventarierii prin metode cât mai sigure, înlătură 

tipicitatea faptei. 

 Față de considerentele expuse, instanța va admite plângerea și va anula procesul – 

verbal contestat. 

 

4. Sarcina probei în ipoteza reținerii unei contravenții fără ca fapta să fie 

constatată direct de agentul constatator 

 

Forţa probantă a rapoartelor sau a proceselor-verbale este lăsată la latitudinea 

fiecărui sistem de drept, putându-se reglementa importanţa fiecărui mijloc de probă, însă 
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instanţa are obligaţia de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu atunci 

când administrează şi apreciază probatoriul (cauza Bosoni c. Franţei, hotărârea din 7 

septembrie 1999).  

Persoana sancţionată are dreptul la un proces echitabil în cadrul căruia să utilizeze 

orice mijloc de probă şi să invoce orice argumente pentru dovedirea împrejurării că situaţia 

de fapt din procesul-verbal nu corespunde modului de desfăşurare al evenimentelor, iar 

sarcina instanţei de judecată este de a respecta limita proporţionalităţii între scopul urmărit 

de autorităţile statului de a nu rămâne nesancţionate acţiunile antisociale prin impunerea 

unor condiţii imposibil de îndeplinit şi respectarea dreptului la apărare al persoanei 

sancţionate contravenţional (cauza Anghel c. României, hotărârea din 4 octombrie 2007, 

cauza Neaţă c. României, decizie de inadmisibilitate din 18 noiembrie 2008). 

În cauză, faţă de materialul probator aflat la dosar, instanţa apreciază că prin 

procesul verbal s-a reţinut în mod greşit săvârşirea contravenţiei de către petentă. 

Astfel, în cauză nu a fost dovedit faptul că tasările din carosabil au fost produse ca 

urmare a efectuării unor lucrări de către petentă şi nici că acesteia i-ar fi revenit obligaţia de 

a remedia carosabilul. Simpla susţinere a agentului constatator că petentei îi revenea 

obligaţia de a remedia carosabilul, nesusţinută de nicio altă probă, nu poate fi suficientă 

pentru sancţionarea petentei. 

În ceea ce priveşte constatările ex propriis sensibus ale faptei contravenţionale de 

către agentul constatator instanţa constată că acesta nu a constatat cu propriile simţuri 

faptul că petenta a fost cea care a efectuat intervenţiile.  

 

Sentința civilă nr. 446/23.01.2020, definitivă 

 

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 25.10.2019, petenta ANB 

SA a solicitat în contradictoriu cu intimata ADP Sector 2, anularea procesului verbal nr. X din 

data de 09.10.2019. 

În motivarea plângerii petenta a arătat, în esenţă, că procesul verbal de contravenţie nu 

cuprinde data săvârşirii presupusei contravenţii, fiind indicată doar data efectuării controlului 

şi că fapta contravenţională este descrisă într-un mod deficitar, nefiind clar care este fapta 

contravenţională reţinută. De asemenea, a susţinut că fapta reţinută nu se suprapune peste 

conţinutul constitutiv al contravenţiei prevăzute de art. 10 alin. (2) din HCGMB nr. 220/2018 

şi că procesul verbal de contravenţie nu este semnat de un martor. 
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A mai învederat petenta că nu a realizat lucrări de intervenţie la adresa din Bucureşti, 

str. P., nr.X, sector 2 şi în actul contestat nu se face referire la o lucrare concretă executată. 

În drept, petenta a invocat dispozițiile OG nr. 2/2001. 

Plângerea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei, reprezentând taxa judiciară de 

timbru, conform art.19 din O.U.G nr. 80/2013. 

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii arătând că 

data efectuării controlului corespunde cu data săvârşirii contravenţiei şi că s-a făcut o 

descriere suficientă a faptei contravenţionale. 

În drept, intimata a invocat dispozițiile art. 205 C.proc.civ.. 

Sub aspectul probatoriului, instanța a încuviinţat și administrat proba cu înscrisuri, 

considerând aceste probe admisibile și concludente în temeiul art. 255 alin. (1) raportat la  art. 

258 C.pr.civ..  

Analizând actele si lucrările dosarului, instanța reține următoarele:     

În fapt, prin procesul verbal seria ADP nr.X din data de 09.10.2019 întocmit de 

intimată, petenta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru 

săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 10 alin. (2) din HCGMB 220/2018 și sancţionată de 

art. 19 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

S-a menţionat în procesul-verbal că în urma sesizărilor repetate de remediere a 

carosabilului, acesta fiind afectat în urma lucrărilor de branşament, nu s-a primit niciun 

răspuns şi nici nu a fost remediată situaţia. 

În drept, potrivit art. 10 alin. (2) din HCGMB nr. 220/2018 în cazul producerii de 

tasări pe traseele reţelelor edilitare cauzate de defecţiuni la acestea sau de execuţia 

necorespunzătoare a umpluturilor şi pavajelor, sarcina refacerii revine constructorilor şi 

administratorilor de reţele. 

Instanța reține că petenta a formulat plângerea contravențională în termenul legal de 

15 zile prevăzut de art. 31 alin. (1) din OG nr. 2/2001. 

Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, instanţa verifică legalitatea şi temeinicia procesului verbal de contravenţie, 

pronunţându-se, de asemenea, şi cu privire la sancţiunea aplicată de către agentul constatator 

prin acesta. 

Sub aspectul legalităţii actului contestat, cu privire la data săvârşirii contravenţiei, 

instanţa constată că în procesul verbal de contravenţie este menţionată data la care s-a 

constatat săvârşirea contravenţiei, respectiv 03.10.2019, aceasta fiind suficientă prin raportare 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

267 

la caracterul continuu al contravenţiei reţinute în sarcina sa, aceasta având obligaţia de a 

remedia carosabilul încă de la data la care au fost efectuate lucrările.  

În același timp, instanța apreciază ca suficientă modalitatea de descriere a faptei 

contravenționale, în procesul verbal fiind menţionat că nu a fost remediată deteriorarea 

carosabilului, fapta reţinută suprapunându-se peste conţinutul constitutiv al contravenţiei 

prevăzute de dispoziţiile art. 10 alin. (2) care impune administratorilor obligaţia de a reface 

carosabilul în cazul tasărilor pe traseele reţelelor edilitare. 

Cu privire la critica referitoare la lipsa indicării unui martor asistent și nemotivarea 

circumstanțelor care au dus la încheierea procesului-verbal în lipsa unui martor, în condiţiile 

în care procesul verbal s-a încheiat în lipsa petentei, instanţa o va respinge întrucât aceste 

lipsuri ale proceselor-verbale nu sunt sancţionate cu nulitatea absolută, nefiind incluse în 

motivele prevăzute de art. 17 din OG 2/2001. Pentru a interveni nulitatea relativă este 

necesară dovedirea de către petent a vătămării intereselor sale procesuale, precum şi a 

imposibilităţii acoperirii vătămării altfel decât prin anularea actului respectiv. În prezenta 

cauză, instanţa reţine că petentul nu a făcut nicio dovadă în acest sens şi astfel nu este 

incidentă nulitatea relativă. 

Sub aspectul temeiniciei, deşi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu 

privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din economia textului art. 34 

rezultă că procesul-verbal de contravenţie face dovada situaţiei de fapt şi a încadrării în drept 

până la proba contrară.  

Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, dreptul unei persoane 

de a fi prezumată nevinovată şi de a solicita acuzării să dovedească faptele ce i se impută nu 

este absolut, din moment ce prezumţiile bazate pe fapte sau legi operează în toate sistemele de 

drept şi nu sunt interzise de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în măsura în care 

statul respectă limite rezonabile, având în vedere importanţa scopului urmărit, dar şi 

respectarea dreptului la apărare (cauza Salabiaku c. Franţei, hotărârea din 7 octombrie 1988, 

paragraf 28, cauza Västberga Taxi Aktiebolag şi Vulic c. Suediei, paragraf 113, 23 iulie 2002). 

Forţa probantă a rapoartelor sau a proceselor-verbale este lăsată la latitudinea fiecărui 

sistem de drept, putându-se reglementa importanţa fiecărui mijloc de probă, însă instanţa are 

obligaţia de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu atunci când 

administrează şi apreciază probatoriul (cauza Bosoni c. Franţei, hotărârea din 7 septembrie 

1999).  

Persoana sancţionată are dreptul la un proces echitabil (art. 31 – 36 din O.G. nr. 2/ 

2001) în cadrul căruia să utilizeze orice mijloc de probă şi să invoce orice argumente pentru 

dovedirea împrejurării că situaţia de fapt din procesul-verbal nu corespunde modului de 

desfăşurare al evenimentelor, iar sarcina instanţei de judecată este de a respecta limita 
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proporţionalităţii între scopul urmărit de autorităţile statului de a nu rămâne nesancţionate 

acţiunile antisociale prin impunerea unor condiţii imposibil de îndeplinit şi respectarea 

dreptului la apărare al persoanei sancţionate contravenţional (cauza Anghel c. României, 

hotărârea din 4 octombrie 2007, cauza Neaţă c. României, decizie de inadmisibilitate din 18 

noiembrie 2008). 

În cauză, faţă de materialul probator aflat la dosar, instanţa apreciază că prin procesul 

verbal s-a reţinut în mod greşit săvârşirea contravenţiei de către petentă. 

Astfel, în cauză nu a fost dovedit faptul că tasările din carosabil au fost produse ca 

urmare a efectuării unor lucrări de către petentă şi nici că acesteia i-ar fi revenit obligaţia de a 

remedia carosabilul. Simpla susţinere a agentului constatator că petentei îi revenea obligaţia 

de a remedia carosabilul, nesusţinută de nicio altă probă, nu poate fi suficientă pentru 

sancţionarea petentei. 

Pe de altă parte, nici din planşele foto nu reiese că lucrările au fost realizate de petentă.  

În ceea ce priveşte constatările ex propriis sensibus ale faptei contravenţionale de către 

agentul constatator instanţa constată că acesta nu a constatat cu propriile simţuri faptul că 

petenta a fost cea care a efectuat intervenţiile.  

In consecinţă, pentru considerentele menţionate mai sus instanţa va admite plângerea 

formulată de petentă şi va anula procesul verbal contestat. 

5. Standardul probatoriu în ipoteza constatării săvârșirii contravenției prin 

propriile simțuri ale agentului constatator 

 

În cazul de faţă, având în vedere faptul că din procesul verbal rezultă că organul 

constatator a constatat prin propriile simţuri săvârşirea faptei, văzând şi natura sancţiunilor 

aplicate petentului, instanţa apreciază că prezumţia de legalitate poate fi aplicată fără a se 

încălca prin aceasta prezumţia de nevinovăţie a contestatorului. A considera că inclusiv în 

ipoteza în care fapta contravenţională este constatată prin propriile simţuri de către 

reprezentanţii autorităţii statele, tripla prezumţia de legalitate, autenticitate şi veridicitate nu 

este suficientă pentru a dovedi vinovăţia contestatorului - bineînţeles în ipoteza în care acesta 

nu face dovada contrară respectivei prezumţii - ar însemna a crea practic situaţii de 

impunitate, ca urmare a imposibilităţii obiective a administrării altor mijloace de probă de 

către intimată, aspect ce nu poate fi conceput.  

Instanţa apreciază că sarcina probei revine intimatei exclusiv în ipoteza în care fapta 

reţinută în sarcina contravenientului nu a fost percepută prin propriile simţuri de către 
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agentul constatator, ci pe baza altor elemente, cum ar fi de exemplu declaraţiile unor 

martori, de altfel aceasta fiind interpretarea ce rezultă din cauza Anghel împotriva României.    

Recunoscând tripla prezumţia de legalitate, autenticitate şi veridicitate de care se 

bucură prezentul proces verbal, instanţa apreciază că sarcina probei, prin care să se tindă la 

combaterea efectelor generate de aplicarea acestei prezumţii, incumbă petentei.  

Cu toate acestea, petentul nu a fost în măsură să dovedească o altă situaţie de fapt 

decât cea reţinută prin procesul verbal în discuţie. Din perspectiva conţinutului constitutiv al 

contravenţiei, art. 34 alin. 1 lit. a din HCGMB 120/2010 prevede că posesorii animalelor de 

companie, în timpul plimbării, trebuie să deţină asupra lor materiale necesare (făraş, mătură, 

pungă etc.) pentru curăţarea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice. Aşadar, posesorii 

animalelor de companie au obligaţia, în momentul în care se plimbă împreună cu animalul de 

companie, să aibă asupra lor materiale necesare (făraş, mătură, pungă etc.) pentru curăţarea 

locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice.  

Textul incriminator nu face distincţie, sens în care nici destinatarul şi nici interpretul 

textului nu trebuie să efectueze o asemenea distincţie, fiind fără urmă de îndoială că obligaţia 

posesorului animalului de companie de a avea asupra sa materiale necesare (făraş, mătură, 

pungă etc.) pentru curăţarea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice există ori de câte ori 

se plimbă alături de animalul de companie, independent de conduita animalului de companie.  

 

Sentința civilă nr. 5934/11.06.2019, definitivă 

 

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 04.04.2019 sub nr. 

X/300/2019, petentul DRG a solicitat, în contradictoriu cu intimata PL Sector 2, anularea 

procesului verbal seria PL nr. X/14.03.2019 şi exonerarea de la plata amenzii, iar în subsidiar 

înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertisment. 

În motivarea în fapt a cererii, petentul a arătat, în esenţă, următoarele: 

Prin procesul verbal contravenţional contestat s-a reţinut că, în timp ce mă plimbam în 

Parcul Plumbuita cu animalul de companie (câine), nu avea asupra sa mătură şi pungă pentru 

evacuarea dejecţiilor animale. 

A explicat agentului constatator că a avut asupra sa pungă pentru colectarea fecalelor 

animalului de companie, dar a folosit-o. A fost sancţionat contravenţional fără însă ca agentul 

constatator să fi constatat că animalul său de companie şi-a făcut nevoile în parc şi nu a avut 

asupra sa materialele necesare pentru a curăţa spaţiul public. 
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Conform art. 34 alin. 1 lit. a din HCGMB 120/2010, posesorii animalelor de companie 

au următoarele obligaţii în timpul plimbării: să deţină asupra sa materiale necesare (făraş, 

mătură, pungă etc.) pentru curăţarea locului şi evacuarea dejecţiilor necesare. 

Textul nu prevede expres că posesorul trebuie să aibă asupra sa aceste materiale tot 

timpul, logic este că sunt necesare în momentul când animalul de companie îşi face nevoile pe 

domeniul public. Practic, agentul constatator trebuie să constate că animalul de companie şi-a 

făcut nevoile pe domeniul public şi stăpânul acestuia nu a avut materialele necesare în 

vederea curăţării dejecţiilor, acestea rămânând pe domeniul public. Dacă ar fi să achieseze 

logicii agentului constatator, ar însemna ca la momentul efectuării oricărei plimbări cu 

animalul de companie ar trebui să aibă asupra sa materiale necesare, chiar dacă acesta nu îşi 

face nicio nevoie, în caz contrar urmând a fi sancţionat. 

Sancţiunea amenzii trebuie să aibă un rol punitiv, iar nu preventiv, iar condiţia 

necesară în aplicarea sancţiunii este constatarea faptului că dejecţiile animalului de companie 

au rămas pe domeniul public ca urmare a lipsei materialului necesar în vederea îndepărtării 

acestuia. 

În drept, petentul a invocat dispoziţiile OG nr. 2/2001. 

Plângerea contravenţională a fost legal timbrată cu suma de 20 lei, conform OUG nr. 

80/2013. 

În data de 13.05.2019, intimata a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea 

plângerii contravenţionale ca neîntemeiată, învederând următoarele:  

Procesul-verbal contravenţional a fost întocmit cu respectarea tuturor cerinţelor 

impuse de OG nr. 2/2001, iar acesta se bucură de prezumția de autenticitate şi de veridicitate.. 

Textul incriminator nu obligă agentul constatator să constate că animalul de companie 

şi-a făcut nevoile pe domeniul public, iar posesorul acestuia nu a avut materialele necesare în 

vederea curăţării locului,  scopul textului incriminator fiind acela de a preveni asemenea 

situaţii. 

Faptul că petentul ar fi avut asupra sa o pungă nu îl exonerează de obligaţia de a avea 

asupra sa materialele necesare 

În probaţiune, intimata a solicitat înscrisuri. 

Analizând cauza de faţă, prin prisma motivelor formulate, a apărărilor invocate 

şi a probelor administrate, instanţa reţine următoarele: 

În fapt, prin procesul verbal de contravenţie seria PL nr. X/14.03.2019, petentul a fost 

sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 200 lei, întrucât la data de 14.03.2019, în 
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Parcul Plumbuita din sector 2 Bucureşti, fiind posesor de animal de companie (câine), nu a 

avut asupra sa făraş, mătură şi pungă pentru evacuarea dejecţiilor fiziologice. 

 Astfel, s-a reţinut în sarcina petentului comiterea contravenţiei prevăzute şi pedepsite 

de 34 alin. 1 lit. a şi art. 42 lit. a din HCGMB 120/2010, potrivit cărora posesorii animalelor 

de companie, în timpul plimbării, trebuie să deţină asupra lor materiale necesare (făraş, 

mătură, pungă etc.) pentru curăţarea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice, iar 

nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei. 

Conform dispoziţiilor art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, procesul-verbal de 

contravenţie este supus controlului de legalitate şi temeinicie al instanţei. 

Cu privire la controlul de legalitate, instanţa constată că în cauză nu este incident 

niciunul dintre motivele de nulitate absolută, prevăzute în mod expres de art. 17 din OG nr. 

2/2001, procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor conţinând menţiunile 

privitoare la numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele 

contravenientului, descrierea faptei săvârşite, data comiterii acesteia şi semnătura agentului 

constatator. 

Instanţa reţine că potrivit art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/2001 procesul-verbal de 

constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; 

numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele 

personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă 

ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în 

care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea 

gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin 

care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în 

care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în 

termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, daca acesta 

prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se 

depune plângerea.  

În acest sens, instanţa constată că agentul constatator a descris în mod corespunzător 

fapta reţinută în sarcina petentei, respectând astfel exigenţele impuse de art. 16 alin. şi 17 din 

OG nr. 2/2001, întrucât a indicat data, ora şi locul în care a fost săvârşită fapta 

contravenţională, a precizat modalitatea efectivă de comitere a contravenţiei şi a efectuat o 

riguroasă încadrare juridică a faptei. Procesul verbal contravenţional nu reprezintă un 

rechizitoriu pentru a descrie exhaustiv fapta contravenţională, ci trebuie să cuprindă 

elementele prevăzute de art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/2001, iar procesul verbal contestat prin 

prezenta respectă exigenţele impuse de textul legal antemenţionat. 
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Pe cale de consecinţă, instanţa constată că procesul verbal contravenţional în discuţie a 

fost întocmit în mod legal.  

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal contestat, instanţa, luând în considerare 

probatoriul administrat, constată că procesul verbal în discuţie a fost întocmit în mod 

temeinic. 

Instanţa, reţine că procesul verbal contestat a fost încheiat în urma constatărilor 

efectuate ex propriis sensibus -„cu propriile simţuri”- de către agenţii din cadrul intimatei, 

astfel încât actul administrativ în discuţie se bucură de prezumţia de legalitate, însemnând că 

actul a fost emis cu respectarea tuturor condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege, 

asociată cu prezumţia de autenticitate, respectiv actul emană în mod real de la cine se spune 

că emană, precum şi cu prezumţia de veridicitate, adică actul reflectă în mod real ceea ce a 

stabilit autoritatea emitentă.  

Motivul pentru care actele administrative se bucură de tripla prezumţie de legalitate, 

autenticitate şi veridicitate este încrederea că autoritatea statală, recte agentul constatator, 

consemnează cu exactitate şi în mod obiectiv faptele pe care le constată, fără a denatura 

realitatea prin consemnarea părtinitoare sau neconformă adevărului a unor fapte. 

Sub aspectul prezumţiei de nevinovăţie şi al sarcinii probei în materie 

contravenţională, instanţa reţine că în legislaţia româneasca, ca şi în cea a altor state europene 

(spre exemplu, Germania, Slovacia), contravenţiile au fost scoase de sub incidenta legii 

penale şi suspuse unui regim administrativ. 

În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (citată în continuare 

CEDO) a statuat că nimic nu împiedică statele să-şi îndeplinească rolul lor de gardieni ai 

interesului public, prin stabilirea sau menţinerea unei distincţii între diferitele tipuri de 

infracţiuni.  

De asemenea, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale (citată în continuare Convenţia) nu se opune, în principiu, tendinţei de 

„dezincriminare” existente în statele membre ale Consiliului Europei.  

Cu toate acestea, aşa cum s-a arătat în hotărârea din 21.02.1994, în cauza Ozturk 

împotriva Germaniei, faptele contravenţionale intră sub incidenţa art. 6 al Convenţiei. Pentru 

a se face această aplicare a prevederilor art. 6 din Convenţie, CEDO consideră că este necesar 

să fie avute în vedere trei criterii, respectiv:  

a) caracterizarea faptei în dreptul naţional;  

b) natura faptei;  
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c) natura şi gradul de gravitate ale sancţiunii care ar putea fi aplicată persoanei în 

cauză.  

În acelaşi sens, CEDO s-a pronunţat, de pilda, în cauzele Garyfallou AEBE împotriva 

Greciei (Hotărârea din 24 septembrie 1997), Lauko împotriva Slovaciei şi Kadubec împotriva 

Slovaciei (hotărârile din 2 septembrie 1998). 

În aprecierea acestor criterii, CEDO a stabilit că modul de definire a faptelor de către 

dreptul intern nu are decât o valoare relativă, esenţială fiind natura faptei şi a sancţiunii.  

Cu toate acestea, CEDO a considerat drept pozitive masurile din legislaţiile naţionale 

referitoare la dezincriminarea unor infracţiuni mai puţin grave în "interesul individului". 

CEDO a avut în vedere faptul ca sancţiunile administrative nu privesc un grup de persoane, ci 

se adresează tuturor cetăţenilor în vederea realizării scopului preventiv şi represiv al 

sancţiunii, ceea ce conferă faptei natură penală.  

În aceste condiţii, distincţia realizată de statele europene între crime, delicte şi 

contravenţii nu este operantă, în sensul art. 6 din Convenţie, toate având caracter penal. 

Tocmai de aceea prevederile acestui articol garantează oricărui acuzat dreptul la un proces 

echitabil, inclusiv prezumţia de nevinovăţie, indiferent de calificarea faptei din dreptul intern. 

În acest sens, instanţa reţine că potrivit jurisprudenţei CEDO în materie penală, 

jurisprudenţă care este obligatorie pentru instanţele naţionale, conform art. 20 alin. 2 din 

Constituţia României, administrarea probelor trebuie privită în lumina paragrafelor 2 şi 3 ale 

art. 6 din Convenţie. Primul consacră principiul prezumţiei de nevinovăţie şi implică, printre 

altele, ca în exercitarea funcţiilor lor membrii tribunalului să nu plece de la ideea 

preconcepută că acuzatul a comis actul incriminat; sarcina probei aparţine acuzării şi dubiul 

profită celui acuzat. Printre altele, trebuie să i se indice celui vizat acuzaţiile aduse pentru a i 

se oferi posibilitatea de a-şi pregăti şi prezenta apărarea în cunoştinţă de cauză, şi de a-i oferi 

probe suficiente pentru a susţine un verdict de vinovăţie. 

De asemenea, combinat cu paragraful 3, paragraful 1 al art. 6 din Convenţie obligă 

printre altele statele contractante la măsuri pozitive. Acestea constau în obligaţia de a informa 

acuzatul, în cel mai scurt timp, despre natura şi cauza acuzaţiei ce îi este adusă, în obligaţia de 

a-i acorda timpul şi facilităţile necesare pentru a-şi pregăti apărarea şi de a-i garanta dreptul de 

a se apăra, el însuşi sau cu asistenţa unui avocat, de a-i permite să pună întrebări personal 

martorilor acuzării sau să obţină interogarea acestora, dar şi de a obţine citarea şi audierea 

martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării. Acest din urmă drept implică nu 

doar existenţa în această materie a unui echilibru între acuzare şi apărare dar şi ca audierea 

martorilor să aibă în general un caracter contradictoriu. 

Cu toate acestea, în cauza Anghel împotriva României, CEDO a precizat că nu este 

interzis sistemelor interne să prevadă şi să opereze cu ajutorul prezumţiilor, însă în materie 
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penală statele sunt obligate să nu depăşească o limită proporţională şi rezonabilă a modalităţii 

în care funcţionează respectiva prezumţie raportată la gravitatea sancţiunii la care este expus 

acuzatul/petentul. Totodată, în exercitarea atribuţiilor pe care le au, judecătorii trebuie să facă 

aplicarea prezumţiei de nevinovăţie a petentului şi nu trebuie să pornească de la ideea 

preconcepută că acesta a săvârşit fapta de care este acuzat, sarcina probei incumbând 

intimatei, orice îndoială trebuind să profite contestatorului. 

Considerând că legislaţia contravenţională română este calificată „penală”, în înţelesul 

european autonom al CEDO şi recunoscând prezumţia de nevinovăţie a petentului, instanţa 

constată că aceasta a fost răsturnată prin prezumţia de legalitate - asociată cu cele de 

autenticitate şi veridicitate - a cărei aplicare nu este interzisă de CEDO, decât în ipoteza 

utilizării acesteia în mod nerezonabil.  

În cazul de faţă, având în vedere faptul că din procesul verbal rezultă că organul 

constatator a constatat prin propriile simţuri săvârşirea faptei, văzând şi natura sancţiunilor 

aplicate petentului, instanţa apreciază că prezumţia de legalitate poate fi aplicată fără a se 

încălca prin aceasta prezumţia de nevinovăţie a contestatorului. A considera că inclusiv în 

ipoteza în care fapta contravenţională este constatată prin propriile simţuri de către 

reprezentanţii autorităţii statele, tripla prezumţia de legalitate, autenticitate şi veridicitate nu 

este suficientă pentru a dovedi vinovăţia contestatorului - bineînţeles în ipoteza în care acesta 

nu face dovada contrară respectivei prezumţii - ar însemna a crea practic situaţii de 

impunitate, ca urmare a imposibilităţii obiective a administrării altor mijloace de probă de 

către intimată, aspect ce nu poate fi conceput.  

Instanţa apreciază că sarcina probei revine intimatei exclusiv în ipoteza în care fapta 

reţinută în sarcina contravenientului nu a fost percepută prin propriile simţuri de către agentul 

constatator, ci pe baza altor elemente, cum ar fi de exemplu declaraţiile unor martori, de altfel 

aceasta fiind interpretarea ce rezultă din cauza Anghel împotriva României.    

Totodată, astfel cum s-a reţinut în hotărârea pronunţată în cauza Nicoleta Gheorghe 

împotriva României, regimul juridic al contravenţiilor este completat de dispoziţiile Codului 

de procedură civilă, la care se aplică, în materie de probe, principiul conform căruia sarcina 

probei revine celui care supune o pretenţie judecăţii. În această privinţă, Curtea reaminteşte că 

în orice sistem de drept există prezumţii de fapt şi de drept şi că, în principiu, convenţia nu se 

opune acestora, însă în materie penală obligă statele contractante să nu depăşească un anumit 

prag. 

Recunoscând tripla prezumţia de legalitate, autenticitate şi veridicitate de care se 

bucură prezentul proces verbal, instanţa apreciază că sarcina probei, prin care să se tindă la 

combaterea efectelor generate de aplicarea acestei prezumţii, incumbă petentei.  
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Cu toate acestea, petentul nu a fost în măsură să dovedească o altă situaţie de fapt 

decât cea reţinută prin procesul verbal în discuţie. Din perspectiva conţinutului constitutiv al 

contravenţiei, art. 34 alin. 1 lit. a din HCGMB 120/2010 prevede că posesorii animalelor de 

companie, în timpul plimbării, trebuie să deţină asupra lor materiale necesare (făraş, mătură, 

pungă etc.) pentru curăţarea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice. Aşadar, posesorii 

animalelor de companie au obligaţia, în momentul în care se plimbă împreună cu animalul de 

companie, să aibă asupra lor materiale necesare (făraş, mătură, pungă etc.) pentru curăţarea 

locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice.  

Textul incriminator nu face distincţie, sens în care nici destinatarul şi nici interpretul 

textului nu trebuie să efectueze o asemenea distincţie, fiind fără urmă de îndoială că obligaţia 

posesorului animalului de companie de a avea asupra sa materiale necesare (făraş, mătură, 

pungă etc.) pentru curăţarea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice există ori de câte ori se 

plimbă alături de animalul de companie, independent de conduita animalului de companie.  

Într-o altă exprimare, este irelevant dacă animalul de companie produce sau nu dejecţii 

fiziologice, posesorul său având obligaţia să aibă asupra sa  materiale necesare (făraş, mătură, 

pungă etc.) pentru curăţarea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice. De altfel, norma 

incriminatoare are caracter preventiv-educativ şi sancţionator, context în care susţinerile 

petentului sunt vădit neîntemeiate. 

Totodată, dincolo de faptul că susţinerea petentului, în sensul că a avut asupra sa o 

pungă pe care a folosit-o pentru curăţarea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice, este 

lipsită de orice suport probator, contrar prevederilor art. 249 C.proc.civ., chiar şi dacă s-ar fi 

probat o atare împrejurare nu l-ar exonera pe petent de răspundere contravenţională. Astfel, 

posesorul animalului de companie nu are cum să cunoască dacă animalul său de companie va 

produce sau nu dejecţii fiziologice şi nici dacă va produce dejecţii fiziologice în mod repetat 

cu ocazia unei unice plimbări, textul incriminator stabilind fără putinţă de tăgadă obligaţia 

pentru posesorul animalului de companie de a avea asupra sa materiale necesare (făraş, 

mătură, pungă etc.) pentru curăţarea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice ori de câte ori 

este nevoie.    

Sub aspectul sancţiunii aplicate petentului, instanţa, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 

34 alin. 1, în referire la art. 5 alin. 5, coroborat cu art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001, apreciază 

că sancţiunea ce a fost aplicată, recte amendă în cuantum de 200 lei (minimul prevăzut de 

actul normativ), este proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, avându-se în 

vedere împrejurările în care a fost săvârşită fapta – contravenţie de însemnătate medie, modul 

şi mijloacele de săvârşire a acesteia, scopul urmărit – nesocotirea dispoziţiilor incriminatorii, 

urmarea produsă – crearea unei stări de pericol, precum şi circumstanţele personale ale 

contravenientului.  
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Sancţiunea are un dublu rol, preventiv şi sancţionator, iar în speţă instanţa are 

convingerea intimă că aplicarea unui avertisment nu este utilă, petentul nefiind în măsură să 

conştientizeze decât printr-o amendă contravenţională că a sa conduită a deviat de la normele 

legale incidente. 

Având în vedere toate aspectele de fapt şi de drept reţinute, în temeiul art. 34 din OG 

nr. 2/2001, instanţa va respinge plângerea contravenţională formulată de petent, ca 

neîntemeiată. 

 

6. Sancțiunea aplicabilă în cazul încheierii unui proces – verbal de constatare și 

sancționare a contravenției cu încălcarea articolului 10 alin. 1 din OG nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Nulitatea virtuală 

necondiționată de vătămare 

 

Din interpretarea dispozițiilor  art.  10  alin.  (1)  din  OG  nr. 2/2001 rezultă  că,  

dacă  se  săvârşesc  mai  multe  contravenţii,  trebuie  să  se  aplice pentru fiecare  

contravenţie câte o amendă contravenţională. 

Dispoziţiile art.10 din OG nr.  2/2001 sunt imperative,  nerespectarea  acestora  fiind 

un motiv  de  nulitate  absolută  virtuală a procesului-verbal de contravenţie, încălcându-se 

principiul legalităţii întocmirii procesului verbal. 

Prin această modalitate  de  sancţionare nu este  determinat prin procesul-verbal de 

contravenție  cuantumul amenzii aplicate pentru fiecare faptă săvârșită, ca urmare a aplicării 

criteriilor prevăzute art. 21 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, pentru faptele 

reţinute în procesul verbal de contravenţie. 

De asemenea, prin aplicarea unei singure sancțiuni pentru 2 fapte contravenționale 

nu se poate stabili dacă pentru fiecare sancțiune au fost respectate limitele sancțiunii 

prevăzute de actul normativ în baza căruia a fost sancționat petentul și nici nu se poate 

verifica de către instanță corecta individualizare a sancțiunii pentru fiecare faptă reținută. 

Or,  la  efectuarea  controlului  judecătoresc  asupra  încheierii  procesului  verbal de  

 contravenţie instanţa nu are, potrivit legii, aptitudinea de a aplica ea în mod direct 

sancţiunea contravenţională, ci este abilitată doar să verifice legalitatea fiecărei sancţiuni în 

parte stabilite de către agentul constatator, atât în ceea ce priveşte aplicarea acesteia în 

limitele prevăzute de lege, cât şi în ceea ce priveşte corecta ei individualizare, putând dispune 

după caz, în funcţie de cele constatate, menţinerea procesului-verbal de contravenţie, 

anularea totală sau numai parţială a acestuia. 
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Sentința civilă nr. 3199/03.07.2020, definitivă 

 

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 25.11.2019 petentul LIR 

a solicitat în contradictoriu cu intimata DGPMB anularea procesului-verbal seria PBY nr. 

X/03.11.2019 şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată. 

 În motivare, s-a arătat că faptele reţinute nu corespund realităţii, iar amenda în 

cuantum de 1500 lei nu era prevăzută de Legea nr. 61/1991. 

 În drept, au fost invocate disp. OG nr. 2/2001. 

 Plângerea a fost legal timbrată cu suma de 20 de lei, conform art. 19 din OG nr. 

2/2001. 

 Intimata nu a depus întâmpinare. 

 Sub aspect probatoriu a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisurile depuse la 

dosar. 

 Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine: 

 În fapt, prin procesul verbal seria PBY nr. X/03.11.2019 întocmit de intimată, 

petentul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 1500 pentru săvârşirea 

contravenţiilor prevăzute de art. 2 pct. 31 şi art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991. 

S-a reținut prin procesul-verbal că petentul a refuzat să dea detalii pentru stabilirea 

identităţii şi a adresat injurii şi expresii jignitoare la adresa organelor de poliţie. 

În drept, , instanţa constată faptul că plângerea contravenţională a fost formulată în 

termenul de 15 zile prevăzut de art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001.  

 Analizând procesul verbal sub aspectul legalităţii, instanţa constată că potrivit 

prevederilor art. 16 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, procesul verbal 

de contravenţie trebuie să cuprindă următoarele  menţiuni: data şi locul unde este încheiat; 

numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele de 

identificare ale petentului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului 

în care a fost săvârşită; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează 

contravenţia; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii 

prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune 

plângerea, menţiunea ca agentul constatator a adus la cunoştinţă contravenientului dreptul de 

a formula obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. 
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Totodată, potrivit art. 17 din OG nr. 2/2001 lipsa menţiunilor privind numele, 

prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în 

cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei 

comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. 

Nulitatea se constată şi din oficiu. 

Instanţa mai reţine că, potrivit art. 10 alin. (1) din OG nr. 2/2001, dacă aceeaşi 

persoană a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru  fiecare contravenţie, 

iar alin. (2) prevede că atunci  când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces  

verbal,  sancţiunile  contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi dublul maximului 

amenzii prevăzut pentru contravenţia  cea  mai  gravă.   

Din interpretarea dispozițiilor  art.  10  alin.  (1)  din  OG  nr. 2/2001 rezultă  că,  dacă  

se  săvârşesc  mai  multe  contravenţii,  trebuie  să  se  aplice pentru fiecare  contravenţie câte 

o amendă contravenţională. 

După cum reiese din procesul verbal de contravenție, petentului i-

a fost aplicată o singură sancţiune contravențională, în cuantum de 1500 lei pentru cele două 

fapte constatate, fără să fie individualizate fiecare dintre  sancţiunile aplicate pentru fiecare 

din contravenţiile săvârşite, în contradicţie cu dispoziţiile imperative ale  art. 10 din OG nr. 

2/2001. 

Dispoziţiile art.10 din OG nr.  2/2001 sunt imperative,  nerespectarea  acestora  fiind 

un motiv  de  nulitate  absolută  virtuală a procesului-verbal de contravenţie, încălcându-se 

principiul legalităţii întocmirii procesului verbal. 

La încheierea procesului-verbal analizat agentul constatator a încălcat dispoziţiile mai 

sus menționate, în sensul că, deşi agentul constatator a reţinut în sarcina petentului săvârşirea 

a două contravenţii, a aplicat o sancţiune unică, respectiv amenda în cuantum de 1.500  lei. 

 Prin această modalitate  de  sancţionare nu este  determinat prin procesul-verbal de 

contravenție  cuantumul amenzii aplicate pentru fiecare faptă săvârșită, ca urmare a aplicării 

criteriilor prevăzute art. 21 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, pentru faptele 

reţinute în procesul verbal de contravenţie. 

De asemenea, prin aplicarea unei singure sancțiuni pentru 2 fapte contravenționale nu 

se poate stabili dacă pentru fiecare sancțiune au fost respectate limitele sancțiunii prevăzute de 

actul normativ în baza căruia a fost sancționat petentul și nici nu se poate verifica de către 

instanță corecta individualizare a sancțiunii pentru fiecare faptă reținută. 

Or,  la  efectuarea  controlului  judecătoresc  asupra  încheierii  procesului  

verbal de contravenţie instanţa nu are, potrivit legii, aptitudinea de a aplica ea în mod direct 

sancţiunea contravenţională, ci este abilitată doar să verifice legalitatea fiecărei sancţiuni în 
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parte stabilite de către agentul constatator, atât în ceea ce priveşte aplicarea acesteia în limitele 

prevăzute de lege, cât şi în ceea ce priveşte corecta ei individualizare, putând dispune după 

caz, în funcţie de cele constatate, menţinerea procesului-verbal de contravenţie, anularea 

totală sau numai parţială a acestuia. 

Prin urmare, având în vedere considerentele expuse, instanţa constată că procesul-

verbal contestat este lovit de nulitate absolută pentru nerespectarea principiului legalității prin 

faptul că agentul constatator nu a aplicat prin procesul-verbal contestat câte o sancțiune pentru 

fiecare faptă săvârșită. 

Având în vedere faptul că procesul verbal nu a fost întocmit cu respectarea normelor 

legale, instanţa apreciază că nu se mai impune analiza celorlalte motive de nelegalitate, 

respectiv netemeinicie. 

Constatând astfel că procesul verbal de contravenţie contestat nu a fost întocmit cu 

respectarea tuturor condiţiilor de legalitate, instanţa, în temeiul art. 34 din OG 2/2001, va 

admite plângerea formulată de petent şi va anula procesul verbal. 

  

7. Utilizarea de către partidele politice a altor surse de venit decât cele 

prevăzute de Legea nr. 334/2006. Posibilitatea unui partid politic de a se 

asocia cu societăți înființate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile 

 

Legiuitorul stipulează în mod expres interdicţia pentru partidele politice de a 

desfăşura activităţi specifice societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, iar pe de altă 

parte se prevede expres posibilitatea acestora de a subînchirierea spaţiile primite conform 

prevederilor art. 26 alin. (1) - (3) pentru organizarea birourilor parlamentare. Aşadar, este 

fără putinţă de tăgadă că partidele politice nu pot subînchiria spaţiile primite conform 

prevederilor art. 26 alin. (1) - (3) decât pentru organizarea birourilor parlamentare. 

Un partid politic se poate asocia, conform legii, cu o formaţiune nepolitică, iar 

aportul financiar al acesteia din urmă la forma respectivă de asociere nu poate depăşi într-un 

an fiscal valoarea de 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la data de 1 ianuarie a 

anului respectiv, urmând ca aportul financiar total în forme de asociere cu formațiuni 

nepolitice nu poate avea într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% din 

veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.   

Este adevărat că ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, dar la fel de 

adevărat este faptul că instanţa de judecată este chemată să deceleze intenţia legiuitorului, să 
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interpreteze textul legal şi să dezlege problema de drept dedusă judecăţii, chiar şi atunci când 

legiuitorul nu definește noţiunea de „formaţiune nepolitică”, cum este cazul în speţă.   

În acest sens, societăţile înfiinţate şi care funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 sunt 

persoane juridice, au o organizare proprie şi urmăresc un scop lucrativ, nu politic. Astfel, la 

o primă analiză, aparent ar putea să facă parte dintr-o asociere cu un partid politic. Cu toate 

acestea, este esenţial să nu se piardă din vedere scopul pentru care se înfiinţează şi există o 

societate în baza legii nr. 31/1991, respectiv desfăşurarea unei activităţi lucrative, activitate 

ce este interzisă în mod expres de legiuitor pentru partidele politice, potrivit art. 16 alin. 1 

din Legea nr. 334/2006. 

În atare condiţii, din interpretarea logico-juridică şi sistemică a prevederilor art. 3, 

16 şi 17 din Legea nr. 334/2004, un partid politic nu se poate asocia cu societăţi înfiinţate şi 

care funcţionează în baza Legii nr. 31/1990. 

Mai mult decât atât, chiar dacă s-ar aprecia că textul art. 17 din Legea nr. 334/2006, 

interpretat coroborat cu art. 3 şi 16 din Legea nr. 334/2006, ar permite o asociere dintre un 

partid politic şi o societate înfiinţată în temeiul Legii nr. 31/1990, contractele de asociere în 

participaţiune nr. X/29.06.2016, Y/12.07.2016 şi Z/22.11.2017, încheiate de petentă cu 

societăţi cu răspundere limitată, sunt în realitate veritabile contracte de subînchiriere. 

 

Sentința civilă nr. 4637/29.07.2020, definitivă 

 

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

23.01.2020, sub nr. X/300/2020, petentul PNTCD a solicitat, în contradictoriu cu intimata 

AEP, anularea procesului verbal seria A, nr. X1/22.11.2019, a Hotărârii nr. X/11.12.2019 şi a 

înştiinţării de plată nr. X/17.12.2019, prin care s-a dispus confiscarea dumei de 212.559,08 

lei. 

În motivarea în fapt a cererii, petentul a arătat, în esenţă, următoarele: 

În urma controlului efectuat de către intimată a fost aplicată sancţiunea confiscării 

sumelor de bani obţinute de partid în anul 2018 în baza contractelor de asociere în 

participaţiune nr. X/29.06.2016, Y/12.07.2016 şi Z/22.11.2017. Sancţiune aplicată este 

nelegală şi netemeinică, intimata considerând că sumele respective provin din contracte de 

subînchiriere, situaţie total nereală. Astfel, greşita apreciere de către intimată a regimului 

juridic al respectivelor contracte este singura cauză a aplicării contravenţiei, intimata 

confundând contractele de asociere în participaţiune cu cele de subînchiriere. 
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Contractele de asociere în participaţiune au fost încheiate cu societăţi care şi-au 

asumat obligaţia de a învesti în spaţiile din corpul secundar, acestea fiind practic renovate de 

la zero, fiind scoase din stare de ruină şi aduse în stare de funcţionare, investițiile  ridicându-

se la aproximativ 150.000 euro. Primăria, proprietarul imobilelor, a acceptat tacit aceste 

asocieri şi investiții, câtă vreme asocierile au fost declarate autorităţilor statului. 

Intimata a reţinut în mod greşit după data de 05.09.2018, pentru perioada septembrie – 

decembrie 2018, nu au fost depuse înscrisuri din care să reiasă prelungirea perioadei de 

închiriere a spaţiului folosit pentru desfăşurarea activităţii în Municipiul Bucureşti, bld. Carol 

I, nr. 24, sector 2, întrucât a operat tacita relocaţiune, sens în care a plătit chiria şi nu a fost 

împiedicată de locator să folosească spaţiul închiriat. 

Intimata a recalificat contractele de asociere în participaţiune drept contracte de 

subînchiriere prin abuz, fără să aibă acest drept şi fără să deţină cunoştinţele necesare, câtă 

vreme în art. 17 din Legea nr. 334/2006 stipulează legalitatea încheierii de către partidele 

politice a unor contracte de asociere. 

Aşadar, intimata nu a făcut aplicarea art. 17 din legea nr. 334/2006, iar procesul verbal 

contravenţional este nelegal. 

În drept, petentul a invocat art. 17 din Legea nr. 334/2006, iar în probaţiune a solicitat 

şi depus înscrisuri. 

Plângerea contravenţională a fost legal timbrată cu suma de 20 lei, conform OUG nr. 

80/2013. 

În data de 09.03.2020, intimata a depus întâmpinare, prin care a invocat excepţia 

netimbrării, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea plângerii contravenţionale, ca 

neîntemeiată, învederând, în esenţă, următoarele: 

A efectuat faţă de petent un control privind respectarea prevederilor legale referitoare 

la veniturile şi cheltuielile partidelor politice, potrivit art. 42 alin. 1 din Legea nr. 334/2006, 

sens în care a întocmit procesul verbal seria A, nr. X/22.11.2019 şi Hotărârea nr. 

X/11.12.2019, prin care s-a dispus confiscarea sumei de 212.559,08 lei, reprezentând sume 

utilizate cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 334/2006 şi a HG nr. 10/2016. 

Astfel, petentul a încheiat contracte de asociere în participaţiune din care a realizat 

venituri prin subînchirierea spaţiului închiriat în cuantum de 212.559,08 lei, încasări care nu 

se încadrează în sursele de finanțare prevăzute de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 334/2006. 

Contractele de asociere în participaţiune au ca obiect folosinţa spaţiului identificat în corpul 

secundar, iar prestaţia echivalentă este de 2.500 euro pe lună / 500 de euro pe lună / 250 de 

euro pe lună, pentru o durată de 9 ani, locator fiind petentul, iar locatar societăţile menţionate 

în contract, cum de altfel se poate observa în contractul nr. Z/22.11.2017. 
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Conform art. 16 lit. h din Legea nr. 334/2006, subînchirierea spaţiilor primite conform 

prevederilor art. 26 alin. (1) - (3), pentru organizarea birourilor parlamentare, fără ca valoarea 

chiriei lunare prevăzute în contractul de subînchiriere să depăşească valoarea chiriei lunare 

prevăzute în contractul de închiriere încheiat cu autorităţile locale. Cheltuielile de întreţinere 

aferente spaţiului subînchiriat revin biroului parlamentar, conform contractului încheiat. 

Astfel, spaţiile primite de la autorităţile locale pot fi subînchiriate doar pentru funcţionarea 

birourilor parlamentare şi nu pentru alte entități, respectiv societăţi comerciale.  

Procesul verbal contravenţional a fost întocmit în mod legal şi temeinic, fiind 

respectate condiţiile de fond şi de formă prevăzute de OG nr. 2/2001 şi Legea nr. 334/2006. 

În drept, intimata a invocat Legea nr. 334/2006 şi OG nr. 2/2001, iar în probaţiune a 

solicitat şi depus înscrisuri. 

Analizând cauza de faţă, prin prisma motivelor formulate, a apărărilor invocate 

şi a probelor administrate, instanţa reţine următoarele: 

În fapt, petentul PNTCD a fost sancţionat de către intimata AEP şi s-a dispus 

confiscarea sumei de 212.559,08 lei de la acesta prin procesul verbal seria A, nr. 

X/22.11.2019 şi Hotărârea nr. X/11.12.2019, reţinându-se că petentul a încheiat contracte de 

asociere în participaţiune obţinând venituri din subînchirierea spaţiului închiriat, în valoare de 

212.559,08 lei, fiind încălcate prevederile art. 2 alin. 1 lit. a şi alin. 4 din HG nr. 10/2016. 

Potrivit art. 2 alin. 1 lit. a din HG nr. 10/2016, constituie contravenţie, dacă nu a fost 

săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, 

utilizarea de către partidele politice a altor surse de venit decât cele prevăzute de Legea nr. 

334/2006, republicată. 

Conform art. 2 alin. 4 din HG nr. 10/2016, în situațiile prevăzute la alin. (1) 

contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de bani şi/sau contravaloarea în bani a 

bunurilor şi serviciilor care au constituit obiectul contravenţiei, pe baza hotărârii Autorităţii 

Electorale Permanente. 

Cu privire la controlul de legalitate, instanţa constată că în cauză nu este incident 

niciunul dintre motivele de nulitate absolută, prevăzute în mod expres de art. 17 din OG nr. 

2/2001, procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor conţinând menţiunile 

privitoare la numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele 

contravenientului, descrierea faptei săvârşite, data comiterii acesteia şi semnătura agentului 

constatator. 

Instanţa reţine că potrivit art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/2001 procesul-verbal de 

constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; 

numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele 
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personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă 

ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în 

care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea 

gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin 

care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în 

care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, în 

termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din 

minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi organul 

la care se depune plângerea.  

În acest sens, instanţa constată că procesul verbal contravenţional în discuţie întruneşte 

exigenţele art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/2001. 

Instanţa reţine că pentru a interveni nulitatea (condiţionată) a actelor de procedură, 

respectiv a procesului verbal de contravenţie în discuţie, se cer a fi întrunite, în mod 

cumulativ, conform art. 175 C.proc.civ., următoarele condiţii: să existe un act de procedură 

care a fost întocmit cu nerespectarea cerinței legale; actul de procedură să fi produs părții o 

vătămare (în cazul nulităților exprese vătămarea este prezumată, partea interesată putând face 

dovada contrară); vătămarea să nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului. 

Or, procesul verbal contravenţional a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor OG nr. 

2/2001, neproducând petentului nicio vătămare.   

Pe cale de consecinţă, instanţa constată că procesul verbal contravenţional în discuţie a 

fost întocmit în mod legal.  

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal contestat, instanţa, luând în considerare 

probatoriul administrat, constată că procesul verbal în discuţie a fost întocmit în mod 

temeinic.  

Astfel, instanţa reţine mai întâi că procesul verbal contestat a fost încheiat în urma 

constatărilor efectuate ex propriis sensibus -„cu propriile simţuri”- de către un agent din 

cadrul intimatului, motiv pentru care actul administrativ în discuţie se bucură de prezumţia de 

legalitate, însemnând că actul a fost emis cu respectarea tuturor condiţiilor de fond şi de formă 

prevăzute de lege, asociată cu prezumţia de autenticitate, respectiv actul emană în mod real de 

la cine se spune că emană, precum şi cu prezumţia de veridicitate, adică actul reflectă în mod 

real ceea ce a stabilit autoritatea emitentă.  

Motivul pentru care actele administrative se bucură de tripla prezumţie de legalitate, 

autenticitate şi veridicitate este încrederea că autoritatea statală, recte agentul constatator, 

consemnează cu exactitate şi în mod obiectiv faptele pe care le constată, fără a denatura 

realitatea, prin consemnarea părtinitoare sau neconformă adevărului a unor fapte. 
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Sub aspectul prezumţiei de nevinovăţie şi al sarcinii probei în materie 

contravenţională, instanţa reţine că în legislaţia româneasca, ca şi în cea a altor state europene 

(spre exemplu, Germania, Slovacia), contravenţiile au fost scoase de sub incidenta legii 

penale şi suspuse unui regim administrativ. 

În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (citată în continuare 

CEDO) a statuat că nimic nu împiedică statele să-şi îndeplinească rolul lor de gardieni ai 

interesului public, prin stabilirea sau menţinerea unei distincţii între diferitele tipuri de 

infracţiuni.  

De asemenea, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale (citată în continuare Convenţia) nu se opune, în principiu, tendinţei de 

„dezincriminare” existente în statele membre ale Consiliului Europei.  

Cu toate acestea, aşa cum s-a arătat în hotărârea din 21.02.1994, în cauza Ozturk 

împotriva Germaniei, faptele contravenţionale intră sub incidenţa art. 6 al Convenţiei. Pentru 

a se face această aplicare a prevederilor art. 6 din Convenţie, CEDO consideră că este necesar 

să fie avute în vedere trei criterii, respectiv:  

a) caracterizarea faptei în dreptul naţional;  

b) natura faptei;  

c) natura şi gradul de gravitate ale sancţiunii care ar putea fi aplicată persoanei în 

cauză.  

În acelaşi sens, CEDO s-a pronunţat, de pilda, în cauzele Garyfallou AEBE împotriva 

Greciei (Hotărârea din 24 septembrie 1997), Lauko împotriva Slovaciei şi Kadubec împotriva 

Slovaciei (hotărârile din 2 septembrie 1998). 

În aprecierea acestor criterii, CEDO a stabilit că modul de definire a faptelor de către 

dreptul intern nu are decât o valoare relativă, esenţială fiind natura faptei şi a sancţiunii.  

Cu toate acestea, CEDO a considerat drept pozitive masurile din legislaţiile naţionale 

referitoare la dezincriminarea unor infracţiuni mai puţin grave în "interesul individului". 

CEDO a avut în vedere faptul ca sancţiunile administrative nu privesc un grup de persoane, ci 

se adresează tuturor cetăţenilor în vederea realizării scopului preventiv şi represiv al 

sancţiunii, ceea ce conferă faptei natură penală.  

În aceste condiţii, distincţia realizată de statele europene între crime, delicte şi 

contravenţii nu este operantă, în sensul art. 6 din Convenţie, toate având caracter penal. 

Tocmai de aceea prevederile acestui articol garantează oricărui acuzat dreptul la un proces 

echitabil, inclusiv prezumţia de nevinovăţie, indiferent de calificarea faptei din dreptul intern. 
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În acest sens, instanţa reţine că potrivit jurisprudenţei CEDO în materie penală, 

jurisprudenţă care este obligatorie pentru instanţele naţionale, conform art. 20 alin. 2 din 

Constituţia României, administrarea probelor trebuie privită în lumina paragrafelor 2 şi 3 ale 

art. 6 din Convenţie. Primul consacră principiul prezumţiei de nevinovăţie şi implică, printre 

altele, ca în exercitarea funcţiilor lor membrii tribunalului să nu plece de la ideea 

preconcepută că acuzatul a comis actul incriminat; sarcina probei aparţine acuzării şi dubiul 

profită celui acuzat. Printre altele, trebuie să i se indice celui vizat acuzaţiile aduse pentru a i 

se oferi posibilitatea de a-şi pregăti şi prezenta apărarea în cunoştinţă de cauză, şi de a-i oferi 

probe suficiente pentru a susţine un verdict de vinovăţie. 

De asemenea, combinat cu paragraful 3, paragraful 1 al art. 6 din Convenţie obligă 

printre altele statele contractante la măsuri pozitive. Acestea constau în obligaţia de a informa 

acuzatul, în cel mai scurt timp, despre natura şi cauza acuzaţiei ce îi este adusă, în obligaţia de 

a-i acorda timpul şi facilităţile necesare pentru a-şi pregăti apărarea şi de a-i garanta dreptul de 

a se apăra, el însuşi sau cu asistenţa unui avocat, de a-i permite să pună întrebări personal 

martorilor acuzării sau să obţină interogarea acestora, dar şi de a obţine citarea şi audierea 

martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării. Acest din urmă drept implică nu 

doar existenţa în această materie a unui echilibru între acuzare şi apărare dar şi ca audierea 

martorilor să aibă în general un caracter contradictoriu. 

Cu toate acestea, în cauza Anghel împotriva României, CEDO a precizat că nu este 

interzis sistemelor interne să prevadă şi să opereze cu ajutorul prezumţiilor, însă în materie 

penală statele sunt obligate să nu depăşească o limită proporţională şi rezonabilă a modalităţii 

în care funcţionează respectiva prezumţie raportată la gravitatea sancţiunii la care este expus 

acuzatul/petentul. Totodată, în exercitarea atribuţiilor pe care le au, judecătorii trebuie să facă 

aplicarea prezumţiei de nevinovăţie a petentului şi nu trebuie să pornească de la ideea 

preconcepută că acesta a săvârşit fapta de care este acuzat, sarcina probei incumbând 

intimatei, orice îndoială trebuind să profite contestatorului. 

Considerând că legislaţia contravenţională română este calificată „penală”, în înţelesul 

european autonom al CEDO şi recunoscând prezumţia de nevinovăţie a petentului, instanţa 

constată că aceasta a fost răsturnată prin prezumţia de veridicitate, a cărei aplicare nu este 

interzisă de CEDO, decât în ipoteza utilizării acesteia în mod nerezonabil. De altfel, CEDO a 

confirmat, prin decizia de inadmisibilitate pronunţată în cauza Ioan Pop împotriva 

României, că faptele contravenţionale prevăzute şi sancţionate de OUG nr. 195/2002 intră 

sub incidenţa „acuzaţiei în materie penală” în sensul art. 6 din Convenţie. 

În cazul de faţă, având în vedere faptul că din procesul verbal rezultă că organul 

constatator a constatat prin propriile simţuri săvârşirea faptei, văzând şi natura sancţiunii 

aplicată petentului, instanţa apreciază că prezumţia de veridicitate poate fi aplicată fără a se 

încălca prin aceasta prezumţia de nevinovăţie a contestatorului. A considera că inclusiv în 

ipoteza în care fapta contravenţională este constatată prin propriile simţuri de către 
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reprezentanţii autorităţii statale, prezumţia de veridicitate nu este suficientă pentru a dovedi 

vinovăţia contestatorului - bineînţeles în ipoteza în care acesta nu face dovada contrară 

respectivei prezumţii - ar însemna a crea practic situaţii de impunitate, ca urmare a 

imposibilităţii obiective a administrării altor mijloace de probă de către intimat, aspect ce nu 

poate fi conceput.  

Instanţa apreciază că sarcina probei revine intimatului exclusiv în ipoteza în care fapta 

reţinută în sarcina contravenientului nu a fost percepută prin propriile simţuri de către agentul 

constatator, ci pe baza altor elemente, cum ar fi de exemplu declaraţiile unor martori, de altfel 

aceasta fiind interpretarea ce rezultă din cauza Anghel împotriva României.    

Totodată, astfel cum s-a reţinut în hotărârea pronunţată în cauza Nicoleta Gheorghe 

împotriva României, regimul juridic al contravenţiilor este completat de dispoziţiile Codului 

de procedură civilă, la care se aplică, în materie de probe, principiul conform căruia sarcina 

probei revine celui care supune o pretenţie judecăţii. În această privinţă, Curtea reaminteşte că 

în orice sistem de drept există prezumţii de fapt şi de drept şi că, în principiu, convenţia nu se 

opune acestora, însă în materie penală obligă statele contractante să nu depăşească un anumit 

prag. 

Recunoscând prezumţia de veridicitate de care se bucură prezentul proces verbal, 

instanţa apreciază că sarcina probei, prin care să se tindă la combaterea efectelor generate de 

aplicarea acestei prezumţii, incumbă petentului.  

 Singura critică invocată de către petent priveşte temeinicia procesului-verbal 

contravenţional, în sensul incidenței art. 17 din Legea nr. 334/2006, text pe care intimat l-ar fi 

ignorat.  

Astfel, potrivit art. 3 din Legea nr. 334/2006: 

(1) Sursele de finanţare a activităţii unui partid politic sunt:   

a) cotizaţii ale membrilor de partid;   

b) donaţii, legate şi alte liberalităţi;   

c) venituri provenite din activităţi proprii, conform art. 16;   

d) subvenţii de la bugetul de stat;   

e) împrumuturi în bani de la persoane fizice şi juridice.   

(2) Partidele politice pot contracta împrumuturi în bani numai prin acte autentice 

notariale, sub sancţiunea nulităţii absolute, însoţite de documente de predare-primire, în 

contract prevăzându-se modul şi termenul de restituire a acestora.   
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(3) Termenul de restituire prevăzut la alin. (2) nu poate fi mai mare de 3 ani.   

(4) Împrumuturile în bani şi restituirea acestora se pot face numai prin virament 

bancar.   

(5) Împrumuturile în bani care nu sunt restituite în termenul prevăzut la alin. (3) se pot 

constitui în donaţii numai cu acordul părţilor şi numai dacă nu s-a atins în anul respectiv 

plafonul pentru donaţii prevăzut la art. 6 alin. (1), până la concurenţa acestui plafon.   

(6) Împrumuturile care au o valoare mai mare de 100 de salarii de bază minime brute 

pe ţară se supun condiţiilor de publicitate prevăzute la art. 13.   

(7) Acordarea de împrumuturi de către partide politice, alianţe politice sau electorale şi 

candidaţi independenţi către persoane fizice sau juridice este interzisă.   

(8) Partidele politice şi organizaţiile teritoriale ale acestora, inclusiv cele constituite la 

nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, au obligaţia de a-şi organiza contabilitate proprie, 

conform reglementărilor contabile aplicabile.   

(9) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidelor politice şi ale organizaţiilor teritoriale 

ale acestora se efectuează prin conturi bancare, în lei şi în valută, deschise la bănci cu sediul 

în România şi în numerar potrivit legii.   

(10) Veniturile realizate din activităţile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de 

impozite şi taxe.   

În continuare, art. 16 din Legea nr. 334/2006 prevede următoarele: 

(1) Partidele politice nu pot desfăşura activităţi specifice societăţilor reglementate de 

Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Fac excepţie 

următoarele activităţi din care partidele politice pot obţine venituri:   

a) editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi 

cultură politică proprii;   

b) vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, 

sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială;   

c) vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic;   

d) serviciile oferite către membrii partidului pentru organizarea evenimentelor 

prevăzute la lit. b);   

e) închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu, fără a aduce atingere moralei 

publice, ordinii sau imaginii partidului politic;   
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f) înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 10 ani 

de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare. 

Termenul de 10 ani nu se aplică în situaţia bunurilor imobiliare moştenite;   

g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă activităţi de 

producţie, comerţ sau prestări de servicii;   

h) subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1) - (3), pentru 

organizarea birourilor parlamentare, fără ca valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de 

subînchiriere să depăşească valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de închiriere 

încheiat cu autorităţile locale. Cheltuielile de întreţinere aferente spaţiului subînchiriat revin 

biroului parlamentar, conform contractului încheiat;   

i) emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic.   

(2) Partidele politice pot obţine venituri din dobânzi bancare.   

(3) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligaţia de a publica 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumurile totale ale veniturilor obţinute în anul 

fiscal precedent din activităţile prevăzute la alin. (1) şi din sursele prevăzute la alin. (2), 

defalcate pe fiecare tip de activitate şi sursă.   

Astfel, este lesne de observat că legiuitorul stipulează în mod expres interdicţia pentru 

partidele politice de a desfăşura activităţi specifice societăţilor reglementate de Legea nr. 

31/1990, iar pe de altă parte se prevede expres posibilitatea acestora de a subînchirierea 

spaţiile primite conform prevederilor art. 26 alin. (1) - (3) pentru organizarea birourilor 

parlamentare, fără ca valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de subînchiriere să 

depăşească valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de închiriere încheiat cu autorităţile 

locale, cheltuielile de întreţinere aferente spaţiului subînchiriat revenind biroului parlamentar, 

conform contractului încheiat. 

Aşadar, este fără putinţă de tăgadă că partidele politice nu pot subînchiria spaţiile 

primite conform prevederilor art. 26 alin. (1) - (3) decât pentru organizarea birourilor 

parlamentare. 

La o analiză primară a Legii nr. 334/2006 ar părea că sursele de finanțare a activităţii 

unui partid politic sunt reglementate exclusiv de art. 3 din acest act normativ. 

 Cu toate acestea, actul normativ trebuie analizat în ansamblul său, iar articolele care 

formează corpul actului normativ trebuie coroborate, analizate unele prin altele în mod 

sistemic, iar nu izolat. Procedând într-a astfel de manieră, este de domeniul evidenţei că art. 

17 din Legea nr. 334/2006 prevede încă o sursă de finanțare, stipulându-se următoarele: 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

289 

(1) Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o formaţiune nepolitică, aportul 

financiar al acesteia din urmă la forma respectivă de asociere nu poate depăşi într-un an fiscal 

valoarea de 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la data de 1 ianuarie a anului 

respectiv.   

(2) Aportul financiar total în forme de asociere cu formațiuni nepolitice nu poate avea 

într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul 

de stat pe anul respectiv.   

(3) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) şi (2) se confiscă şi se fac venit 

la bugetul de stat.   

(4) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1), până la data de 30 aprilie a anului 

următor.  

Astfel, un partid politic se poate asocia, conform legii, cu o formaţiune nepolitică, iar 

aportul financiar al acesteia din urmă la forma respectivă de asociere nu poate depăşi într-un 

an fiscal valoarea de 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la data de 1 ianuarie a anului 

respectiv, urmând ca aportul financiar total în forme de asociere cu formațiuni nepolitice nu 

poate avea într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute 

în bugetul de stat pe anul respectiv.   

Este adevărat că ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, dar la fel de 

adevărat este faptul că instanţa de judecată este chemată să deceleze intenţia legiuitorului, să 

interpreteze textul legal şi să dezlege problema de drept dedusă judecăţii, chiar şi atunci când 

legiuitorul nu definește noţiunea de „formaţiune nepolitică”, cum este cazul în speţă.   

În primul rând, prin formaţiune se înţelege organizare sau alcătuire, iar ceea ce este  

esenţial este caracteristica organizației/formațiunii de a fi nepolitică. 

Potrivit art. 187 C.civ., orice persoană juridică trebuie să aibă o organizare de sine 

stătătoare şi un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord 

cu interesul general. 

Conform art. 1 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, în vederea desfăşurării de activităţi cu 

scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi cu 

personalitate juridică, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi. Aşadar, raţiunea de a exista a 

unei societăţi înfiinţate şi care funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 este aceea de a 

desfășura o activitate lucrativă, societăţile fiind persoane juridice române, conform art. 1 alin. 

2 din legea nr. 31/1990. 
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În acest sens, societăţile înfiinţate şi care funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 sunt 

persoane juridice, au o organizare proprie şi urmăresc un scop lucrativ, nu politic. Astfel, la o 

primă analiză, aparent ar putea să facă parte dintr-o asociere cu un partid politic. Cu toate 

acestea, este esenţial să nu se piardă din vedere scopul pentru care se înfiinţează şi există o 

societate în baza legii nr. 31/1991, respectiv desfăşurarea unei activităţi lucrative, activitate ce 

este interzisă în mod expres de legiuitor pentru partidele politice, potrivit art. 16 alin. 1 din 

Legea nr. 334/2006. 

În atare condiţii, din interpretarea logico-juridică şi sistemică a prevederilor art. 3, 16 

şi 17 din Legea nr. 334/2004, un partid politic nu se poate asocia cu societăţi înfiinţate şi care 

funcţionează în baza Legii nr. 31/1990. 

Mai mult decât atât, chiar dacă s-ar aprecia că textul art. 17 din Legea nr. 334/2006, 

interpretat coroborat cu art. 3 şi 16 din Legea nr. 334/2006, ar permite o asociere dintre un 

partid politic şi o societate înfiinţată în temeiul Legii nr. 31/1990, contractele de asociere în 

participaţiune nr. X/29.06.2016, Y/12.07.2016 şi Z/22.11.2017, încheiate de petentă cu 

societăţi cu răspundere limitată, sunt în realitate veritabile contracte de subînchiriere. 

Potrivit art. 1949 C.civ., contractul de asociere în participaţie este contractul prin care 

o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile 

uneia sau mai multor operaţiuni pe care le întreprinde. 

De asemenea, potrivit art. 1954 C.civ., cu excepţia dispoziţiilor prevăzute la art. 1.949-

1.953, convenţia părţilor determină forma contractului, întinderea şi condiţiile asocierii, 

precum şi cauzele de dizolvare şi lichidare a acesteia. 

De esența contractului de asociere în participaţie este participarea tuturor părţilor la 

beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni pe care le întreprinde. 

Or, societatea cu răspundere limitată nu poate desfășura decât o activitate lucrativă, 

activitate care poate fi desfășurată doar de către un profesionist. Nu este necesar ca obiectul 

asocierii (așa cum este prevăzut în contractul de asociere) să se încadreze în enumerarea 

CAEN, dar activitatea pe care asociatul profesionist o desfășoară în scopul atingerii obiectului 

asocierii, trebuie să fie una dintre cele permise de CAEN și, prin urmare, trebuie autorizată 

care atare. 

Pe de altă parte, petentul nu poate desfășura o activitate lucrativă aferentă activităților 

CAEN.  

Unul din elementele esenţiale ale contractului de asociere în participaţie îl constituie 

obiectul de activitate al asocierii, iar contractul va trebui să prevadă expres care anume 

activități lucrative (operațiuni, cum le denumește Codul civil) sunt avute în vedere de către 

părțile semnatare pentru a fi desfășurate în comun. Adeseori, în practică se regăseşte situaţia 
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în care  unul dintre asociați pune la dispoziție un spațiu în care se desfășoară diverse activități 

lucrative de către celălalt asociat, părţile participând deopotrivă la beneficiile şi pierderile 

acelor activităţi/operaţiuni întreprinse. 

Or, nu aceasta este situaţia în speţă, realitatea fiind că petentul obţine beneficiul chiriei 

şi, eventual, al amenajării spaţiului, iar cu privire la pierderi nu participă. 

În realitate, petentul a mascat contracte de subînchiriere sub aparenţa unor contracte de 

asociere în participaţie, dar realitatea juridică şi factuală este că nu participă la pierderi, ci are 

doar beneficiul unei contravalori pentru asigurarea folosinţei unor spaţii, deci are beneficiul 

unor chirii pe care le percepe, deşi Legea nr. 334/2006 nu îi acordă această posibilitate. 

Intimata, conform art. 42 alin. 1 din legea nr. 334/2006, este abilitată să controleze 

respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile partidelor politice, ale 

alianţelor politice sau electorale, ale candidaţilor independenţi, precum şi legalitatea finanţării 

campaniilor electorale, iar controlul pe care acesta îl efectuează trebuie să fie concret şi 

efectiv, iar nu pur formal. În acest sens, intimata are competenţa de a stabili dacă un act 

juridic încheiat de către partidele politice cu anumite entități respectă sau încalcă prevederile 

Legii nr. 336/2004, aprecierile petentului privind imposibilitatea intimatei de a califica actele 

juridice în speţă fiind lipsite de fundament juridic.  

De altfel, instanţa de judecată este cea care verifică legalitatea şi temeinicia unui 

proces verbal contravenţional, fiind îndrituită să valideze sau să invalideze interpretările 

juridice realizate de către părţi, inclusiv să stabilească dacă un act juridic încheiat de către un 

partid politic prin care obţine o sursă de finanțare respectă sau nu dispoziţiile Legii nr. 

334/2006. 

Având în vedere toate aspectele de fapt şi de drept reţinute, instanţa va respinge 

plângerea contravenţională, ca neîntemeiată. 

 

8. Descrierea faptei constatate prin menționarea dispozițiilor legale în baza 

cărora a fost aplicată sancțiunea. Natura vătămării cauzate 

 

Din interpretarea logico-gramaticală a prevederilor art. 16 alin. (1) din O.G. nr. 

2/2001 rezultă cerința ca agentul constatator să realizeze o descriere în concret a 

contravenției, cu specificarea acțiunii sau inacțiunii autorului și a tuturor circumstanțelor de 

natură a imprima faptei acest caracter. Cerința este imperativă întrucât rațiunea instituirii ei 

a fost aceea de a permite instanței cercetarea legalității actului constatator prin stabilirea 
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faptelor materiale și verificarea încadrării juridice pe care acestea au primite și a justei 

sancțiuni aplicate. 

Procesul verbal este nelegal în situația în care fapta reținută este sumar prezentată, în 

termeni generici, astfel încât, pe de o parte, instanța nu poate realiza un control eficient și 

real de legalitate și temeinicie, nefiind clar care este fapta contravențională reținută și nici în 

ce măsură cel sancționat este vinovat de săvârșirea ei. 

În cauză, instanța constată că procesul verbal seria PBY nr. X/15.11.2019 conține o 

descriere generală a faptei, respectiv “lipsa dotării cu mijloace de intervenţie şi apărare 

individuală” fără a indica în concret ce mijloace de intervenţie şi apărare individuală 

lipseau.  

În lipsa acestor elemente nu se poate verifica de către instanță daca petenta a săvârșit 

fapta contravențională reținută în sarcina sa. 

Fapta petentei nu este descrisă, mențiunile invocate fiind de fapt nu descrierea faptei, ci 

doar menționarea dispozițiilor legale în baza cărora a fost aplicată sancțiunea. 

Realizând o descriere pur formală a contravenției, fără a evidenția elemente de fapt de 

natură a o individualiza, s-a întocmit un act care nu îndeplinește cerințele de legalitate 

prevăzute imperativ  de art. 16 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, iar o prezentare generală, lipsită 

de conținut a faptei echivalează cu lipsa acestei și atrage nulitatea procesului verbal, 

conform art. 17 din același act normativ. 

Vătămarea suferită de petentă constă în punerea acesteia în imposibilitatea de a-şi 

efectua apărarea, vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului. Pe de altă 

parte, instanţa nu poate analiza dacă petenta a săvârşit sau nu fapt reţinută în sarcina sa. 

 

Sentința civilă nr. 4842/31.07.2020, definitivă 

 

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 23.01.2020 cu nr. de mai 

sus, petenta ESST SRL a solicitat anularea proceselor verbale seria PBY nr. X/15.11.2019 şi 

PBY nr. Y/15.11.2019, iar în subsidiar înlocuirea cu avertisment. 

În motivarea plângerii petenta a arătat, în esenţă, că nu sunt respectate prevederile art. 

16 din OG nr. 2/2001 lipsind împrejurările ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la 

evaluarea eventualelor pagube pricinuite, precum şi instanţa la care se poate depune plângerea 

contravenţională. De asemenea, a menţionat că nu s-a indicat care sunt componentele lipsă ale 
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echipamentului şi că, potrivit procesului verbal, fapta s-ar încadra în prevederile art. 58 lit. d) 

însă din textul de lege această încadrare nu poate fi realizată. 

Totodată, petenta a susţinut că a fost sancţionată pentru aceeaşi faptă prin mai multe 

procese verbale . 

În drept, petenta a invocat dispoziţiile OG nr. 2/2001. 

Plângerea a fost legal timbrată cu suma de 40 lei, reprezentând taxa judiciară de 

timbru, conform art.19 din O.U.G nr. 80/2013. 

Intimata nu a depus întâmpinare. 

Sub aspectul probatoriului, instanța a încuviinţat și administrat proba cu înscrisuri, 

instanța considerând aceste probe admisibile și concludente în temeiul art. 255 alin. (1) 

raportat la art. 258 C.pr.civ..  

Analizând actele si lucrările dosarului, instanța reține următoarele:     

În fapt, prin procesul verbal seria PBY nr. 0151915 din data de 15.11.2019, petenta a 

fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 2000 lei pentru săvârşirea 

contravenţiei prevăzute de art. 36 lit. d) din Legea nr. 333/2003 şi sancţionată de art. 59 lit. b) 

din Legea nr. 333/2003, reținându-se prin procesul-verbal că doi agenţi nu sunt atestaţi 

profesional. 

Prin procesul verbal seria PBY nr. 067944 din data de 15.11.2019, petenta a fost 

sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 3500 lei pentru săvârşirea contravenţiei 

prevăzute de art. 58 lit. d) din Legea nr. 333/2003 şi sancţionată de art. 59 lit. b) din Legea nr. 

333/2003, reținându-se prin procesul-verbal că au fost identificate mai multe persoane care 

executau serviciul de pază fără a avea asupra lor dotarea cu mijloace de intervenţie şi apărare 

individuală. 

În drept, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din O.G. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravenţiilor, instanţa verifică legalitatea şi temeinicia procesului verbal de contravenţie, 

pronunţându-se, de asemenea, şi cu privire la sancţiunea aplicată de către agentul constatator 

prin acesta. 

Potrivit art. 36 lit. d) din Legea nr. 333/2003 Persoana care urmează să îndeplinească 

atribuţii de pază sau protecţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie 

atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi, iar potrivit art. 59 lit. b) din acelaşi act 

normativ Contravenţiile prevăzute la art. 58 se sancţionează după cum urmează: cu amendă 

de la 2.000 lei la 5.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. a)-d) şi f);. 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

294 

Totodată, potrivit art. 58 lit. d) din Legea nr. 333/2003 Constituie contravenţii la 

prezenta lege următoarele fapte: încadrarea sau menţinerea în funcţie a personalului de pază 

de orice fel, cu încălcarea dispoziţiilor art. 19 alin. (10), art. 21 alin. (1) şi (4) şi ale art. 36;. 

Astfel, sub aspectul legalității procesului verbal de constatare şi sancţionare a 

contravenţiei, în ceea ce priveşte greşita indicare a organului competent să soluţioneze 

plângerea contravenţională, aceasta nu este de natură să atragă nulitatea actului sancţionator, 

greşita indicare a instanţei de către agentul constatator neproducând petentei vreun prejudiciu 

care să nu poată fi înlăturat decât prin anularea procesului verbal de contravenţie, câtă vreme 

petenta a introdus plângerea contravenţională la instanţa competentă, cu respectarea 

termenului legal de 15 zile. 

Cu privire la neîncadrarea în dispoziţiile art. 58 lit. d), instanţa reţine că petenta a fost 

legal sancţionată în baza acestui text de lege având în vedere că s-a reţinut că agenţii nu erau 

dotaţi cu mijloace de intervenţie şi apărare individuală, iar potrivit art. 58 lit. d) constituie 

contravenţie menţinerea în funcţie a personalului de pază cu încălcarea dispoziţiilor art. 21 

alin. (1), dispoziţii potrivit cărora conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie 

sunt obligaţi să asigure dotarea cu mijloace de intervenţie şi apărare individuală, conform 

legii. 

Cu privire la critica potrivit căreia în mod greşit au fost aplicate mai multe sancţiuni, 

instanţa reţine că petentei îi revenea obligaţia legală de a dota corespunzător fiecare agent de 

pază, astfel că pentru fiecare persoană pentru care nu au fost respectate dispoziţiile legale sunt 

întrunite elementele constitutive ale contravenţiei. 

Cu privire la descrierea insuficientă a faptei reţinute în sarcina petentei, potrivit 

Deciziei nr. 13/2018 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,   

Completul competent să judece recursul în interesul legii, descrierea insuficientă a faptei 

echivalează cu neîndeplinirea cerinţei privind descrierea faptei contravenţionale şi atrage 

nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit dispoziţiilor art. 16 

din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. 

Din interpretarea logico-gramaticală a prevederilor art. 16 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 

rezultă cerința ca agentul constatator să realizeze o descriere în concret a contravenției, cu 

specificarea acțiunii sau inacțiunii autorului și a tuturor circumstanțelor de natură a imprima 

faptei acest caracter. Cerința este imperativă întrucât rațiunea instituirii ei a fost aceea de a 

permite instanței cercetarea legalității actului constatator prin stabilirea faptelor materiale și 

verificarea încadrării juridice pe care acestea au primite și a justei sancțiuni aplicate. 

Procesul verbal este nelegal în situația în care fapta reținută este sumar prezentată, în 

termeni generici, astfel încât, pe de o parte, instanța nu poate realiza un control eficient și real 
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de legalitate și temeinicie, nefiind clar care este fapta contravențională reținută și nici în ce 

măsură cel sancționat este vinovat de săvârșirea ei. 

În cauză, instanța constată că procesul verbal seria PBY nr. 067944/15.11.2019 conține 

o descriere generală a faptei, respectiv “lipsa dotării cu mijloace de intervenţie şi apărare 

individuală” fără a indica în concret ce mijloace de intervenţie şi apărare individuală lipseau.  

În lipsa acestor elemente nu se poate verifica de către instanță daca petenta a savârșit 

fapta contravențională reținută în sarcina sa. 

Fapta petentei nu este descrisă, mențiunile invocate fiind de fapt nu descrierea faptei, ci 

doar menționarea dispozițiilor legale în baza cărora a fost aplicată sancțiunea. 

Realizând o descriere pur formală a contravenției, fără a evidenția elemente de fapt de 

natură a o individualiza, s-a întocmit un act care nu îndeplinește cerințele de legalitate 

prevăzute imperativ  de art. 16 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, iar o prezentare generală, lipsită 

de conținut a faptei echivalează cu lipsa acestei și atrage nulitatea procesului verbal, conform 

art. 17 din același act normativ. 

Vătămarea suferită de petentă constă în punerea acesteia în imposibilitatea de a-şi 

efectua apărarea, vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului. Pe de altă 

parte, instanţa nu poate analiza dacă petenta a săvârşit sau nu fapt reţinută în sarcina sa. 

Cu privire la procesul verbal de contravenţie seria PBY nr. Y/15.11.2019, instanţa 

apreciază că fapta, astfel cum este menţionată în actul contestat, este suficient descrisă, agenţii 

nefiind atestaţi profesional. 

Sub aspectul temeiniciei instanţa reţine că, deşi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii 

exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din textul art. 34 

rezultă că procesul-verbal de constatare a contravenţiei face dovada situaţiei de fapt şi a 

încadrării în drept până la proba contrară, bucurându-se de prezumţia relativă de legalitate şi 

de temeinicie, probă ce revine petentului, în condiţiile art. 249 C.proc.civ.. 

Instanţa reţine că procesul verbal de contravenţie este un act juridic administrativ ce se 

bucură, datorită calităţii de reprezentant al statului a celui ce îl încheie, de o prezumţie de 

validitate şi temeinicie, prezumţie care este însă relativă şi care poate fi răsturnată prin 

administrarea probei contrarii.  

Conform jurisprudenţei Curţii Europeană a Drepturilor Omului în cauza Nicoleta 

Gheorghe împotriva României s-a arătat faptul că dacă instanţele naţionale, prin hotărâri 

motivate, analizează motivele de nulitate invocate în speţă şi consideră că acestea nu atrag 

nulitatea procesului-verbal, în sensul dorit de petent, acest aspect este suficient pentru a nu 

pune la îndoială echitatea procedurii în cauză sau, mai concret, respectarea dreptului acestuia 
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de a beneficia de prezumţia de nevinovăţie. 

Totodată, în decizia Haiducu şi alţii c. României, Curtea a precizat că, prevederile art. 

6 par. 2 din Convenţie nu se opun aplicării unui mecanism care ar instaura o prezumţie 

relativă de conformitate a procesului-verbal cu realitatea, prezumţie fără de care ar fi practic 

imposibil să sancţionezi încălcările legislaţiei în materia circulaţiei rutiere, intrând în 

competenţa poliţiei. Ceea ce este important este ca sistemele de drept care aplică aceste 

prezumţii, de fapt sau de drept, să conţină garanţii care să constituie limite ale aplicării acestor 

prezumţii, Curţii revenindu-i doar rolul de a verifica respectarea acestor limite, în fiecare caz 

în parte. 

Potrivit art. 31 - 36 din O.G. nr. 2/2001 persoana sancţionată are dreptul la un proces 

echitabil în cadrul căruia să utilizeze orice mijloc de probă şi să invoce orice argumente 

pentru dovedirea împrejurării că situaţia de fapt din procesul-verbal nu corespunde modului 

de desfăşurare al evenimentelor, iar sarcina instanţei de judecată este de a respecta limita 

proporţionalităţii între scopul urmărit de autorităţile statului de a nu rămâne nesancţionate 

acţiunile antisociale prin impunerea unor condiţii imposibil de îndeplinit şi respectarea 

dreptului la apărare al persoanei sancţionate contravenţional.   

Având în vedere aceste principii, instanţa constată că procesul-verbal de contravenţie  

reprezintă un mijloc de probă şi conţine constatări personale ale agentului constatator aflat în 

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Prin urmare, simpla negare a petentului în sensul că 

faptele nu corespund adevărului nu este suficientă, atâta timp cât nu aduce probe ori nu 

invocă împrejurări credibile pentru a răsturna prezumţia simplă de fapt născută împotriva sa. 

În cauză, instanța constată că petenta nu a invocat şi nici dovedit faptul că nu ar fi 

săvârşit contravenţiile reţinute în sarcina sa. 

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, instanța are in 

vedere dispoziţiile art. 21 alin. (3) din OG nr. 2/2001, conform cărora sancțiunea se aplica in 

limitele prevăzute de actul normativ si trebuie sa fie proporționala cu gradul de pericol social 

al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările in care a fost săvârșita fapta, de modul si 

mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsa, precum si de 

circumstanțele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise in procesul-verbal, 

inclusiv menţiunile cu privire la faptul că petentul a avut o atitudine sfidătoare la adresa 

forţelor de ordine. 

În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată urmează să reţină că aceasta este proporţională 

cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinând seama de împrejurările în care a fost 

săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, prin fapta sa 

fiind puse în pericol siguranţa şi integritatea corporală a participanţilor la trafic.  
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Prin urmare, pe această cale, instanţa consideră că menţinerea sancţiunilor aplicate 

petentei este necesară pentru a realiza atât prevenţia specială, respectiv determinarea petentei 

să nu mai comită astfel de fapte, cât şi generală, prin atragerea atenţia celorlalţi persoane că 

organele abilitate ale statului deţin mijloacele necesare şi sunt dispuse să intervină ferm, dar 

în mod legal şi obiectiv, în cazul constatării abaterilor la ordinea publică. 

Prin urmare, în speță nu se impune înlocuirea sancțiunii cu avertisment, aceasta fiind 

aplicată în temeiul legii şi proporţională cu gradul de pericol al faptei şi cu scopul urmărit. 

Pentru aceste motive instanţa urmează să admită în parte cererea, să anuleze procesul 

verbal de contravenţie seria PBY nr. X/15.11.2019 şi să respingă ca neîntemeiată cererea cu 

privire la procesul verbal de contravenţie seria PBY nr. Y/15.11.2019. 

 

9. Nedeclararea de către operatorii economici la organele fiscale, înainte de 
aplicare, a adaosurilor comerciale şi a celor de comision –  art. 1 lit. f) din 
Legea nr. 12/1990 
 

Agentul constatator a reţinut în cuprinsul procesului verbal că i se impută petentei 

nedeţinerea de către aceasta la sediul societăţii a declaraţiei privind adaosul comercial, 

situaţie vădit contrară celei ce reiese din probele administrate în cauză.  

În primul rând, deşi s-a deplasat la punctul de lucru al petentei în vederea efectuării 

controlului, agentul constatator face referire la lipsa declaraţiei de la sediul social. Or, o 

atare situaţie de fapt în mod evident nu putea fi constată personal de agentul constatator care 

se afla în Bucureşti. 

Pe de altă parte, potrivit certificatului de înregistrare societatea are sediul social în 

Buzău (f.13), iar la dosarul cauzei s-a depus dovada înregistrării la Administraţia Finanţelor 

Publice a Municipiului Buzău sub nr. X/15.05.2012 a declaraţiei privind adaosul comercial 

practicat de petentă (f.9).  

Analizând coroborat prevederile expuse, prin raportare la situaţia de fapt rezultată 

din probele administrate, instanţa reţine că petenta a fost sancţionată în mod netemeinic, 

întrucât aceasta deţinea la sediul social declaraţia privind adaosul comercial practicat 

înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Buzău. Mai mult, instanţa 

apreciază că imposibilitatea imediată de prezentare a declaraţiei în cauză nu echivalează cu 

nedeclararea adaosurilor practicate, pentru a se putea reţine incidenţa art.1 lit. f din Legea 

nr.12/1990. 

 

Sentința civilă nr. 11.796/28.11.2019, definitivă, 

 

 Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti la 

data de 19.08.2019, sub nr. X/300/2019, petenta DI SRL în contradictoriu cu intimata DGPL-

CMB a formulat plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare şi 

sancţionare a contravenţiilor seria C nr.X/06.08.2019, solicitând instanţei ca în principal să 

anuleze procesul verbal contestat, iar în subsidiar să dispună înlocuirea sancţiunii amenzii cu 
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avertismentul. De asemenea, petenta a solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de 

judecată. 

 În motivarea cererii formulate, petenta a susţinut în esenţă că la data de 06.08.2019 a 

avut loc un control la punctul de lucru al societăţii din Bucureşti, Sector 2, str. ME, agentul 

din cadrul DGPL-CMB solicitând punerea la dispoziţie, printre altele, a declaraţiei privind 

adaosul comercial. 

Petenta a arătat că are sediul social stabilit în Buzău, Strada P., motiv pentru care, 

toate documentele contabile, autorizaţii, certificatul de înregistrare şi autorizare emis de 

Oficiul Registrului Comerţului, sunt ţinute la sediul social, aspect precizat şi agentului 

constatator, formulând solicitarea ca acest document să fie înaintat PLB la o dată ulterioară. 

Petenta a susţinut că solicitarea a fost respinsă de agentul constatator şi a fost întocmit 

procesul verbal de contravenţie nr.X/2019 prin care s-a aplicat sancţiunea amenzii în cuantum 

de 2000 lei, faţă de lipsa declaraţiei privind adaosul comercial. 

 Petenta a menţionat că deţine încă de la înfiinţare declaraţia de adaos comercial 

(înregistrată AFP Buzău sub nr. X/15.05.2012), astfel că procesul verbal este netemeinic 

întocmit deoarece fapta imputată nu există. Petenta a menţionat că ar fi fost imposibil ca 

societatea să nu fi declarat practicarea adaosului comercial, dovada înregistrării acestei 

declaraţii fiind unul dintre documentele în lipsa căruia societatea nu putea primi autorizarea 

desfăşurării activităţilor şi eliberarea avizelor de funcţionare pentru punctul de lucru. 

 De asemenea, petenta a precizat că procesul verbal se impune a fi anulat întrucât nu 

respectă prevederile art. 16 din O.G. nr. 2/2001, prin prisma modalităţii de descriere a faptei şi 

a lipsei menţiunilor privind calea de atac şi instanţa competentă. De asemenea, petenta a 

menţionat că procesul verbal este nul absolut întrucât agentul constatator nu a identificat clar 

cuantumul sancţiunii contravenţionale, menţiunile făcând referire atât la o sancţiune de 20.000 

lei, cât şi la o sancţiune de 2.000 lei. 

 În subsidiar, in măsura respingerii capetelor de cerere privind anularea procesului 

verbal, sub aspectul proporţionalităţii sancţiunii aplicate, faţă de prevederile art. 5 alin. 1 lit. a 

si urm. din O.G. nr. 2/2001, petenta a solicitat instanţei să constate faptul că declaraţia pentru 

a cărei lipsă a fost sancţionată există şi a fost înregistrată la AFP Buzău, iar pe baza acestei 

declaraţii subscrisa a obţinut toate autorizările ulterioare, activităţile desfăşurate fiind în 

deplină concordanţă cu prevederile legale. 

 În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile OG nr.2/2001 şi cele ale Legii 

nr.12/1990. 

 În dovedirea susţinerilor, petenta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

 Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, potrivit 

art. 19 din OUG nr.80/2013 (f.15). 

 La data de 27.09.2019, intimata a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a 

solicitat respingerea plângerii formulate şi menţinerea procesului verbal contestat. 

 În motivare, intimata a arătat în esenţă că la data de 06.08.2019, orele 14:52, agenţii 

constatatori din cadrul DGPL-CMB - Direcţia Control, au efectuat un control la spaţiul cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţă situat în str.ME, sector 2, constatând că petenta desfăşura 

activitate de alimentaţie publică - restaurant (cod CAEN 5610) şi nu deţinea declaraţia de 

adaos comercial. 

Întrucât societatea nu a putut face la momentul controlului dovada declaraţiei de adaos 

comercial eliberată de Administraţia Financiară în vederea desfăşurării activităţii de 

alimentaţie publică în data de 06.08.2019 a fost întocmit procesul-verbal de constatare şi 
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sancţionare a contravenţiilor nr.0027073, aplicându-se sancţiunea cu amendă în valoare de 

20.000 lei fapta fiind prevăzută potrivit Legii nr. 12/1990, privind protejarea populaţiei 

împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite. 

 Intimata a menţionat că doamna LLC în calitate de reprezentant al petentei a participat 

la controlul efectuat în unitate, aceasta semnând procesul-verbal fără obiecţiuni. Intimata a 

precizat că susţinerile contravenientei reprezintă simple afirmaţii neîntemeiate, care nu pot 

conduce până la proba contrară la anularea procesului-verbal, întrucât agentul constatator a 

reţinut personal situaţia reală de la locul faptei, respectiv că desfăşura activitate de alimentaţie 

publică - restaurant (cod CAEN 5610) fără a deţine declaraţia de adaos comercial pentru 

punctul din str. ME sector 2.  

 Totodată, intimata a menţionat că sancţiunea contravenţională, este proporţională cu 

gradul de Pericol social ridicai al faptei săvârşite, potrivit art.5 alin.(5) din O.G.nr.2/2001. 

 În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.205-208 C.P.C, 

O.G.nr.2/2001 şi Legea nr. 12/1990. 

 În dovedirea susţinerilor formulate, intimata a solicitat încuviinţarea probei cu 

înscrisuri. 

 La data de 18.10.2019, petenta a depus la dosar cauzei răspuns la întâmpinare. 

 Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri. 

 Analizând cererea şi apărările formulate, prin raportare la probele administrate, 

instanţa reţine următoarele: 

 În fapt, prin procesul verbal seria C nr. X/06.08.2019, petenta a fost sancţionată cu 

amendă contravenţională în cuantum de 20000 lei, în temeiul art. 1 lit. f rap. la art. 2 alin. 1 

din Legea nr.12/1990. S-a reţinut că la data de 06.08.2019, orele 14:52, agenţii constatatori 

din cadrul DGPL-CMB - Direcţia Control, au efectuat un control la spaţiul cu altă destinaţie 

decât cea de locuinţă situat în str. ME, sector 2, şi au constatat că petenta nu deţinea declaraţia 

de adaos comercial înregistrată la Administraţia Financiară unde aceasta îşi are sediul 

societatea. 

Având în vedere data comunicării procesului verbal (f.26), instanţa constată faptul că 

plângerea contravenţională a fost formulată în termenul de 15 zile prevăzut de art. 31 alin. (1) 

din O.G. nr. 2/2001. 

 În drept, sub aspectul legalităţii procesului verbal de constatare şi sancţionare a 

contravenţiei, în conformitate cu dispoziţiile art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, instanţa 

reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, nefiind 

identificate motive de nulitate ce ar putea  atrage ineficacitatea procesului-verbal.  

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal contestat, analizând motivele invocate 

de petentă, instanţa apreciază că acestea sunt în parte întemeiate. 

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanțele interne trebuie 

să fie în măsură să confirme procesul-verbal de contravenție în cadrul unei proceduri care să 

respecte principiul contradictorialității şi pe baza probelor apreciate ca fiind concludente şi 

suficiente, doar astfel fiind exclusă apariția arbitrariului (cauza Neața contra României, par. 

37). Petentul trebuie să beneficieze de o posibilitate efectivă de contestare a faptelor reținute 

în sarcina sa, iar instanța este datoare să asigure toate garanțiile efectivității dreptului la 

apărare, garanții manifestate în principal prin posibilitatea de a propune probe și formula 

apărări care să înfrângă prezumția de legalitate și temeinicie a procesului verbal, precum și 

posibilitatea dezbaterii contradictorii a chestiunilor invocate de părți.  
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În cauză, prin probele propuse, petenta a reuşit să răstoarne prezumția de care se 

bucură procesul-verbal de contravenție contestat sub aspectul temeinicei acestuia, situația de 

fapt reținută prin acesta nefiind corespunzătoare realității în ceea ce priveşte contravenţia 

imputată. 

Astfel, potrivit art. 1 lit. f) din Legea nr. 12/1990, în temeiul căruia a fost sancţionată 

petenta, următoarele fapte reprezintă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii 

ilicite şi constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie 

considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:  f)n edeclararea de către operatorii economici 

la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale şi a celor de comision. 

Agentul constatator a reţinut în cuprinsul procesului verbal că i se impută petentei 

nedeţinerea de către aceasta la sediul societăţii a declaraţiei privind adaosul comercial, situaţie 

vădit celei ce reiese din probele administrate în cauză.  

În primul rând, deşi s-a deplasat la punctul de lucru al petentei în vederea efectuării 

controlului, agentul constatator face referire la lipsa declaraţiei de la sediul social. Or, o atare 

situaţie de fapt în mod evident nu putea fi constată personal de agentul constatator care se afla 

în Bucureşti. 

Pe de altă parte, potrivit certificatului de înregistrare societatea are sediul social în 

Buzău (f.13), iar la dosarul cauzei s-a depus dovada înregistrării la Administraţia Finanţelor 

Publice a Municipiului Buzău sub nr. X/15.05.2012 a declaraţiei privind adaosul comercial 

practicat de petentă (f.9).  

Analizând coroborat prevederile expuse, prin raportare la situaţia de fapt rezultată din 

probele administrate, instanţa reţine că petenta a fost sancţionată în mod netemeinic, întrucât 

aceasta deţinea la sediul social declaraţia privind adaosul comercial practicat înregistrată la 

Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Buzău. Mai mult, instanţa apreciază că 

imposibilitatea imediată de prezentare a declaraţiei în cauză nu echivalează cu nedeclararea 

adaosurilor practicate, pentru a se putea reţine incidenţa art.1 lit. f din Legea nr.12/1990.  

 

Având în vedere toate cele expuse anterior, instanţa, în temeiul art. 34 din O.G. nr. 

2/2001, urmează să admită plângerea contravenţională şi să anuleze procesul verbal de 

constatare a contravenţiei seria C nr.X/06.08.2019, petenta fiind exonerată pe cale de 

consecinţă de sancţiunea aplicată. 

 

10. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi permanente şi/sau temporare în 
spaţiile care implică aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor 
de intervenţie realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni 
seismice a construcţiei existente OG 20/1994. Netemeinicia procesului – 
verbal față de dimensiunea spațiului și natura activității desfășurate 

 

Analizând coroborat prevederile expuse, prin raportare la situaţia de fapt rezultată 

din probele administrate, instanţa reţine că petenta a fost sancţionată în mod netemeinic, 

întrucât spaţiul, astfel cum acesta este compartimentat şi utilizat în concret nu poate implica 

aglomerări de persoane, în sensul avut în vedere de legiuitor în OG. nr. 20/1994.  

 Astfel, instanţa reţine într-adevăr, contrar susţinerilor petentei, că imobilul a fost 

expertizat în anul 1993 şi se află încadrat în clasa I de risc seismic care prezintă pericol 
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public. Din lectura raportului de expertiză (f.163-267), ce a stat la baza înscrierii imobilului 

pe lista imobilelor publicată de Primăria Municipiului Bucureşti la poziţia 157 (f.112), şi 

observarea schiţelor ataşate, rezultă că în fapt construcţia este în formă de L şi are faţade 

înspre str. TA şi str. B., acesta fiind motivul pentru care în dreptul imobilului s-au menţionat 

cele două adrese.  

Totuşi, potrivit menţiunilor releveului depus la dosar (f.36), imobilul deţinut de 

petentă din str. B., nr. 17, este în suprafaţă totală de 63,55 mp şi este compus din prăvălie 

(28,93 mp), hol (7,70 mp), WC (1,30mp), anexă (16,30 mp), anexă (8,30 mp), wc (1,02 mp). 

Astfel, se constată că în fapt spaţiul în care în  mod efectiv s-ar putea exercita activitatea 

comercială care să implice aglomerări de persoane este de 28,93 mp. Or, instanţa reţine că 

într-o atare suprafaţă şi având în vedere specificul activităţii comerciale desfăşurate în acel 

spaţiu (magazin tabacioc) este practic imposibil să se realizeze în concret aglomerări de 

persoane care să implice prezenţa simultană a cel puţin 50 de persoane. Mai mult, instanţa 

constată că actul contestat nu a fost susţinut şi de alte probe care să ateste că la momentul 

controlului efectuat de agentul constatator în magazinul în care îşi desfăşoară activitatea SC 

TG SRL se aflau cel puţin 50 de persoane. 

 

Sentința civilă nr. 4840/15.05.2019, definitivă 

 

 Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti la 

data de 29.06.2018, sub nr. X/300/2018, petenta DM în contradictoriu cu intimata DGPL-

CMB a formulat plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare a 

contravenţiei seria C nr. X/05.06.2018, solicitând anularea actului contestat. 

 În motivare, petenta a arătat în esenţă că este proprietara imobilului din strada B., nr. 

17, în suprafață de 39 mp, pe care îl închiriază unei societăți comerciale pentru a desfășura 

activități economice. Acest imobil se presupune a fi fost expertizat în anul 1993 și încadrat în 

clasa I de risc seismic în anul 1997. Petenta a susţinut că respectivul spațiu nu măsoară mai 

mult de 40 mp, dintre care doar o mică parte sunt accesibili clienților, restul fiind practic 

împărțit între câteva birouri cu calculatoare, o toaletă și, în mare parte, spațiu de depozitare a 

mărfurilor. 

 Petenta a arătat agentul constatator a comis o eroare atunci când a identificat spațiul 

comercial din B., 17 drept unul care să satisfacă rigorile dispozițiilor legale evocate.  Nu este 

dificil de imaginat că acest spațiu nu ar putea nicicum servi drept sală de spectacol, sală de 

expoziții sau drept structură turistică de cazare și alimentație publică, adică, restaurant sau 

cantină. 

 Petenta a susţinut că în urma publicării listei imobilelor încadrate într-una dintre 

clasele de risc seismic actualizate la 17.02.2017 de către Primăria Municipiului Bucureşti, 

imobilul de pe B. 17 figurează în mod inexplicabil încadrat în clasa I risc seismic, însă nu îi 

este repartizata o căsuța de sine stătătoare, ca în cazul celorlalte imobile, de pilda clădirea 

Arcub, tot de pe B., la nr. 14, ci în căsuța imobilului de pe strada TA nr. 26, imediat sub 

aceasta adresa. Așa cum rezulta și din Fisa tehnica a imobilului din TA 26, pe care o anexam 

în copie, imobilul de la aceasta adresa a fost, într-adevăr expertizat în anul 1993 și încadrat în 

anul 1997 în clasa I risc seismic, cu toate acestea, exceptând situația în care strada TA a fost 

redenumita B., iar numărului 26 s-a transformat în 17, în urma unei astfel de schimbări, este 

lesne de înțeles că cele 2 numere diferite ale celor 2 străzi diferite fac trimitere la 2 imobile 

diferite. Așadar, dacă unul a fost expertizat și încadrat într-o clasa seismică, nu înseamnă că se 
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poate proceda la aceeași operațiune în ceea ce privește celălalt imobil, pentru simplul motiv ca 

cele doua au un perete comun, ci este nevoie, desigur, de o expertizare distincta a acestui 

imobil, rezultatul acestei expertize trebuie comunicat proprietarilor, iar dacă aceștia nu 

contesta rezultatele, ori dacă o astfel de contestație a fost soluționata prin respingere de către 

instanţele de judecata, abia la acea data poate fi introdus imobilul în lista celor încadrate într-

una din clasele de risc seismic. 

 În drept, plângerea a fost întemeiată pe dispozițiile O.G. 2/2001 și O.G. nr. 20/1994. 

În dovedirea susţinerilor, petenta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, potrivit 

art. 19 din OUG nr. 80/2013 (f.47). 

La data de 10.08.2018, intimata a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat 

respingerea plângerii ca neîntemeiată. 

În motivare intimata a arătat în esenţă că  la controlul efectuat în data de 23.04.2018, 

orele 13:00 la spațiul comercial în suprafață de 63,5 mp, de la parterul imobilului din Str.B., 

nr.17, Sector 2, proprietatea petentei, expertizat tehnic şi încadrat în clasa I de risc seismic, 

înscris pe lista publicată pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro, care 

prezintă pericol public, și unde funcționează  magazinul S.C.TG S.R.L., s-a constatat că 

petenta, deși somată, nu a luat măsura necesară de încetare imediată a activității comerciale ce 

implică aglomerări de persoane de către chiriașa societate a spațiului. Intimata a susţinut că 

petenta în mod temeinic și legal la data de 05.06.2018 a fost sancţionată contravenţional cu 

amenda minimă de 50.000 LEI, prevăzută de art.24 alin.(2) lit.h) din O.G.nr.20/1994 privind 

măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Intimata a precizat că petentei i s-a adus la cunoștință încă din 2016, prin adresa nr. 

SCC/X/22.02.2016, că în calitate de proprietar al spațiului cu altă destinație decât cea de 

locuit, are obligația să ia toate măsurile de încetare a activității spațiului comercial din str. B., 

nr.7, Sector 2, utilizat în continuare cu acceptul acesteia, de către S.C.TG S.R.L., urmărind 

astfel interesul material, în detrimentul siguranței persoanelor-consumatori. 

Intimata a susţinut că expertizarea imobilului a fost făcută în anul 1993, potrivit 

informațiilor furnizate pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro, de către 

expertul tehnic atestat pentru cerința esențială de calitate-rezistență mecanică și stabilitate, de 

către M.D.R.A.P.-dl.ET.   

Totodată, intimata a arătat că procesul-verbal de contravenție a fost întocmit cu 

respectarea tuturor condițiilor de formă și fond prevăzute de art.16 și art.17 din 

O.G.nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, iar din analiza comparativă a cerințelor prevăzute de lege sub sancțiunea nulității 

absolute, se poate constata fără echivoc că actul constatator este temeinic și legal întocmit. 

Fapta respectivă nu poate fi consecința unei neatenții sau culpe ușoare a petentei proprietarul 

spațiului comercial respectiv, care prezintă un real pericol public, ci doar o lipsă vădită de 

interes a acesteia, față de dispozițiile legale în vigoare. 

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 201, art.205-208 C.P.C.., 

O.G.nr.2/2001, O.G. nr. 20/1994. 

În dovedirea susţinerilor, intimata a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

La data de 17.09.2018, petenta a depus la dosarul cauzei răspuns la întâmpinare. 

La data de 26.10.2018, petenta a depus la dosarul cauzei cerere completatoare (f.131-

132). 
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Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat şi administrat pentru ambele părţi 

proba cu înscrisuri, precum şi din oficiu s-a dispus emiterea unor adrese către Administraţia 

Municipală pentru consolidarea Clădirilor cu risc seismic şi PMD- Direcţia Patrimoniu, 

relaţiile comunicate fiind ataşate la dosarul cauzei. 

Analizând cererea şi apărările formulate, prin raportare la probele administrate 

şi dispoziţiile legale incidente, instanţa reţine următoarele: 

În fapt, prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria C nr. 

X/05.06.2018, petenta DM a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 50.000 lei, în temeiul 

art. 2 alin. 6 ind. 1 şi art. 24 alin. 2 lit. h din O.G. nr. 20/1994  modif. prin Legea nr. 282/2015. 

S-a reţinut că petenta, în calitate de proprietar al spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă, în 

suprafaţă de 63,5 mp, situat în imobilul din str. B., nr. 17, sector 2, la parterul acestuia, 

permite desfăşurarea de activităţi comerciale (magazin tabacioc) de către SC TG SRL, în baza 

contractului de închiriere din data de 07.08.2013. Spaţiul comercial menţionat se află într-un 

imobil expertizat şi încadrat în clasa I de risc seismic, înscris pe lista publicată de municipiul 

Bucureşti. 

Având în vedere data comunicării procesului verbal (f.9), instanţa constată faptul că 

plângerea contravenţională a fost formulată în termenul de 15 zile prevăzut de art. 31 alin. (1) 

din O.G. nr. 2/2001. 

În drept, sub aspectul legalităţii procesului verbal de constatare şi sancţionare a 

contravenţiei, în conformitate cu dispoziţiile art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, instanţa 

reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, nefiind 

identificate motive de nulitate ce ar putea  atrage ineficacitatea procesului-verbal. 

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal contestat, analizând motivele invocate 

de petentă, instanţa apreciază că acestea sunt în parte întemeiate. 

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanțele interne trebuie 

să fie în măsură să confirme procesul-verbal de contravenție în cadrul unei proceduri care să 

respecte principiul contradictorialității şi pe baza probelor apreciate ca fiind concludente şi 

suficiente, doar astfel fiind exclusă apariția arbitrariului (cauza Neața contra României, par. 

37). Petentul trebuie să beneficieze de o posibilitate efectivă de contestare a faptelor reținute 

în sarcina sa, iar instanța este datoare să asigure toate garanțiile efectivității dreptului la 

apărare, garanții manifestate în principal prin posibilitatea de a propune probe și formula 

apărări care să înfrângă prezumția de legalitate și temeinicie a procesului verbal, precum și 

posibilitatea dezbaterii contradictorii a chestiunilor invocate de părți.  

Astfel, instanţa constată că fapta descrisă în actul sancţionator a fost percepută în mod 

direct şi nemijlocit de agentul constatator aflat în exercitarea atribuţiilor specifice de serviciu. 

În situaţia în care actul de constatare a contravenţiei a fost încheiat ca urmare a percepţiilor 

proprii ale agentului constatator, cum este cazul în speţă, există o prezumţie relativă în 

favoarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei în sensul că acesta reflectă adevărul.  

În cauză, prin probele propuse, petenta a reuşit să răstoarne în parte prezumția de care 

se bucură procesul-verbal de contravenție contestat sub aspectul temeinicei acestuia, situația 

de fapt reținută prin acesta nefiind corespunzătoare realității în ceea ce priveşte contravenţia 

prevăzută de art. 24 alin. 1 lit. h)  rap. la art. 2 alin. 6 ind. 1 din O.G. nr.20/1994. 

Potrivit art. 24 alin. 1 lit. h  şi alin. 2 lit. h din OG nr. 20/1994, constituie contravenţie  

şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 70.000 lei, împreună cu măsura interzicerii 

emiterii autorizaţiilor de funcţionare pentru spaţiul în cauză de către autoritatea administraţiei 

publice locale competente, nerespectarea prevederilor art. 2 alin. 6 ind. 1 din OG nr. 20/1994 
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de către proprietarii construcţiilor/spaţiilor din aceste construcţii, persoane fizice sau juridice, 

asociaţiile de proprietari, respectiv de către persoanele fizice sau juridice care au în 

administrare construcţii/spaţii din aceste construcţii. 

 

Potrivit art. 2 alin. 6 ind. 1 din OG nr. 20/1994, se interzic organizarea şi desfăşurarea 

de activităţi permanente şi/sau temporare în spaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. a) şi altele 

asemenea, care implică aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenţie 

realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente. 

Potrivit art. 2 alin. 5 lit. a) din O.G. nr. 20/1994 (forma în vigoare la data constatării 

contravenţiei), în sensul prezentei ordonanţe, sintagmele de mai jos au următoarele 

semnificaţii:  a) spaţii publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă - spaţiile realizate în 

scopul desfăşurării de activităţi care implică aglomerări de persoane, precum: săli de 

spectacol, de expoziţii, de lectură, spaţii pentru comerţ, structuri turistice de cazare şi 

alimentaţie publică şi prestări de servicii, asistenţă socială şi medicală, administraţie publică şi 

altele asemenea, indiferent dacă aceste spaţii sunt rezultatul concepţiei iniţiale a construcţiei 

ori, după caz, al unor amenajări ulterioare.   

Instanţa constată însă că prin legea nr. 223/2018, în vigoare începând cu 06 august 

2018, legiuitorul a înţeles să modifice art. 5 din O.G. nr. 20/1994, astfel: (5) În sensul 

prezentei ordonanţe, sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii:   a) spaţii publice cu 

altă destinaţie decât cea de locuinţă - spaţiile realizate în scopul desfăşurării de activităţi care 

implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziţii, de lectură, spaţii 

pentru comerţ, structuri turistice de cazare şi alimentaţie publică şi prestări de servicii, 

asistenţă socială şi medicală, administraţie publică şi altele asemenea, indiferent dacă aceste 

spaţii sunt rezultatul concepţiei iniţiale a construcţiei ori, după caz, al unor amenajări 

ulterioare; b) construcţii de interes şi utilitate publică - construcţii existente, care cuprind 

spaţii în care se desfăşoară activităţi în domenii de interes public general şi/sau comunitar şi 

social şi care implică prezenţa publicului temporar sau permanent în aria totală expusă. c) 

încăperi cu aglomerări de persoane - încăperi în care se pot afla simultan cel puţin 50 de 

persoane, fiecăreia dintre acestea revenindu-i o arie de pardoseală mai mică de 4 m2;  d) 

sală aglomerată - (categorie distinctă a încăperilor cu aglomerări de persoane) - încăpere sau 

grup de încăperi care comunică direct între ele prin goluri (protejate sau neprotejate), în care 

suprafaţa ce-i revine unei persoane este mai mică de 4 m2 şi în care se pot întruni cel puţin 

150 de persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi pentru expoziţii, muzee, cluburi, 

cinematografe, comerţ, cazinouri, discoteci etc.). Când sunt situate la parter, se consideră săli 

aglomerate cele cu mai mult de 200 de persoane.   

Analizând coroborat prevederile expuse, prin raportare la situaţia de fapt rezultată din 

probele administrate, instanţa reţine că petenta a fost sancţionată în mod netemeinic, întrucât 

spaţiul, astfel cum acesta este compartimentat şi utilizat în concret nu poate implica 

aglomerări de persoane, în sensul avut în vedere de legiuitor în OG. nr. 20/1994.  

 Astfel, instanţa reţine într-adevăr, contrar susţinerilor petentei, că imobilul a fost 

expertizat în anul 1993 şi se află încadrat în clasa I de risc seismic care prezintă pericol 

public. Din lectura raportului de expertiză (f.163-267), ce a stat la baza înscrierii imobilului pe 

lista imobilelor publicată de Primăria Municipiului Bucureşti la poziţia 157 (f.112), şi 

observarea schiţelor ataşate, rezultă că în fapt construcţia este în formă de L şi are faţade 

înspre str. TA şi str. B., acesta fiind motivul pentru care în dreptul imobilului s-au menţionat 

cele două adrese.  
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Totuşi, potrivit menţiunilor releveului depus la dosar (f.36), imobilul deţinut de 

petentă din str. B., nr. 17, este în suprafaţă totală de 63,55 mp şi este compus din prăvălie 

(28,93 mp), hol (7,70 mp), WC (1,30mp), anexă (16,30 mp), anexă (8,30 mp), wc (1,02 mp). 

Astfel, se constată că în fapt spaţiul în care în  mod efectiv s-ar putea exercita activitatea 

comercială care să implice aglomerări de persoane este de 28,93 mp. Or, instanţa reţine că 

într-o atare suprafaţă şi având în vedere specificul activităţii comerciale desfăşurate în acel 

spaţiu (magazin tabacioc) este practic imposibil să se realizeze în concret aglomerări de 

persoane care să implice prezenţa simultană a cel puţin 50 de persoane. Mai mult, instanţa 

constată că actul contestat nu a fost susţinut şi de alte probe care să ateste că la momentul 

controlului efectuat de agentul constatator în magazinul în care îşi desfăşoară activitatea SC 

TG SRL se aflau cel puţin 50 de persoane. 

Prin urmare, având în vedere probatoriul administrat, instanţa reţine că intimata în 

mod netemeinic a procedat la sancţionarea petentei, apreciind în mod eronat că sunt întrunite 

toate elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 24 alin. 1 lit. h, art. 24 alin. 2 

lit. h rap. la art. 2 alin. 6 ind. 1 din OG nr. 20/1994. 

Având în vedere toate cele expuse anterior, instanţa, în temeiul art. 34 din O.G. nr. 

2/2001, urmează să admită plângerea contravenţională şi să anuleze procesul verbal de 

constatare a contravenţiei seria C nr. 0021350/05.06.2018, pe cale de consecinţă petenta fiind 

exonerată de sancţiunile aplicate.  
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Drept penal 
 

1. Infracţiunea de ameninţare. Latura obiectivă. Ameninţare prin expedierea 

de mesaje pe conturi de socializare. 

 

În drept, fapta inculpatului C.M.N. care, în data de 25.03.2017, în jurul orei 17:20, în 

calitate de utilizator al contului „C.M.N." pe care îl deţine pe reţeaua de socializare 

Facebook, a ameninţat persoana vătămată V.V.  prin transmiterea unui mesaj pe contul de 

utilizator al persoanei vătămate, deţinut în aceeaşi reţea de socializare Facebook cu 

săvârşirea unei infracţiuni de omor îndreptată împotriva sa, care a fost de natură să îi 

producă persoanei vătămate o stare de temere, întruneşte elementele constitutive ale 

infracţiunii de ameninţare prev. de art. 206 alin. (1) Cod pen.. 

Latura obiectivă a infractiunii de amenintare s-a realizat prin actiunea de intimidare 

a persoanei vatamate , directa, explicita, prin amenintarea ca in viitor inculpatul va savarsi o 

fapta prin care le va aduce un prejudiciu, respectiv că a amenintat-o cu moartea pe persoana 

vătămata V.V.  

Sentinţa penală nr. 803/12.11.2020, definitivă 

 

Prin rechizitoriul nr. .../P/2017 din data de 16.06.2020, Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 

inculpatului C.M.N. cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare 

prev. de art. 206 alin. (1) Cod pen., cauza fiind înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti sub numărul 11.786/300/2020. 

În sarcina inculpatului a fost reţinută următoarea situaţie de fapt: în data de 

25.03.2017, în jurul orei 17:20, inculpatul C.M.N., în calitate de utilizator al contului 

„C.M.N." pe care îl deţine pe reţeaua de socializare Facebook, a ameninţat persoana vătămată 

V.V.  prin transmiterea unui mesaj pe contul de utilizator al persoanei vătămate, deţinut în 

aceeaşi reţea de socializare Facebook cu săvârşirea unei infracţiuni de omor îndreptată 

împotriva sa, care a fost de natură să îi producă persoanei vătămate o stare de temere. 

Situaţia de fapt a fost reţinută pe baza următoarelor mijloace de probă : declaraţii 

inculpat C.M.N. (f. 17-19, f. 15), declaraţie persoană vătămată V.V.  (f. 10-12), înscrisuri 

reprezentând capturi de ecran şi planşă fotografică în care este arătat inculpatul care arată 

telefonul şi contul său personal de Facebook (f. 14). 

După parcurgerea procedurii de cameră preliminară, prin încheierea pronunţată la data 

de 25.08.2020, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea administrării probelor 

şi a efectuării actelor de urmărire penală, precum şi legalitatea sesizării instantei cu 

rechizitoriul nr. .../P/2017 din data de 16.06.2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Sectorului 2 Bucureşti, dispunând începerea judecăţii.  
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La termenul de judecată din data de 02.11.20202, înainte de începerea cercetării 

judecătoreşti, instanţa a pus în vedere inculpatului C.M.N. prevederile art. 374, 375, 396 alin. 

10 Cod proc.pen, acesta declarând că doreşte parcurgerea acestei proceduri, recunoaşte în 

totalitate faptele retinute in sarcina sa, solicita ca judecata sa aiba loc numai pe baza probelor 

administrate in cursul urmaririi penale si a inscrisurilor prezentate de parti. Constatând 

îndeplinite condiţiile impuse de textul legal, văzând şi concluziile favorabile ale Ministerului 

Public, instanţa a admis cererea inculpatului de parcurgere a procedurii de recunoaştere a 

vinovăţiei. 

La dosarul cauzei s-au ataşat fişa de cazier judiciar a inculpatului. 

Analizând probele administrate pe parcursul urmăririi penale, având în vedere 

soluţionarea cauzei prin parcurgerea procedurii recunoaşterii învinuirii, instanţa reţine 

următoarea situaţie de fapt: 

În depoziţia dată în faţa organelor de urmărire penală, persoana vătămată V.V.  a 

declarat că în data de 25.03.2017, în jurul orei 17:20, inculpatul i-a transmis un mesaj pe 

reţeaua de socializare Facebook, în care apărea scris: "Un mesaj de la PCH: vei fi un Charlie 

Hebdo în varianta de soft mode. Ştim la ce oră ajungi la muncă, Ştim unde stai Şi ştim cu cine 

ai relaţie. Nu trebuie să ştii şi motivele pentru care eşti filat, ci doar să stai în gardă!". Având 

în vedere conţinutul mesajului, persoanei vătămate i s-a creat o stare de temere deoarece ştia 

că Charlie Hebdo este numele unui ziar francez Şi jurnaliştii de la acest ziar au fost omorâţi în 

stradă în urmă cu 2 ani, iar PCH înseamnă Peluza Cătălin Hâldan despre care persoana 

vătămată Ştia că este cea mai mare facţiune a suporterilor dinamovişti. 

Persoana vătămată V.V.  a declarat că este angajat ca jurnalist în cadrul ziarului 

Gazeta Sporturilor Şi a considerat că mesajul i-a fost transmis după ce în data de 25.03.2017 a 

urmărit la Tulcea, în calitate de ziarist, meciul de fotbal jucat de Delta Tulcea şi Dinamo II şi 

a publicat un articol. Articolul a fost postat pe site-ul G.S.P.Ro şi a făcut referiri la ironiile 

strigate de oamenii din tribună cu privire la jucătorul Patrick Petre, exclus din lotul naţional 

din cauza consumului de alcool. 

Persoana vătămată a depus înscrisuri din care a rezultat că inculpatul C.M.N. 1-a 

ameninţat printr-un mesaj transmis prin intermediul reţelei de socializare Facebook, având 

conţinutul menţionat mai sus. 

În depoziţia dată în faţa organelor de urmărire penală, inculpatul C.M.N. a declarat că 

în săptămâna 20-25.03.2017 a citit pe site-ul Gazeta Sporturilor mai multe articole semnate de 

persoana vătămată privitoare la activităţile extrasportive ale mai multor jucători ai echipei 

Dinamo Bucureşti, respectiv că acei jucători consumă băuturi alcoolice, şi a considerat că 

aceste articole sunt de natură denigratoare, conducând la tensiuni în rândul suporterilor. 

Inculpatul a precizat că a fost nemulţumit de articolele postate de persoana vătămată şi a decis 

să îi transmită un mesaj privat prin intermediul reţelei de socializare Facebook, considerând 

că în acest fel persoana vătămată nu va mai publica astfel de articole. 
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Din declaraţia inculpatului a mai rezultat că este suporter independent al echipei de 

fotbal Dinamo Bucureşti, că nu a fost afiliat vreunei galerii de suporteri şi că nu a fost 

implicat în incidente legate de violenţe generate de suporteri. 

Inculpatul C.M.N. a precizat că a transmis acel mesaj din proprie iniţiativă şi că a dorit 

să descurajeze persoana vătămată V.V.  în a mai posta mesaje care să denigreze jucătorii 

echipei de fotbal Dinamo Bucureşti şi că nu a avut intenţia de a omorî persoana vătămată sau 

să săvârşească vreo altă infracţiune contra persoanei vătămate. 

Astfel, deşi inculpatul a declarat că doar a dorit să descurajeze persoana vătămată să 

mai publice articole privitoare la jucătorii Dinamo Bucureşti Şi că nu a avut intenţia de a 

omorî persoana vătămată, caracterul periculos al ameninţării este clar, precis şi rezultă din 

conţinutul mesajului transmis. Prin săvârşirea infracţiunii de ameninţare, persoana vătămată 

nu mai poate dispune de libertatea psihică necesară unei comportări fireşti, întrucât sub 

îngrijorarea sau temerea ce o insuflă ameninţarea nu mai este în măsură să hotărască şi să 

acţioneze cu voinţa liberă asupra a ceea ce trebuie să facă. 

Este important pentru fiecare individ al societăţii să se bucure de libertatea de a se 

comporta potrivit voinţei sale Şi tară constrângeri, în speţă fiind vorba de libertatea persoanei 

vătămate V.V.  de a publica articole prin prisma profesiei sale de ziarist. 

Având în vedere că inculpatul a ameninţat persoana vătămată cu săvârşirea unei 

infracţiuni de natură gravă, respectiv cu infracţiunea de omor, acţiunea de ameninţare 

îndeplineşte condiţia de a fi de natură să îi producă persoanei vătămate o stare de temere, care 

conform celor declarate de persoana vătămată, s-a şi produs efectiv. 

Mai mult decât atât, raportat la conţinutul mesajului transmis de inculpat care face 

referire la atentatul de la Paris împotriva revistei Charlie Hebdo, din data de 7 ianuarie 2015, 

în care 12 oameni au fost omorâţi (10 jurnalişti Şi 2 poliţişti) Şi alte 11 persoane rănite de doi 

atacatori mascaţi şi înarmaţi, este fară îndoială că această ameninţare e de natură să producă 

persoanei vătămate o stare de temere reală şi serioasă că va suferi o vătămare. 

Astfel, chiar dacă inculpatul nu a executat acte de natură să învedereze intenţia sa de a 

suprima viaţa persoanei vătămate, caracterul periculos al infracţiunii a fost realizat, existând 

starea de pericol pentru libertatea psihică a persoanei prin temerea pe care inculpatul i-a 

insuflat-o persoanei vătămate V.V. . 

Apreciez că o astfel de ameninţare nu poate reprezenta o glumă prin raportare la lipsa 

intenţiei deoarece inculpatul a declarat că a luat această iniţiativă de a transmite mesajul către 

persoana vătămată pentru a o determina să nu mai publice articole despre jucătorii echipei 

Dinamo, astfel că a existat la momentul transmiterii ameninţării intenţia inculpatului de a 

transmite un mesaj care să creeze o stare de temere pentru persoana vătămată. Inculpatul a 

prevăzut rezultatul faptei sale şi a urmărit producerea lui prin săvârşirea infracţiunii de 

ameninţare. 

Precizarea inculpatului C.M.N. conform căreia a dorit să descurajeze persoana 

vătămată să mai publice articole nu poate reprezenta o apărare în sensul lipsei intenţiei de a 

ameninţa persoana vătămată. 
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În depoziţia dată în faţa instanţei de judecată, inculpatul C.M.N. a recunoscut în 

totalitate fapta reţinută în sarcina sa. 

În drept, fapta inculpatului C.M.N. care, în data de 25.03.2017, în jurul orei 17:20, în 

calitate de utilizator al contului „C.M.N." pe care îl deţine pe reţeaua de socializare Facebook, 

a ameninţat persoana vătămată V.V.  prin transmiterea unui mesaj pe contul de utilizator al 

persoanei vătămate, deţinut în aceeaşi reţea de socializare Facebook cu săvârşirea unei 

infracţiuni de omor îndreptată împotriva sa, care a fost de natură să îi producă persoanei 

vătămate o stare de temere, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ameninţare 

prev. de art. 206 alin. (1) Cod pen.. 

Latura obiectivă a infractiunii de amenintare s-a realizat prin actiunea de intimidare a 

persoanei vatamate , directa, explicita, prin amenintarea ca in viitor inculpatul va savarsi o 

fapta prin care le va aduce un prejudiciu, respectiv că a amenintat-o cu moartea pe persoana 

vătămata V.V. . 

Urmarea imediata a fost starea de pericol pentru libertatea psihica a persoanei 

vătămate V.V.  . 

Intre actiunea de intimidare si starea de pericol pentru libertatea psihica a persoanei 

vătămate V.V.  exista o legatura de cauzalitate, in sensul ca in lipsa activitatii de intimidare, 

libertatea psihica a persoanei vătămate V.V.  nu ar fi fost in pericol.  

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a savarsit fapta cu intentie directa, asa cum 

este definita de art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a C.Pen., inculpatul prevazand rezultatul socialmente 

periculos constand in crearea unei stari de pericol ca urmare a incalcarii libertatii psihice a 

persoanei amenintate.. 

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute  de 

art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, în sensul că fapta săvârşită de inculpat există, constituie 

infracţiune şi a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune 

condamnarea acestuia. 

La aplicarea pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare a 

pedepsei prevăzute de art. 72 Cod penal respectiv: dispoziţiile părţii generale a Codului penal 

(condiţiile răspunderii penale), limitele de pedeapsa fixate în Codul Penal ( de la 3 luni la un 

an sau amenda), gradul de pericol social al faptei săvârşite, modul de săvârşire, circumstanţele 

personale ale inculpatului. 

Astfel, instanţa reţine că inculpatul a săvârşit o fapta cu un grad de pericol social 

concret relevat de faptul că a amenintat-o cu moartea pe persoana vătămata V.V. , aspecte 

care au fost de natura sa-i creeze acesteia un sentiment de insecuritate. 

Instanta apreciaza ca, in concret, actiunea inculpatului a avut aptitudinea de a insufla 

persoanei vătămate V.V.  o stare de temere actuala, rezonabila.  

Din fişa de cazier judiciar, instanţa reţine că inculpatul a mai fost condamnat pentru 

săvârşirea altor infracţiuni, nefiind la primul conflict cu legea penală. 
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Faţă de considerentele de mai sus, instanţa va aplica inculpatului o pedeapsă de 3 luni 

închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare, faptă din data de 25.03.2017, 

suficientă pentru a se atinge scopul preventiv şi educativ reglementat de art. 52 C. pen.. 

 Nu consideră că se impune aplicarea pedepselor accesorii si complementare.  

 În ceea ce priveşte necesitatea aplicării pedepsei, instanţa constată că, în cauză sunt 

îndeplinite condiţiile art. 83 C. pen., pedeapsa stabilită fiind mai mică de 2 ani închisoare, 

respectiv 3 luni închisoare; inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii; 

acesta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar în 

raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile 

depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de 

posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu 

este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. 

   De asemenea, se constată faptul că maximul special prevăzut de lege pentru 

infracţiunea săvârşită de inculpat este de 1 an închisoare, valoare inferioară celei de 7 ani 

închisoare prevăzute de art. 83 alin. (2) C. pen. iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărire 

penală ori judecată şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii 

la răspundere penală a autorului sau a participanţilor. 

 Faţă de aceste considerente, în baza art. 83 alin. (1), (3) C. pen. va amâna aplicarea 

pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 82 C. pen., de 2 ani 

de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.  

 În baza art. 83 alin. 1 C. pen. amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de 

supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a 

prezentei hotărâri.  

În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie 

să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele 

fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;    c) 

să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi 

întoarcerea; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale 

de existenţă. 

În baza art. 85 alin. 2 lit. b CP, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va 

presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Direcţia 

general de Poliţie Comunitară Sector 1 sau la Agenţia Naţională Antidrog-Centru de Asistenţă 

Integrată în Adicţii Obregia, în condiţiile stabilite de instanţă, afară de cazul în care, din cauza 

stării de sănătate, nu poate presta această muncă. 
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În baza art. 86 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute 

în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul 

Bucureşi. 

În baza art. 83 alin. 4 Cod penal, i se atrage atenţia inculpatului cu privire la 

consecinţele nerespectării măsurilor de supraveghere, a obligaţiilor ce îi revin sau în cazul 

săvârşirii unei infracţiuni. 

Potrivit art. 274 C.pr.pen. în caz de condamnare, inculpatul este obligat la plata 

cheltuielilor judiciare avansate de stat […].   

In baza art. 398 C.P.P. rap la art. 274 alin. 1 C.P.P. obliga inculpatul la plata sumei de 

900 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, având în vedere cheltuielile din cursul urmăririi 

penale, numărul de termene de judecată, citaţiile şi corespondenţa purtată cu alte instituţii 

pentru soluţionarea antecedentei penale etc.  

 

2. Infracțiunea de uz de fals. Desistare. Plângere soluţii de 
neurmărire/netrimitere judecată (art. 340 C.proc.pen.) 

 

Judecătorul de cameră preliminară are în vedere dispozițiile art. 34 alin. (1) C.pen., 

care prevăd că nu se pedepsește autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori 

a încunoștințat autoritățile de comiterea acesteia, astfel încât consumarea să poată fi 

împiedicată, sau a împiedicat el însuși consumarea infracțiunii. 

Din cuprinsul textului de lege anterior menționat rezultă că pentru a fi incidentă 

această cauza de nepedepsire a tentativei, trebuie să existe o întrerupere a actului de 

executare, întreruperea să aibă caracter voluntar, desistarea să intervină înainte de 

descoperirea faptei, iar urmarea infracțiunii să nu se producă.  

Judecătorul de cameră preliminară constată că a avut loc o întrerupere voluntară a 

actului de executare, intimații declarând în cadrul ședinței publice din data de 29.03.2017 că 

nu se mai folosesc de respectivul înscris. 

 Totodată, constată că întreruperea actului de executare a avut caracter voluntar, 

acesta nedatorându-se unei forțe exterioare care să-i constrângă pe intimați să renunțe la 

activitatea infracțională. Contrar celor precizate de petent, judecătorul de cameră 

preliminară observă că motivul pentru care intimații au decis să nu se mai folosească de 

înscris nu a fost legat de teama față de posibilele consecințe generate de procedura înscrierii 

în fals, ci din pricina faptului că respectiva chitanță era inutilă în raport cu obiectivul cauzei 

civile, anume „uzucapiune, accesiune imobiliară”, astfel cum rezultă din încheierea din data 

de 29.03.2017  (f. 107-110 vol. I – dosar urmărire penală). 

De asemenea, judecătorul de cameră preliminară reține că desistarea a intervenit 

anterior descoperirii faptei, întrucât punerea în discuție a procedurii înscrierii în fals nu 

echivalează cu descoperirea faptei. Judecătorul mai reține că descoperirea faptei presupune 

ca terțul să aibă reprezentarea reală că autorul a săvârșit-o, simpla bănuială nefiind 

suficientă pentru a considera că fapta a fost descoperită. 

În fine, se reține că urmarea infracțiunii nu s-a produs, întrucât sentința din dosarul 

../300/2016 nu s-a întemeiat pe înscrisul pretins a fi fals, neproducându-se nicio consecință 

juridică.  

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

312 

Prin urmare, judecătorul de cameră preliminară constată că este incidentă cauza de 

nepedepsire a desistării, fapta constituind o tentativă nepedepsibilă, condițiile de tipicitate 

pentru ca fapta să reprezinte infracțiune nefiind, astfel, îndeplinite. În concluzie, soluția de 

clasare privind infracțiunea de uz de fals este legală și temeinică.  

 

Încheiere din camera de consiliu din data de 08.03.2021 

 

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București – Secția Penală 

la data de ....2020, sub număr de dosar ../300/2020, petentul Z.P. a contestat soluția de clasare 

dispusă prin ordonanța din data de ...2020, emisă în dosarul nr. ../P/2019 aflat pe rolul 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, menținută prin ordonanța prim-

procurorului nr. ../II-2/2020 din data de 10.09.2020 și a solicitat desființarea soluției și 

trimiterea cauzei la procuror în vederea continuării urmăririi penale.  

În motivare, petentul a susținut că în mod netemeinic și nelegal s-a dispus clasarea 

cauzei sub aspectul săvârșirii de către intimații N.I. și N.F.  a infracțiunii de fals în înscrisuri 

sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 C.pen., și a infracțiunii de uz de fals, prevăzută 

de art. 323 C.pen. 

A mai arătat petentul că în ceea ce privește infracțiunea de fals, prescripția este 

determinată de momentul conceperii chitanței de mână, moment care s-ar putea plasa în 

trecutul apropiat, precum şi că vechimea chitanței ar putea fi determinată printr-o expertiză de 

specialitate pentru a determina daca fapta este sau nu prescrisă.  

Petentul a mai precizat  că în ceea ce privește infracțiunea de uz de fals, nu se poate 

vorbi despre prescripție, întrucât termenul de prescripție curge de la momentul săvârșirii 

faptei, respectiv de la momentul folosirii chitanței în fața instanței de judecată în dosarul civil 

../300/2016. 

În continuare, petentul a mai susţinut că sunt întrunite toate elementele constitutive ale 

infracțiunii de uz de fals, întrucât făptuitorul a  avut reprezentarea faptului că înscrisul nu este 

real, nefiind întocmit de autorul petentului, și a fost depus în dosarul civil cu scopul de a 

produce efecte juridice, respectiv de a dobândi nelegal un drept de proprietate asupra 

imobilului din litigiul soluționat pe calea civilă. 

Petentul a arătat că a efectuat pe propria sa cheltuială o expertiza criminalistică 

extrajudiciară pentru a determina dacă scrisul din chitanță coincide cu scrisul din scriptele de 

comparație provenite de la persoana de la care se presupune că ar fi semnat înscrisul din 

prezenta cauză. Acesta  afirmă că expertul a concluzionat în sensul că semnătura din chitanță 

nu coincide cu semnătura reală a autorului petentului.  

Totodată, a precizat că este irelevant faptul că intimații N.I. și N.F.  au renunțat ulterior 

la a se folosi de chitanță, fapt determinat de înscrierea în fals a respectivului înscris de către 

petent. Arată că nu se poate vorbi de o desistare,  întrucât decizia de a renunța la înscris nu a 

intervenit după folosirea chitanței prin acțiunea de depunere a acesteia la dosar, ci după 

punerea în discuție a procedurii înscrierii în fals.  

A mai susţinut că ultimul moment pe care îl cunoaște în ceea ce privește utilizarea 

chitanței este acela în care a fost folosit în fața instanței de fond în dosarul civil. De asemenea, 

învederează că este posibil ca respectiva chitanță să fi produs efecte juridice și în alte 

circumstanțe, întrucât are convingerea că a fost folosită pentru deschiderea rolului fiscal la 

DTIL. Deşi a solicitat în cadrul dosarului de urmărire penală efectuarea unei expertize 

criminalistice de specialitate grafologice, această cerere a rămas fără răspuns.  
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Pe cale de consecinţă, petentul a solicitat judecătorului ca prin încheierea pe care o va 

pronunța să constate că nu a intervenit prescripția răspunderii penale în ceea ce privește 

infracțiunea de uz de fals și să dispună în consecință desființare soluției atacate, precum și 

trimiterea cauzei la parchet pentru începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de uz 

de fals.  

Petentul a depus la dosarul cauzei raportul de expertiză criminalistică extrajudiciară nr. 

../10.10.2020 întocmit de expert criminalist autorizat de Ministerul Justiției „Marcu 

Gheorghe”(f. 10-18), precum și cererea adresată prim-procurorului  Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 2 București din data de 25.05.2020 (f.22-27).  

La data de 11.01.2021, intimații au depus la dosar concluzii scrise, prin care au precizat, 

în esență, că în mod corect s-a dispus clasarea prin ordonanța din data de 27.04.2020, 

presupusa dată a săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată fiind 

15.10.1972. Totodată, au susţinut că este corectă și soluția de clasare sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii de uz de fals, având în vedere că respectivul înscris nu a fost utilizat la 

soluționarea cauzei. Totodată, au solicitat obligarea petentului la plata cheltuielilor de 

judecată ocazionate de prezenta cauză, conform chitanței atașate la dosar (f. 57 d.i.)  

Urmare a solicitării judecătorului de cameră preliminară, Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 2 București a înaintat dosarul de urmărire penală nr. 10369/P/2016 

împreună cu o copie a plângerii formulate de petent și adresate prim-procurorului și, 

respectiv, a ordonanței prin care aceasta a fost soluționată.  

Analizând actele și lucrările dosarului în vederea soluționării plângerii, judecătorul 

de cameră preliminară reține următoarele: 

Prin ordonanța din data de 03.01.2018 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub 

aspectul săvârșirii infracțiunii de uz de fals, faptă prevăzută de art. 323 C.pen, reținându-se că 

numitul N.I. a prezentat în fața judecătorului din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 București o 

chitanţă de mână privind vânzarea-cumpărarea unui teren situat în București, str. Șireagului, 

nr. 36, sect. 2. 

Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București din data de 

24.06.2019 s-a dispus declinarea cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 

București. În urma verificării dosarului nr. ../300/2015, procurorul de caz a reținut că înscrisul 

sub semnătură privată pretins falsificat a fost depus la Judecătoria Sectorului 2 București de 

către avocat M. , apărătorul ales al reclamantului N.I. , la data de 27.04.2015, odată cu cererea 

de chemare în judecată, cerere care a fost ulterior anulată în baza art. 200 alin. (3) C.proc.civ. 

Totodată, din verificarea dosarului cu nr. ../300/2016, s-a reținut că înscrisul despre care se 

pretindea că a fost falsificat a fost depus din nou odată cu o nouă cerere de chemare în 

judecată, la data de 11.02.2016, tot de către avocat M. . În consecință, s-a dispus declinarea 

cauzei în temeiul art. 58 alin. (2) cu referire la art. 56 alin. (6) raportat la art. 38 alin. (1) lit. d) 

C.proc.pen.  

Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București din data de 

23.09.2019, s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul presupusei comiteri a infracțiunii de uz de 

fals, prevăzută de art. 323 C.pen., de către avocat M. . Totodată, s-a dispus disjungerea și 

declinarea competenței de soluționare în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Sectorului 2 în vederea continuării cercetărilor sub aspectul presupusei comiteri de către N.I. 

și N.F.  a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.  

Prin ordonanța nr.../II-2/2020 din data de 15.12.2020 a Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 2 din data de 27.04.2020, s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul 
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săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 C.pen., 

întrucât s-a împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale. De asemenea, s-a dispus 

clasarea sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uz de fals, prevăzută de art. 323 C.pen., nefiind 

îndeplinite condițiile de tipicitate ale infracțiunii. 

Prin ordonanța prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 

București, s-a dispus respingerea ca neîntemeiată a plângerii formulate de petentul Z.P. 

împotriva ordonanței de clasare nr. ./P/2019 din data de 27.04.2020, fiind menținută soluția 

dispusă.  

Împotriva acestei soluții, petentul a formulat plângerea ce face obiectul prezentei cauze, 

înregistrată pe rolul instanței la data de 24.11.2020.  

Din analiza coroborată a actelor de cercetare efectuate în cauză, judecătorul de 

cameră preliminară reține că plângerea formulată de petentă împotriva ordonanței nr. 

10369/P/2019 din data de 27.04.2020 a Parchetului de pe lângă Judecătorului 2 Bucureşti 

este neîntemeiată, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare: 

Potrivit dispozițiilor art. 341 alin. (51) C.proc.pen., soluționarea plângerii de către 

judecătorul de cameră preliminară presupune verificarea soluției atacate pe baza lucrărilor și a 

materialului din dosarul de urmărire penală, precum și a altor înscrisuri noi prezentate.  

Judecătorul de cameră preliminară reține că, în ceea ce privește infracțiunea de fals în 

înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art. 322 C.pen., soluția de clasare a fost 

întemeiată pe dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., respectiv că a intervenit 

prescripția răspunderii penale.  

După cum rezultă din înscrisul pretins a fi fals intitulat „chitanță”(f. 30 din vol. I – dosar 

urmărire penală), acesta a fost întocmit la data de 15.10.1972. Judecătorul de cameră 

preliminară nu poate reține susținerile petentului, în sensul că înscrisul ar fi putut fi falsificat 

la o data mai recentă, întrucât chiar acesta a declarat cu prilejul luării depoziției sale în calitate 

de persoană vătămată (f. 23 vol. 1 – dosar urmărire penală) că a fost contactat de intimatul 

N.I. în anul 2006. Astfel, acesta a precizat că intimatul N.I. i-a solicitat soției sale să-l 

însoțească la notar în vederea încheierii actelor necesare, invocând faptul că în anul 1972 a 

cumpărat un teren de 200 mp de la socrul petentului. Judecătorul de cameră preliminară 

observă că obiectul contractului constatat prin chitanța din data de 15 octombrie 1972 este 

vânzarea către N.I.  a terenului cu suprafața de 200 mp, situat în str. ... Totodată, judecătorul 

de cameră preliminară constată că prin sentința civilă nr. .. din data de 11.05.2018 pronunțată 

de Judecătoria Sectorului 2 (f.100 – 106 vol. I – dosar urmărire penală), s-a reținut cu 

autoritate de lucru judecat că cei doi copii ai petentului, Z.M.  și Z.C. , aveau cunoștință de 

faptul că bunicul acestora și intimatul N.I. au încheiat contractul de vânzare prin chitanța de 

mână din anul 1972 și că nimeni din familie nu a contestat această vânzare. Pentru aceste 

motive, judecătorul de cameră preliminară constată că data întocmirii înscrisului este cea 

consemnată în cuprinsul chitanței, respectiv 15.10.1972.  

Potrivit art. 154 alin. (2) C.pen., termenul de prescripție în cazul infracțiunilor simple 

curge de la data săvârșirii infracțiunii. De asemenea, din corelarea art. 322 alin. (1) și art. 154 

alin. (1) lit. d) C.pen., prin raportare la maximul special al pedepsei prevăzut de lege pentru 

infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, rezultă că termenul de prescripție al 

răspunderii penale este de 5 ani.  

În ceea ce privește calculul termenului, judecătorul de cameră preliminară are în vedere 

dispozițiile art. 186 C.pen., care statuează că în cazul termenelor stabilite în ani, acestea se 

împlinesc cu o zi înainte de ziua corespunzătoare datei de care au început să curgă.  
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Aplicând textele de lege evocate la situația de fapt din prezenta cauză, judecătorul de 

cameră preliminară constată că  termenul de prescripție de 5 ani a început să curgă din data de 

15.10.1972 și s-a împlinit la data de 14.10.1977, fiind incident cazul prevăzut de art. 16 alin. 

(1) lit. f).  

Prin urmare, judecătorul de cameră preliminară constată că soluția de clasare în ceea ce 

privește infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată este legală și temeinică.  

În legătură cu soluția de clasare privind infracțiunea de uz de fals, astfel cum este 

prevăzută de art. 323 C.pen., judecătorul constată că este întemeiată pe dispozițiile art. 16 lit. 

b) C.proc.pen, în sensul că fapta nu este prevăzută de legea penală, procurorul apreciind că nu 

sunt îndeplinite condițiile de tipicitate pentru ca fapta să constituie infracțiune.  

În fapt, judecătorul de cameră preliminară reține că înscrisul pretins a fi fals a fost depus 

de intimați în cadrul ședinței publice din data de 29.03.2017, astfel cum rezultă din încheierea 

de la aceeași dată (f. 107-110 vol. I – dosar urmărire penală). De asemenea, în cadrul acestei 

ședințe, intimații au declarat că nu mai intenționează să se folosească de respectivul înscris.  

Judecătorul de cameră preliminară are în vedere dispozițiile art. 34 alin. (1) C.pen., care 

prevăd că nu se pedepsește autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori a 

încunoștințat autoritățile de comiterea acesteia, astfel încât consumarea să poată fi 

împiedicată, sau a împiedicat el însuși consumarea infracțiunii. 

Din cuprinsul textului de lege anterior menționat rezultă că pentru a fi incidentă această 

cauza de nepedepsire a tentativei, trebuie să existe o întrerupere a actului de executare, 

întreruperea să aibă caracter voluntar, desistarea să intervină înainte de descoperirea faptei, iar 

urmarea infracțiunii să nu se producă.  

Judecătorul de cameră preliminară constată că a avut loc o întrerupere voluntară a 

actului de executare, intimații declarând în cadrul ședinței publice din data de 29.03.2017 că 

nu se mai folosesc de respectivul înscris. 

 Totodată, constată că întreruperea actului de executare a avut caracter voluntar, acesta 

nedatorându-se unei forțe exterioare care să-i constrângă pe intimați să renunțe la activitatea 

infracțională. Contrar celor precizate de petent, judecătorul de cameră preliminară observă că 

motivul pentru care intimații au decis să nu se mai folosească de înscris nu a fost legat de 

teama față de posibilele consecințe generate de procedura înscrierii în fals, ci din pricina 

faptului că respectiva chitanță era inutilă în raport cu obiectivul cauzei civile, anume 

„uzucapiune, accesiune imobiliară”, astfel cum rezultă din încheierea din data de 29.03.2017  

(f. 107-110 vol. I – dosar urmărire penală). 

De asemenea, judecătorul de cameră preliminară reține că desistarea a intervenit 

anterior descoperirii faptei, întrucât punerea în discuție a procedurii înscrierii în fals nu 

echivalează cu descoperirea faptei. Judecătorul mai reține că descoperirea faptei presupune ca 

terțul să aibă reprezentarea reală că autorul a săvârșit-o, simpla bănuială nefiind suficientă 

pentru a considera că fapta a fost descoperită. 

În fine, se reține că urmarea infracțiunii nu s-a produs, întrucât sentința din dosarul 

../300/2016 nu s-a întemeiat pe înscrisul pretins a fi fals, neproducându-se nicio consecință 

juridică.  

Prin urmare, judecătorul de cameră preliminară constată că este incidentă cauza de 

nepedepsire a desistării, fapta constituind o tentativă nepedepsibilă, condițiile de tipicitate 

pentru ca fapta să reprezinte infracțiune nefiind, astfel,îndeplinite. În concluzie, soluția de 

clasare privind infracțiunea de uz de fals este legală și temeinică.  
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Pe cale de consecință, constatând legalitatea și temeinicia soluțiilor dispuse prin 

ordonanța atacată de petent, judecătorul va respinge plângerea formulată împotriva ordonanței 

de clasare din data de 27.04.2020, emisă în dosarul nr. ../300/2019 aflat pe rolul Parchetului 

de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, menținută prin ordonanța nr. ../II-2/2020 din 

data de 15.12.2020, ca nefondată și îl va obliga pe petent la plata sumei de 200 lei, cu titlu de 

cheltuieli judiciare avansate de stat. 

 

3. Schimbare de încadrare juridică. Infracţiunea de purtare abuzivă. 
Infracţiunea de loviri şi alte violenţe. Noţiunea de exercitare a atribuţiilor de 
serviciu. 

 

Instanţa reţine astfel că simpla exercitare în fapt a activităţii de taximetrie de către o 

persoană care nu se află în raporturi de serviciu cu transportatorul autorizat, în speţă, P.F.A. 

S.G.I., nu conduce la întrunirea calităţii speciale a subiectul activ al infracţiunii de purtare 

abuzivă.  

În realitate, la momentul comiterii prezumtivei fapte, inculpatul se afla în desfăşurarea 

unei activităţi producătoare de venituri, fără a fi însă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 

ceea ce nu îi conferă calitatea de subiect activ al unei presupuse infracţiuni de purtare 

abuzivă, întrucât legiuitorul a înţeles să limiteze sfera incriminării la persoane care se află în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu, iar nu în desfăşurarea oricărei activităţi (această 

concluzie se desprinde şi din interpretarea sistematică a unor dispoziţii din Codul penal, din 

care se poate observa o distincţie clară a legiuitorului între funcţie, profesie sau meserie ori 

activitate).  

 

Încheiere de şedinţă din data de 14.10.2020, definitivă 

 

Dispoziţiile art. 296 alin. 2 C.pen. incriminează ameninţarea ori lovirea sau alte violenţe 

săvârşite faţă de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, de unde 

rezultă că valoarea socială protejată constă în adoptarea unei conduite profesionale adecvate 

în cadrul exerciţiului atribuţiilor de serviciu.  

Deşi noul Cod penal a extins sfera incriminării purtării abuzive, nelimitându-se la sfera 

funcţionarilor publici şi privaţi, astfel că subiectul activ nemijlocit îşi poate desfăşura 

activitatea de serviciu la orice persoană juridică publică sau privată ori chiar la o persoană 

fizică, din norma de incriminare se desprinde în continuare necesitatea existenţei unor 

raporturi de serviciu, condiţie care nu este îndeplinită în speţă, având în vedere că inculpatul 

S.E. nu avea un contract de muncă pentru activitatea desfăşurată sau o altă convenţie civilă 

prin care să îi fie stabilite atribuţiile de serviciu.  

Instanţa reţine astfel că simpla exercitare în fapt a activităţii de taximetrie de către o 

persoană care nu se află în raporturi de serviciu cu transportatorul autorizat, în speţă, P.F.A. 

S.G.I., nu conduce la întrunirea calităţii speciale a subiectul activ al infracţiunii de purtare 

abuzivă.  

În realitate, la momentul comiterii prezumtivei fapte, inculpatul se afla în desfăşurarea 

unei activităţi producătoare de venituri, fără a fi însă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 

ceea ce nu îi conferă calitatea de subiect activ al unei presupuse infracţiuni de purtare abuzivă, 

întrucât legiuitorul a înţeles să limiteze sfera incriminării la persoane care se află în 
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exercitarea atribuţiilor de serviciu, iar nu în desfăşurarea oricărei activităţi (această concluzie 

se desprinde şi din interpretarea sistematică a unor dispoziţii din Codul penal, din care se 

poate observa o distincţie clară a legiuitorului între funcţie, profesie sau meserie ori 

activitate).  

Faţă de considerentele expuse, instanţa va admite cererea de schimbare a încadrării 

juridice formulate de inculpat şi, în temeiul art. 386 alin. 1 C.proc.pen., va dispune 

schimbarea încadrării juridice date faptei pentru care inculpatul S.E.  a fost trimis în judecată 

din infracţiunea de purtare abuzivă, prev. de art. 296 alin. 2 C.pen., în infracţiunea de lovire 

sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C.pen.  

Având în vedere dispoziţiile art. 193 alin. 3 C.pen., potrivit cărora acţiunea penală se 

pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, precum şi ale art. 386 alin. 2 

C.pen., persoana vătămată E.C.  va fi citată cu menţiunea de a se prezenta pentru a preciza 

dacă înţelege să formuleze plângere prealabilă.  

 

4. Infracţiunea de furt. Închiderea sferei concursului de infracţiuni. Aplicarea 
Deciziei nr. 22 din 09.07.2020 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

 

Având în vedere că infracţiunea pentru care inculpata a fost condamnată prin sentinţa 

penală nr. ../10.05.2019 pronunţată de Judecătoria Făurei, definitivă prin neapelare la data 

de 03.06.2019 a fost comisă la data de 18.08.2018, anterior rămânerii definitive a 

condamnării ce constituie primul termen al recidivei postcondamnatorii în raport cu 

infracţiunea din prezenta cauză, instanţa constată incidenţa considerentelor Deciziei nr. 22 

din 09.07.2020 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie: “Aşadar, infracţiunile săvârşite în stare 

de recidivă nu pot fi comise mai înainte ca hotărârea de condamnare anterioară să fi rămas 

definitivă, relevantă pentru primul termen fiind condamnarea definitivă, iar sfera concursului 

de infracţiuni cu pluralitate infracţională s-a închis prin rămânerea definitivă a hotărârii de 

condamnare pentru una dintre infracţiunile concurente”.  

Pe cale de consecinţă, sfera concursului de infracţiuni cu pluralitate infracţională s-a 

închis la data de 23.04.2019, data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. ../19.03.2019 

pronunţată de Judecătoria Bârlad, cu includerea infracţiunii din data de 18.08.2018, chiar 

dacă pentru aceasta a intervenit o hotărâre de condamnare definitivă ulterior acestui 

moment.  

 

Sentinţa penală nr. 708/22.10.2020, definitivă 

 

Prin rechizitoriul nr. ../P/2019 din 20.05.2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Sectorului 2 Bucureşti, a fost trimisă în judecată inculpata P.V. , sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii de furt, prev. și ped de art. 228 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen. 

În actul de sesizare a instanței s-a reţinut, în fapt, că în data de  14.05.2019, orele 13.00, 

profitând de neatenția angajaților magazinului S.C. R.H.  S.A cu punct de lucru pe Sos. .., 

sector 2, Bucuresti, inculpata P.V.  a sustras din spațiul de vânzare produse cosmetice și 

băuturi alcoolice în valoare de 294,86  lei, cu care a trecut de casele de marcat fără a le achita, 

prejudiciu recuperat. 

Organele de urmărire penală au reţinut situaţia de fapt în urma administrării 

următoarelor mijloace de probă: procesul-verbal depistare din data de 14.05.2019 (f. 4), 
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declarația numitului VBG., în calitate de reprezentant al S.C. R.H.  S.A ( f. 10-11), declarația 

martorului FMC.(f. 18-19), declarația inculpatei P.V.  (f. 25-26, 28-29).  

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 22.05.2020, sub numărul 

de dosar ../300/2020. 

La dosarul cauzei a fost ataşată fişa de cazier judiciar al inculpatei (fila 12 d.i.) şi 

sentinţele penale privind-o pe inculpată. 

Prin încheierea din data de 08.07.2020, judecătorul de cameră preliminară a constatat 

legalitatea sesizării instanței prin rechizitoriul nr. ../P/2019 din 20.05.2020 al Parchetului de 

pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, legalitatea administrării probelor în faza de 

urmărire penală și a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând, prin încheierea de 

ședință pronunțată în camera de consiliu la aceeași dată, începerea judecăţii cauzei, conform 

art. 346 alin. 1 C.proc.pen. 

La termenul de judecată din data de ...10.2020, instanţa a adus la cunoştinţa inculpatei 

P.V.  dispoziţiile art. 374 alin. 4 C.proc.pen. conform cărora poate solicita ca judecata cauzei 

să se facă pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor depuse de 

părți, dacă recunoaşte în totalitate fapta reţinută în sarcina sa, situaţie în care beneficiază de 

reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunea reținută în sarcina sa cu 

1/3 în cazul pedepsei închisorii și cu ¼ în cazul pedepsei amenzii penale. Inculpata a 

învederat instanţei că solicită aplicarea procedurii simplificate a recunoaşterii învinuirii 

prevăzută de art. 374 alin. 4 C.proc.pen., arătând că recunoaşte în totalitate săvârșirea faptei 

reţinute în actul de sesizare a instanţei şi că dorește să fie judecat în baza probelor 

administrate în faza de urmărire penală; instanţa a procedat la ascultarea inculpatei sub acest 

aspect, potrivit art. 375 alin. 1  C.proc.pen.  

Instanţa, în raport cu poziţia procesuală exprimată de inculpata P.V.  la termenul de 

judecată din data de 14.10.2020, procedând potrivit art. 375 alin. 2 C.proc.pen., a admis 

cererea formulată de inculpată privind judecarea cauzei conform procedurii 

simplificate a recunoaşterii învinuirii, urmând ca judecata cauzei să aibă loc în baza 

probelor administrate în cursul urmăririi penale, conform  art. 374 alin. 4 C.proc.pen.  

Analizând în mod coroborat mijloacele de probă administrate în prezenta cauză și 

având în vedere şi dispoziţiile art. 374 alin. 4 C.proc.pen. coroborate cu art. 375 alin. 1 

C.proc.pen., instanţa reţine următoarele: 

În fapt, la data de 14.05.2019, la ora 13.00, profitând de neatenția angajaților 

magazinului R.H.  S.R.L., cu punct de lucru pe .., sector 2, București, inculpata P.V.  a sustras 

din spațiul de vânzare produse cosmetice și băuturi alcoolice în valoare de 294,86  lei, cu care 

a trecut de casele de marcat fără a achita contravaloarea acestora, cu consecința producerii în 

patrimoniul persoanei vătămate a unui prejudiciu ce a fost recuperat în totalitate. 

Situația de fapt reținută de instanță rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de 

probă: 

Mențiunile procesului-verbal de depistare din data de 14.05.2019, în sensul că organele 

de poliție din cadrul Secției 9 au fost îndrumate către magazinul Cora situat pe .., sector 2, 

București, întrucât personalul de pază a depistat o persoană de sex feminin care a sustras mai 

multe produse se coroborează cu declarația martorului FMC. care a arătat că în data de 

14.05.2019, în jurul orei 12.45, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu în 

calitate de operator dispecer la hypermarketul Cora Pantelimon din Bucureşti, .., a observat 

intrând în magazin o persoană de sex feminin pe care a apreciat-o ca având un comportament 

suspect, motiv pentru care a urmărit-o prin intermediul sistemului de supraveghere video. 
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Martorul a mai declarat că a surprins-o cum la raionul de internaţionale, introducea în 

geanta pe care o avea asupra sa produsele pe care le avea în coş, după care a ajuns în dreptul 

caselor de marcat, unde a achitat numai două produse alimentare, fără a scoate din geantă 

produsele introduse anterior, moment în care a anunțat agenții de securitate care au oprit 

persoana în cauză și au condus-o în camera de interpelare, asupra sa fiind depistate produsele 

neachitate. 

Persoana de sex feminin a fost identificată ca fiind inculpata P.V.  care a recunoscut 

săvârșirea faptei, relatând că în data de 14.05.2019, în jurul orelor 12:00, a intrat în magazinul 

Cora Pantelimon situat pe șos. .. pentru a-și face cumpărăturile, iar în timp ce se afla în 

magazin, a mers la raionul de dulciuri de unde a luat două cornuri cu ciocolată, după care a 

mers la alt raion, de unde a luat mai multe produse cosmetice şi băuturi alcoolice pe care le-a 

introdus în rucsacul pe care îl avea asupra sa. Când a ajuns la casele de marcat, a achitat cele 

două cornuri, după care a trecut de casele de marcat fără a plăti şi produsele pe care le avea în 

rucsac, moment în care a fost oprită de agenții de pază și condusă la camera de interpelare. 

În cursul judecăţii, la termenul din data de 14.10.2020, inculpata P.V.  a recunoscut 

săvârşirea faptei, astfel cum a fost reţinută în actul de sesizare a instanţei, ca urmare a acestei 

recunoașteri cercetarea judecătorească urmând procedura simplificată a recunoaşterii 

învinuirii.  

Faţă de considerentele expuse, se observă că situaţia de fapt reţinută în sarcina 

inculpatei, astfel cum a fost prezentată mai sus, rezultă dincolo de orice dubiu rezonabil din 

ansamblul materialului probatoriu administrat în cauză. 

În drept, fapta inculpatei P.V.  care la data de 14.05.2019, la ora 13.00, profitând de 

neatenția angajaților magazinului R.H.  S.R.L., cu punct de lucru pe .., sector 2, București, a 

sustras din spațiul de vânzare produse cosmetice și băuturi alcoolice în valoare de 294, 86  lei, 

cu care a trecut de casele de marcat fără a achita contravaloarea acestora, cu consecința 

producerii în patrimoniul persoanei vătămate a unui prejudiciu ce a fost recuperat în totalitate, 

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt, prev. de art. 228 alin. 1 C.pen. 

Astfel, elementul material al laturii obiective a infracţiunii de furt constă în luarea de 

bunuri mobile din posesia persoanei vătămate, fără consimţământul acesteia, în scopul 

însuşirii pe nedrept, executare care şi-a produs efectul prin însuşirea de către inculpată a 

bunurilor sustrase din magazinul persoanei vătămate. Urmarea imediată a faptei inculpatei a 

constat în deposedarea persoanei vătămate de bunurile sustrase, urmată de împosedarea 

făptuitorului, cu consecința producerii unui prejudiciu în valoare totală de 294, 86 lei, 

prejudiciul fiind ulterior acoperit prin restituirea bunurilor sustrase. Legătura de cauzalitate 

dintre faptă şi prejudiciu rezultă cu certitudine din probele administrate, bunurile sustrase 

fiind găsite asupra inculpatei, la scurt timp după comiterea infracţiunii. 

În ceea ce priveşte latura subiectivă a infracţiunii săvârşite de inculpată, instanţa reţine 

că acesta a acţionat cu intenţie directă, calificată prin scopul urmărit, având deci 

reprezentarea consecințelor faptelor sale, aspect care rezultă din declaraţiile date de inculpată 

în cursul urmăririi penale. 

 

 Individualizarea pedepsei: 

 Potrivit fişei de cazier judiciar al inculpatei (fila 12 d.i.), instanţa constată că 

infracţiunea dedusă judecăţii a fost săvârşită în termenul de supraveghere al suspendării sub 

supraveghere a executării pedepsei dispuse prin sentinţa penală nr. ../19.03.2019 pronunţată 

de Judecătoria Bârlad, definitivă prin neapelare la data de 23.04.2019, fiind o infracțiune 
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intenționată și pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 1 an, motiv pentru 

care este justificată reţinerea săvârşirii faptei în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de 

art. 41 alin. 1 C.pen.  

 În consecință, în temeiul art. 396 alin. 2 C.proc.pen., constatând că sunt întrunite 

condițiile răspunderii penale a inculpatei și că fapta reținută în sarcina sa constituie 

infracțiune, instanța va dispune condamnarea acesteia, urmând a avea în vedere, la 

individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, criteriile generale de individualizare prev. de art. 

74 C.pen. și, respectiv, limitele de pedeapsă prevăzute de normele de incriminare din partea 

specială a Codului penal, astfel cum aceste limite vor fi reduse cu 1/3 ca efect al aplicării 

dispoziţiilor art. 396 alin. 10 C.proc.pen.  

 Deși fapta concret săvârșită nu relevă un grad de pericol social ridicat prin prisma 

împrejurărilor şi a modului de comitere, precum şi faţă de împrejurarea că prejudiciul în 

cuantum redus a fost reparat integral, în natură, imediat după săvârşirea faptei, instanța reține 

că natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale inculpatei impun 

aplicarea unei pedepse mai ridicate decât limita minimului special aplicabil în cauză. Astfel, 

se constată că inculpata nu se află la primul conflict cu legea penală și deși a fost condamnată 

în prealabil, în mod definitiv, în repetate rânduri, pentru săvârșirea unor fapte antisociale, 

pedepsele anterior aplicate nu au fost suficiente pentru a atrage îndreptarea acesteia; 

concluzionând, se constată că inculpata a dat dovadă de perseverență infracțională, nesocotind 

în mod constant valorile sociale ocrotite de legea penală. 

Astfel, având în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 C.pen., prin 

raportare la limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită, astfel cum au 

fost reduse conform dispozițiilor prev. de art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (noile limite de 

pedeapsă ce urmează a fi avute în vedere fiind cuprinse între 4 luni şi 2 ani închisoare) și 

luând în considerare atât gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, cât şi 

circumstanţele personale ale inculpatei P.V.  (în vârstă de 24 de ani, cu studii 5 clase, fără loc 

de muncă), instanţa apreciază că pedeapsa de 9 luni închisoare ar putea răspunde în mod 

eficient dublului scop de prevenire şi sancţionare, contribuind în egală măsură la reeducarea şi 

atenţionarea reală a inculpatei.  

Solicitarea formulată de apărătorul ales al inculpatei, de condamnare la pedeapsa 

amenzii penale, nu este întemeiată, având în vedere că inculpata a perseverat în comiterea de 

infracţiuni chiar şi după ce a beneficiat de clemenţa organelor judiciare prin aceea că a fost 

condamnată la o pedeapsă privativă de libertate a cărei executare a fost suspendată sub 

supraveghere, de unde rezultă că aplicarea unui regim sancţionator mai blând nu este suficient 

pentru atingerea scopului de prevenire a săvârşirii de noi infracţiuni. 

În considerarea celor expuse anterior, pentru săvârșirea infracțiunii de furt în stare de 

recidivă postcondamnatorie, prev. de art. 228 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen., 

instanța urmează a dispune condamnarea inculpatei P.V.  la pedeapsa de 9 luni închisoare. 

Pentru fapta reținută în sarcina inculpatei, instanța urmează să aplice ca pedeapsă 

complementară interzicerea exercitării dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în 

orice alte funcţii publice și a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii 

de stat, pe o perioadă de 1 an de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei 

închisorii, apreciind că prin săvârşirea infracţiunii deduse judecăţii, ţinând cont şi de 

circumstanţele sale personale şi perseverenţa infracţională în comiterea de infracţiuni, 

inculpata a dat dovadă de un comportament vădit antisocial. Având în vedere necesitatea 

protecţiei eficiente a mediului social şi a intereselor legitime ale celorlalte persoane, instanţa 
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apreciază că aplicarea pedepsei complementare are rolul de a completa represiunea rezultată 

din aplicarea pedepsei principale, fiind necesară şi proporţională cu scopul urmărit prin 

aplicarea pedepsei, acela de a o reeduca pe inculpată şi de a o determina să îşi alinieze 

conduita regulilor de convieţuire socială. 

De asemenea, instanţa urmează să aplice ca pedeapsă accesorie interzicerea exercitării 

dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și a dreptului de 

a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la momentul rămânerii 

definitive a prezentei hotărâri și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei 

închisorii aplicate.  

  

 Pluralitatea de infracţiuni:  

Reiterând, având în vedere că infracţiunea dedusă judecăţii în prezenta cauză a fost 

săvârşită în termenul de supraveghere al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei 

dispuse prin sentinţa penală nr. ../19.03.2019 pronunţată de Judecătoria Bârlad, definitivă prin 

neapelare la data de 23.04.2019, instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art. 96 alin. 4 C.pen., 

sens în care va revoca suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 4 luni 

închisoare aplicate inculpatei prin sentinţa penală nr. ../19.03.2019 pronunţată de Judecătoria 

Bârlad, definitivă prin neapelare la data de 23.04.2019 şi va dispune executarea pedepsei. 

Va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată prin sentinţa penală nr. ../19.03.2019 

pronunţată de Judecătoria Bârlad, definitivă prin neapelare la data de 23.04.2019 şi va repune 

în individualitatea lor pedepsele componente, respectiv: 

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei prin sentinţa penală nr. ../19.03.2019 

pronunţată de Judecătoria Bârlad, definitivă prin neapelare la data de 23.04.2019 (faptă din 

data de 24-25.07.2014); 

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei prin sentinţa penală nr. ../24.02.2017 

pronunţată de Judecătoria Sinaia, definitivă prin neapelare la data de 21.03.2017 (faptă din 

data de 19.04.2016). 

Va descontopi pedeapsa rezultantă aplicată prin sentinţa penală nr. ../10.05.2019 

pronunţată de Judecătoria Făurei, definitivă prin neapelare la data de 03.06.2019 şi repune în 

individualitatea lor pedepsele componente, respectiv: 

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei prin sentinţa penală nr. ../19.03.2019 

pronunţată de Judecătoria Bârlad, definitivă prin neapelare la data de 23.04.2019 (faptă din 

data de 24-25.07.2014); 

-  pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatei prin sentinţa penală nr. 

../10.05.2019 pronunţată de Judecătoria Făurei, definitivă prin neapelare la data de 03.06.2019  

(faptă din data de 18.08.2018). 

Având în vedere că infracţiunea pentru care inculpata a fost condamnată prin sentinţa 

penală nr. ../10.05.2019 pronunţată de Judecătoria Făurei, definitivă prin neapelare la data de 

03.06.2019 a fost comisă la data de 18.08.2018, anterior rămânerii definitive a condamnării ce 

constituie primul termen al recidivei postcondamnatorii în raport cu infracţiunea din prezenta 

cauză, instanţa constată incidenţa considerentelor Deciziei nr. 22 din 09.07.2020 a Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie: “Aşadar, infracţiunile săvârşite în stare de recidivă nu pot fi 

comise mai înainte ca hotărârea de condamnare anterioară să fi rămas definitivă, relevantă 

pentru primul termen fiind condamnarea definitivă, iar sfera concursului de infracţiuni cu 

pluralitate infracţională s-a închis prin rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare 

pentru una dintre infracţiunile concurente”.  
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Pe cale de consecinţă, sfera concursului de infracţiuni cu pluralitate infracţională s-a 

închis la data de 23.04.2019, data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. ../19.03.2019 

pronunţată de Judecătoria Bârlad, cu includerea infracţiunii din data de 18.08.2018, chiar dacă 

pentru aceasta a intervenit o hotărâre de condamnare definitivă ulterior acestui moment.  

Prin urmare, în baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen. şi art. 44 alin. 2 C.pen., cu aplicarea 

Deciziei nr. 22 din 09.07.2020 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţa va contopi 

pedepsele anterior repuse în individualitatea lor şi îi va aplica inculpatei pedeapsa cea mai 

grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare, sporită cu 1/3 din totalul celorlalte pedepse [1/3 x 2 ani 

= 8 luni], şi anume o pedeapsă rezultantă parţială de 4 ani şi 2 luni închisoare. 

În temeiul art. 45 alin. 1 C.pen., va aplica inculpatei, pe lângă pedeapsa rezultantă 

parţială, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 

lit. a), b) şi d) C.pen., pe o durată de 3 ani de la executarea sau considerarea ca executată a 

pedepsei închisorii, pedeapsă complementară cu conţinutul aplicat prin sentinţa penală nr. 

81/10.05.2019 pronunţată de Judecătoria Făurei, definitivă prin neapelare la data de 

03.06.2019. 

În temeiul art. 45 alin. 5 rap. la art. 45 alin. 1 C.pen., va aplica inculpatei, pe lângă 

pedeapsa rezultantă parţială, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de 

art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi d) C.pen., de la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri și 

până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. 

În baza art. 43 alin. 2 C.pen., cu aplicarea Deciziei nr. 22 din 09.07.2020 a Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie, instanţa va aplica regulile regimului sancţionator al recidivei 

postcondamnatorii, a cărei incidenţă a fost constatată în considerentele anterioare, motiv 

pentru care va adăuga pedeapsa de 9 luni închisoare aplicată inculpatei prin prezenta sentinţă 

la pedeapsa rezultantă parţială de 4 ani şi 2 luni închisoare, obţinută prin contopirea efectuată 

anterior, urmând ca inculpata să execute, în regim de detenţie, o pedeapsă rezultantă de 4 ani 

şi 11 luni închisoare. 

În baza art. 45 alin. 3 lit. b) C.pen., îi va aplica inculpatei, cu titlu de pedeapsă 

complementară, pe lângă pedeapsa principală de 4 ani şi 11 luni închisoare, interzicerea 

exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi d) C.pen. pe o durată de 4 ani, de la 

executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. 

În baza art. 45 alin. 5 rap. la art. 45 alin. 3 lit. b) C.pen., îi va aplica inculpatei, cu titlu 

de pedeapsă accesorie rezultantă, pe lângă pedeapsa principală, interzicerea exercitării 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi d) C.pen., de la momentul rămânerii definitive a 

prezentei hotărâri și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. 

În baza art. 72 alin. 1 C.pen., va deduce din pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă 

perioada executată în baza M.E.P.Î. nr. ../03.06.2019, respectiv de la 05.06.2019 la zi, precum 

şi durata reţinerii din data de 21.08.2018. 

Totodată, va dispune anularea M.E.P.Î. nr. ../03.06.2019 emis în baza sentinţei penale 

nr. nr. ../10.05.2019 pronunţată de Judecătoria Făurei, definitivă prin neapelare la data de 

03.06.2019 şi emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii, la rămânerea 

definitive a prezentei hotărâri. 

Latura civilă: 

Instanța va lua act că persoana vătămată S.C. R.H. S.A nu s-a constituit parte civilă în 

procesul penal, prejudiciul fiind acoperit în integralitate prin restituirea bunurilor sustrase 

imediat după săvârșirea faptei. 

Cheltuieli judiciare: 
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În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., instanța o va obliga pe inculpată la plata 

cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 1 000 lei, din care suma de 500 lei 

reprezintă cheltuieli stabilite prin actul de sesizare a instanţei.  

Onorariul apărătorului din oficiu al inculpatului, av. N., în cuantum de 1 495 lei, 

urmează a fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei. 

 

5. Infracţiunea de ultraj. Elemente constitutive. 
 

În drept, fapta inculpatului NAC., care, în data de 01.04.2021, în jurul orei 23.40, a 

intrat în curtea Secției .. Poliție, situată în București, .., Sector 2 și, cu un cuțit de bucătărie 

cu lama de aproximativ 20 de cm, mâner de 12 cm, fără niciun motiv și fără vreo avertizare 

prealabilă, a înjunghiat-o pe persoana vătămată agent șef B.D. , polițist aflat în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu, care purta uniforma de polițist, în piciorul stâng, în zona coapsei, 

cauzându-i acestuia leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 8-9 (opt – nouă) zile 

de îngrijiri medicale, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj, prev. de art. 

257 alin. 1 și 4 din C. pen. rap. la art. 193 alin. 1 și 2 din C. pen. 

Elementul material din structura laturii obiective a infracțiunii de ultraj constă în 

acţiunea inculpatului de a aplica o lovitură cu cuțitul persoanei vătămate B.D. , polițist aflat 

în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu un cuțit de bucătărie cu lama de aproximativ 20 de 

cm, mâner de 12 cm, în piciorul stâng, în zona coapsei. 

 Urmarea imediată a infracţiunilor se reflectă pe de o parte în starea de pericol creată 

autorităţii, iar pe de altă parte în atingerea adusă integrităţii fizice a persoanei vătămate-

subiect pasiv secundar, concretizată în cauzarea de leziuni traumatice ce au necesitat pentru 

vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale, respectiv, plagă la nivelul membrului inferior stâng, 

în zona coapsei. 

Sentinţa penală nr. 676/ 11.10.2021, definitivă 

 

 Prin rechizitoriul nr. ../P/2021 din data de 25.05.2021 al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 2 București, a fost trimis în judecată inculpatul NAC., sub măsura 

preventivă a arestului preventiv, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin. 

(1) și (4) din C. pen. rap. la art. 193 alin. (2) din C. pen. 

În actul de sesizare s-a reținut, în esență, că inculpatul NAC., în data de 01.04.2021, 

în jurul orei 23.40, a intrat în curtea Secției . Poliție, situată în București, .., Sector 2 și, cu un 

cuțit de bucătărie cu lama de aproximativ 20 de cm, mâner de 12 cm, fără niciun motiv și fără 

vreo avertizare prealabilă, a înjunghiat-o pe persoana vătămată agent șef B.D., polițist aflat în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu, care purta uniforma de polițist, în piciorul stâng, în zona 

coapsei, cauzându-i acestuia leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 8-9 (opt – 

nouă) zile de îngrijiri medicale. 

 În cuprinsul rechizitoriului au fost indicate următoarele mijloace de probă administrate 

în cursul urmăririi penale: declarația persoanei vătămate B.D. ; declarația martorului N.R.A.; 

declarația martorului V.C. ; înregistrarea audio –video a momentului faptei şi procesul - 

verbal de redare imagini; imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate în 

incinta Secţiei  Poliţie care surprind locul săvârşiri faptei şi procesul – verbal de redare a 

acestor imagini; procesul - verbal de cercetare la faţa locului și planșa fotografică aferentă;      

procesele - verbale de verificare; înscrisuri medicale privind persoana vătămată B.D. ; 

raportul de expertiză medico – legală nr. A1/../2021 din data de 28.04.2021; raportul de 
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expertiză medico - legală psihiatrică nr. A1/../2021 din data de 20.05.2021; proces - verbal de 

restituire a bunurilor către inculpat; declaraţiile inculpatului NAC.. 

Sub aspectul laturii civile, în cuprinsul rechizitoriului s-a menţionat că persoana 

vătămată B.D.  nu s-a constituit parte civilă în cursul urmăririi penale. 

Prin încheierea din camera de consiliu din data de 20.07.2021, rămasă definitivă 

prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării 

instanței, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus 

începerea judecăţii. 

În baza măsurilor premergătoare şedinţei de judecată dispuse de către instanţă, a fost 

comunicată fişa de cazier judiciar a inculpatului (f. 19 d.inst.).  

Totodată, instanța a dispus desemnarea unui apărător din oficiu pe seama inculpatului, 

fiind depusă delegaţia pentru asistenţă juridică obligatorie nr. ../25.05.2021 (f. 17 d.inst.). 

 La termenul de judecată din data de 06.10.2021, ulterior citirii actului de sesizare, 

instanța a adus la cunoștința inculpatului dispozițiile art. 374 alin. (4) C. pr. pen. rap. la art. 

396 alin. (10) C. pr. pen., privind judecata în procedură simplificată, precum şi soluțiile 

posibile ca urmare a acestei proceduri. 

 Prezent la termenul de judecată, în prezența apărătorului său din oficiu, inculpatul a 

arătat că solicită ca judecata să aibă loc conform procedurii simplificate, prevăzută de art. 374 

alin. (4) C. pr. pen. declarația acestuia fiind consemnată și atașată la fila 26 d. inst.  

În faza de judecată nu au fost administrate probe, inculpatul fiind judecat în baza 

probelor administrate în cursul urmăririi penale. 

 Analizând probele administrate în faza de urmărire penală, instanţa reţine aceeaşi 

situaţie de fapt ca în actul de sesizare, respectiv: 

 Instanța reține că, la data de 01.04.2021, în jurul orei 23.40, inculpatul NAC. a intrat în 

curtea Secției .  Poliție, situată în București, .., Sector 2 și, cu un cuțit de bucătărie cu lama de 

aproximativ 20 de cm și mâner de 12 cm, fără niciun motiv și fără vreo avertizare prealabilă, a 

înjunghiat-o pe persoana vătămată agent șef B.D. , polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de 

serviciu, care purta uniforma de polițist, în piciorul stâng, în zona coapsei, cauzându-i leziuni 

traumatice ce au necesitat pentru vindecare 8-9 (opt – nouă) zile de îngrijiri medicale. 

Aceste aspecte rezultă din cuprinsul procesului – verbal de sesizare din oficiu din data 

de 02.04.2021, potrivit căruia, în data de 01.04.2021, în jurul orei 23,30, în timp ce se aflau în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu, în incinta Secției .. Poliție, agent şef principal B.D. , 

polițist în postul "pază și acces sediu" și agent V.C. , aflat la camera ofițerului de serviciu, au 

observat o persoană de sex masculin, corpolent, înălțime circa 1,70-1,75, tuns scurt și cu 

pilozitate facială, îmbrăcat cu o pereche de pantaloni scurți de culoare roz, tricou alb, geacă de 

culoare neagră, purtând papuci de culoare neagră în picioare, respectiv pe inculpatul Năstase 

Alexandru – Claudiu, care a intrat în curtea Secției  Poliție. 

În acel moment, persoana vătămată B.D.  s-a deplasat în afara sediului Secției . Poliție, 

în dreptul scărilor pentru a intercepta și legitima persoana de sex masculin observată anterior, 

iar după ce l-a întrebat motivul prezenței sale la Secția  Poliție, l-a auzit pe bărbatul în cauză 

vorbind cu cineva la telefon și spunând acelei persoane “o să omor un gabor”, în direct.  

În continuare, s-a consemnat că persoana vătămată B.D.  a observat cum bărbatul a 

făcut o mișcare bruscă cu mâna dreaptă, aducând-o de la spate, către corpul său, moment în 

care a observat lama unui cuțit, l-a prins pe agresor de mână, încercând să-l dezarmeze pe 

acesta, reușind doar să devieze mâna agresorului de la partea superioară a corpului său, fiind 

astfel înțepat cu vârful cuțitului în pulpa piciorului stâng. 
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Imediat, persoana vătămată B.D.  a reușit să îi prindă mâna agresorului în barele de 

susținere ale balustradei scărilor și să îl dezarmeze de cuțit, aruncându-l în curtea secției. 

După ce a reușit și imobilizarea agresorului, agentul șef principal B.D.  i-a solicitat 

colegului său, martorul V.C.  să îl încătușeze pe agresor, fapt ce s-a realizat. 

Persoana vătămată B.D.  a fost transportat de urgență la Spitalul Sfântul Pantelimon cu 

autospeciala MAI 57468, pentru a i se acorda primele îngrijiri medicale.  

Fiind audiat în calitate de persoană vătămată, agent şef principal B.D.  a declarat că 

este polițist în cadrul D.G.P.M.B – Secția .. Poliție, Biroul Ordine Publică și în data de 

01.04.2021, începând cu orele 22:00 a intrat în serviciu, fiind planificat în postul pază și 

control acces la sediul Secției .. Poliție, situat pe .., sector 2 București, precizând că își 

desfășoară serviciul în uniformă de polițist.  

În jurul orei 23.30, persoana vătămată a relatat că se afla în incinta subunității de 

poliție, chiar în holul de la intrarea în clădire și discuta cu Ag. V.C. , ofițerul de serviciu, când 

a auzit zgomotul porții pietonale de acces în curte. Imediat și-a îndreptat privirea spre poartă 

și a ieșit din clădire pentru a intercepta persoana care a intrat în curte, astfel că a observat un 

bărbat de aproximativ 35 de ani, corpolent, înălțime aproximativ 1,70-1,75 m, față rotundă, 

ten închis, tuns scurt și cu pilozitate facială, îmbrăcat cu pantaloni scurți de culoare roz, tricou 

alb și o geacă de culoare neagră, încălțat cu șlapi de culoare neagră. a observat că avea în 

mâna stângă telefonul mobil și se afla într-o convorbire din care a înțeles doar că a spus: ”O 

să omor un gabor în direct, live.” 

Persoana vătămată B.D.  a arătat că a coborât spre acest bărbat pe prima treaptă, el 

aflându-se la baza scării de acces în clădire, urcând o treaptă sau două, l-a salutat și l-a 

întrebat cu ce îl poate ajuta. Imediat, în timp ce persoana vătămată cobora scările și avea 

piciorul stâng în față, pe treapta de jos, a văzut cum bărbatul a făcut o mișcare bruscă a mâinii 

drepte pe care o avea la spate, apoi a văzut lucind lama unui cuțit cu care acesta a lovit în 

direcția persoanei vătămate, în timp ce privea fioros în partea superioară a corpului persoanei 

vătămate, de la zona toracică spre cap.  

Persoana vătămată BD. a precizat că a avut imediat reacție de autoapărare, în sensul că 

a parat oarecum lovitura de cuțit și a fost înțepat în zona coapsei stângi, pe partea laterală. 

Acesta a realizat că a fost atins de cuțit în picior pentru că a simțit o căldură puternică, cu 

mâna stângă i-a parat mâna dreaptă în care avea cuțitul și l-a împins spre balustrada scării 

pentru a-i limita mișcările, cu mâna dreaptă i-a luat cuțitul din mână și l-a aruncat jos, lângă 

scară. După ce l-a dezarmat pe individ, persoana vătămată a relatat că l-a strigat pe agentul 

V.C. , care a venit la fața locului, a luat cătușele de pe centura persoanei vătămate, l-a 

încătușat pe NAC. și împreună l-au condus în sediul secției.  

Persoana vătămată a precizat că bărbatul descris mai sus nu s-a opus imobilizării și 

încătușării, iar după ce l-a introdus în secția de poliție l-a întrebat de ce l-a înjunghiat pentru 

că nu l-a văzut niciodată și nu i-a făcut nici un rău, inițial nerăspunzând, însă la insistențele 

persoanei vătămate a replicat: ”Așa vreau eu!”. 

În continuare, persoana vătămată B.D.  a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență 

Sf. Pantelimon, iar după acordarea îngrijirilor medicale, respectiv suturarea plăgii, s-a întors 

la secție întrucât nu s-a impus internarea în spital.  

Aspectele relatate de persoana vătămată B.D.  se coroborează cu declarația martorului 

NRA. , care a declarat că îl cunoaște pe NCA. zis G.. de aproximativ 15 ani de zile, iar la data 

de 01.04.2021 au serbat ziua de naștere a inculpatului NCA. , care a consumat băuturi 

alcoolice. Martorul a relatat că în jurul orei 23:30 – 23:40, inculpatul l-a anunțat că va coborî 
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în fața blocului, iar la ora 23:44, a fost sunat de către Ionuț, un văr dintre ai săi, și a fost 

întrebat „dacă a văzut live-ul făcut de G.. pe Facebook”, martorul replicându-i că nu a văzut 

videoclipul. 

Astfel, martorul NRA.  a precizat că a intrat pe profilul de Facebook al lui NCA. , zis 

G.., profilul numindu-se Claudiu Năstase, unde a văzut un videoclip salvat în urma încheierii 

sesiunii de transmitere live în care acesta era la Secția . de Poliție și i-a zis unui polițist ”i-a 

vin-o mă încoa”, iar după aceea nu s-a mai auzit niciun sunet până la un moment dat când se 

aude ”Claudiu, adu cătușele”. Martorul a înregistrat acest videoclip și l-a pus la dispoziția 

organelor de urmărire penală. 

Martorul a mai susținut că nu a văzut ca NCA. să fi folosit vreun obiect împotriva 

polițistului sau să îl fi agresat în vreun fel, dar când a ajuns la sediul Secției .. Poliție a aflat că 

G.., adică NAC., a folosit un cuțit de bucătărie, martorul fiind în imposibilitatea de a preciza 

scopul utilizării cuțitului. 

De asemenea, instanța reține că în urma prezentării martorului N.R.A. a unei fotografii 

a cuțitului utilizat de către NCA. , zis G.., pentru a săvârși infracțiunea de ultraj în dauna 

numitului B.D. , acesta a recunoscut cuțitul ca fiind cel pe care el și persoanele cu care 

locuiește îl aveau în bucătăria apartamentului unde locuiesc cu chirie, indicând, de asemenea, 

faptul că a văzut ultima dată cuțitul înainte cu aproximativ 2-3 ore ca G.. să plece din 

apartament.  

Martorul NRA.  a precizat că de la adresa la care locuiește împreună cu NAC. cu 

chirie și până la Secția .. Poliție sunt aproximativ 5 minute de mers pe jos, iar în momentul în 

care a plecat din apartament, G.. era îmbrăcat cu o geacă neagră și posibil pantaloni scurți roz, 

N.R.A. nefiind atent cum era îmbrăcat pentru că se juca pe telefon. 

Din imaginile audio video puse la dispoziţie de către martor, redate în procesul - 

verbal de vizionare reiese că, la data de 01.04.2021, inculpatul NAC. a efectuat o filmare cu 

sunet, transmisă live (în timp real), distribuită pe platforma de socializare electronică 

,,Facebook” utilizând profilul denumit ,,NC. ”. Imediat sub denumirea de utilizator se află 

,,descrierea” inserată de către utilizator, respectiv ,,Poliția moare stai sa vedeti”. 

Se observă numele de profil al celui care a postat filmarea, respectiv ,,NC. ”. În 

subsolul imagini afișate se observă faptul că distribuirea respectivă deține 4 (patru) 

comentarii, 2 (două) distribuiri și 37 (treizeci și șapte) de vizualizări, doar unul dintre 

comentarii fiind afișat permanent. Acest comentariu aparține utilizatorului cu profilul denumit 

,,A. ” și conține următoarele: ,,Stai cuminte fratele meu da i drq” 

Pe cuprinsul înregistrării se observă că numitul NAC. se filmează pe el însuși, 

respectiv bustul, în timp ce se deplasează, având în urechi o pereche de căști de telefon, iar pe 

fundal se poate auzi un cântec. La un moment dat, NAC. spune: Intrați, bă! Intrați, intrați!, iar 

acesta spune: ,,Mihăiță! Intră să vezi cum, cum spintec un polițist acuma-n două. Băga-mi-aș 

(…) lui!” 

Ulterior, NAC. prezintă în fața camerei de filmat un obiect ascuțit strălucitor, pe care îl 

ține în mâna dreaptă. 

 Imediat se deplasează către cele două porți din metal de dimensiuni mici, deschide 

poarta din dreapta, intrând în curtea secției și spune: ,,Ia vino-ncoa e!”, ocazie cu care urcă 

treptele din fața secției de poliție, fiind întâmpinat de către agentul șef de poliție B.D. , aflat în 

desfășurarea atribuțiilor de serviciu, care îi adresează acestuia întrebarea ,,Ce faci cu acela-n 

mână”. 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

327 

În continuare, se pot auzi 2 (două) sunete identice ce par a fi strigăte, camera de filmat 

nemaifiind centrată și se aude replica ,,Claudiule, vino-ncoa!”, replică urmată de un sunet, 

moment în care înregistrarea se încheie.   

De asemenea, declarațiile persoanei vătămate B.D.  sunt susținute și prin declarația 

martoului V.C. , care a declarat că este agent de poliție și își desfășoară activitatea în cadrul 

Secției .. Poliție – Compartimentul Personal de Serviciu, îndeplinind funcția de ofițer de 

serviciu. 

La data de 01.04.2021, la ora 20:00, conform planificării, acesta a relatat că  a intrat în 

serviciu în calitate de ofițer de serviciu, iar la ora 22:00, în această funcție a intrat în serviciu 

agent șef principal B.D. , martorul precizând faptul că atât el cât și postul de pază și acces 

sediu desfășoară serviciul în uniformă de poliție cu înscrisurile specifice. 

În timp ce efectua serviciul, la ora 23:34, în timp ce discuta cu ASP B.D. , pe stația de 

emisie – recepție, martorul a primit o sesizare de la dispecerat, iar în timp ce nota speța spre a 

o redirecționa colegilor din teren, pe poarta de acces pietonal din .. a intrat o persoană, ASP 

B.D.  ieșind din sediul Secției .. Poliție spre a întâmpina persoana în cauză. 

Martorul V.C.  Andrei a mai precizat că l-a auzit pe ASP B.D.  strigând ”Claudiule, 

vin-o aici”, iar acesta s-a uitat pe geamul din birou și l-a văzut pe ASP B.D.  cum îl 

imobilizase pe bărbatul în cauză cuprinzându-i din spate trupul cu brațele, astfel că a ieșit 

imediat în fața secției și l-a ajutat pe ASP B.D.  să îl încătușeze pe bărbatul în cauză, ulterior 

introducându-l în sediul secției. 

Martorul V.C. a indicat expres faptul că nu a observat momentul în care ASP B.D.  a 

fost agresat fizic de către bărbatul în cauză dar acesta i-a relatat imediat după ce au încătușat 

persoana în cauză că bărbatul ar fi folosit un cuțit pentru a-l înjunghia la nivelul coapsei 

stângi. 

Martorul V.C. a precizat faptul că ASP B.D.  prezenta la nivelul pantalonilor de 

uniformă, în partea stângă a piciorului stâng, o urmă de culoare brun roșcată cel mai probabil 

fiind sânge, precum și o tăietură în pantaloni în mijlocul urmei. 

Instanța reține că martorul V.C.  Andrei a susținut că nu a auzit discuția purtată de 

colegul său cu NAC., dar în momentul în care l-au încătușat a observat că acesta avea pornită 

o sesiune de transmisiune în direct pe Facebook. 

După încătușarea lui NAC., martorul a observat la nivelul solului, lângă scările 

metalice de acces în sediul secției, în partea stângă un cuțit cu lama de aproximativ 20 de 

centimetri și mâner de culoare neagră. Totodată, la momentul încătușării, NCA. avea în urechi 

o pereche de căști audio de culoare albă, conectate la telefonul mobil, iar telefonul mobil a 

căzut la nivelul solului între scările metalice de acces în sediu și rampa de acces pentru 

persoane cu dizabilități locomotorii. 

În ceea ce privește leziune traumatice suferite de către persoana vătămată B.D. , 

instanța reține că, potrivit concluziilor raportului de expertiză medico – legală nr. A1/../2021 

B.D.  prezintă o leziune traumatică care s-a putut produce prin acțiunea unui corp tăietor 

înțepător (posibil cuțit sau similar), iar leziunile traumatice s-au putut produce la data de 

01.04.2021 și necesită pentru vindecare 8-9 (opt – nouă) zile de îngrijiri medicale. Leziunile 

traumatice nu au pus în primejdie viața victimei şi nu au produs infirmitate fizică 

posttraumatică şi nici prejudiciu estetic grav şi permanent. 

În ceea ce privește starea psihică a inculpatului NAC. la momentul comiterii faptei, 

instanța are în vedere raportul de expertiză medico - legală psihiatrică nr. A1/5035/2021 din 

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

328 

data de 20.05.2021 potrivit căruia inculpatul NAC. a prezentat discernământ în raport de 

infracţiunea de ultraj săvârşită la data de 01.04.2021 în dauna persoanei vătămate B.D. . 

Fiind audiat în calitate de suspect, respectiv, inculpat, NAC., în prezenţa avocatului 

din oficiu, a recunoscut în totalitate săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina sa, fără a putea 

da o explicaţie exactă despre motivul celor întâmplate. 

 În egală măsură, instanța constată că inculpatul NAC. a recunoscut săvârșirea faptei 

astfel cum a fost descrisă în rechizitoriu atât în cursul judecății, optând să fie judecat potrivit 

procedurii recunoașterii învinuirii, cât și la fiecare verificare a legalității și temeiniciei măsurii 

arestării preventive. 

 Situația de fapt anterior menționată rezultă din următoarele mijloace de probă: 

declarația persoanei vătămate B.D. ; declarația martorului N.R.A.; declarația martorului V.C. ; 

înregistrarea audio –video a momentului faptei şi procesul - verbal de redare imagini; 

imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate în incinta Secţiei .. Poliţie care 

surprind locul săvârşiri faptei şi procesul – verbal de redare a acestor imagini; procesul - 

verbal de cercetare la faţa locului și planșa fotografică aferentă; procesele - verbale de 

verificare; înscrisuri medicale privind persoana vătămată B.D. ; raportul de expertiză medico 

– legală nr. A1/../2021 din data de 28.04.2021; raportul de expertiză medico - legală 

psihiatrică nr. A1/../2021 din data de 20.05.2021; proces - verbal de restituire a bunurilor către 

inculpat; declaraţiile inculpatului NAC.. 

În drept, fapta inculpatului NAC., care, în data de 01.04.2021, în jurul orei 23.40, a 

intrat în curtea Secției  Poliție, situată în București, .., Sector 2 și, cu un cuțit de bucătărie cu 

lama de aproximativ 20 de cm, mâner de 12 cm, fără niciun motiv și fără vreo avertizare 

prealabilă, a înjunghiat-o pe persoana vătămată agent șef B.D. , polițist aflat în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu, care purta uniforma de polițist, în piciorul stâng, în zona coapsei, 

cauzându-i acestuia leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 8-9 (opt – nouă) zile 

de îngrijiri medicale, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj, prev. de art. 

257 alin. 1 și 4 din C. pen. rap. la art. 193 alin. 1 și 2 din C. pen. 

Elementul material din structura laturii obiective a infracțiunii de ultraj constă în 

acţiunea inculpatului de a aplica o lovitură cu cuțitul persoanei vătămate B.D. , polițist aflat în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu un cuțit de bucătărie cu lama de aproximativ 20 de cm, 

mâner de 12 cm, în piciorul stâng, în zona coapsei. 

 Urmarea imediată a infracţiunilor se reflectă pe de o parte în starea de pericol creată 

autorităţii, iar pe de altă parte în atingerea adusă integrităţii fizice a persoanei vătămate-

subiect pasiv secundar, concretizată în cauzarea de leziuni traumatice ce au necesitat pentru 

vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale, respectiv, plagă la nivelul membrului inferior stâng, 

în zona coapsei. 

Legătura de cauzalitate între urmarea imediată, în speţă starea de pericol instituită 

pentru ordinea publică, precum şi pentru respectul datorat autorităţii de stat, dar şi pentru 

integritatea fizică a subiectului pasiv secundar, rezultă din materialitatea faptei.  

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că atitudinea subiectivă a inculpatului 

faţă de fapta săvârşită şi de urmările acesteia se caracterizează prin intenţie directă, prevăzută 

de art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal, inculpatul având reprezentarea caracterului ilicit al faptei 

sale, a prevăzut şi a urmărit rezultatul acesteia. 

 Având în vedere considerentele anterioare, instanţa apreciază că în cauză sunt 

îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 alin. 2 Cod de procedură penală, în sensul că fapta 
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săvârşită de inculpat există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită cu forma de vinovăţie 

prevăzută de lege, motiv pentru care va dispune condamnarea acestuia. 

 La individualizarea sancțiunii și proporționalitatea acesteia, instanța va avea în vedere 

dispozițiile art. 74 C. pen., potrivit căruia „(1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se 

face în raport cu gravitatea infracțiunii săvârșite şi cu periculozitatea infractorului, care se 

evaluează după următoarele criterii: a) împrejurările şi modul de comitere a infracțiunii, 

precum şi mijloacele folosite; b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; c) natura şi 

gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; d) motivul săvârșirii 

infracțiunii şi scopul urmărit; e) natura şi frecvența infracțiunilor care constituie antecedente 

penale ale infractorului; f) conduita după săvârșirea infracțiunii şi în cursul procesului penal; 

g) nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială şi socială. (2) Când pentru 

infracțiunea săvârșită legea prevede pedepse alternative, se tine seama de criteriile prevăzute 

în alin. (1) şi pentru alegerea uneia dintre acestea”. 

            Prin raportare la criteriile enumerate anterior, instanţa are în vedere împrejurările de 

comitere a concret a faptei, inculpatul agresând persoana vătămată la sediul poliției, fără 

niciun motiv, cu un cuțit de bucătărie cu lama de 20 de cm, în timp ce se afla sub influența 

băuturilor alcoolice. 

 De asemenea, instanța are în vedere și împrejurarea că inițial inculpatul NAC. a avut 

intenția cel puțin indirectă de a ucide un polițist (indiferent de persoana acestuia), aspect care 

rezultă din declarațiile acestuia date în cursul urmăririi penale, inculpatul precizând că în 

momentele anterioare săvârșirii faptei a fost conștient de posibilitatea uciderii polițistului prin 

acțiunea sa, arătând că și-a asumat acest risc. Cu toate acestea, deși persoana vătămată B.D.  a 

relatat că inițial lovitura a vizat zona pieptului și el a deviat-o, inculpatul a arătat că la 

momentul comiterii faptei s-a răzgândit cu privire la acțiunea de ucidere din proprie inițiativă 

și a aplicat lovitura în zona piciorului. Astfel, având în vedere faptul că, strict cu privire la 

modalitatea în care a avut loc acțiunea inculpatului, singurele probe administrate sunt 

declarațiile inculpatului și ale persoanei vătămate, instanța reține că dubiul profită inculpatului 

conform principiului in dubio pro reo, motiv pentru care apreciază încadrarea juridică corectă 

ca fiind cea reținută, respectiv ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal rap. la art. 193 

alin. 1 și 2 Cod penal. 

Totodată, instanța are în vedere la stabilirea sancțiunii și împrejurarea că inculpatul s-a 

filmat în momentele anterioare comiterii faptei, dar și la sediul poliției, distribuind filmarea 

respectivă pe rețeaua de socializare Facebook, aspect de natură a încuraja și alte persoane să 

procedeze în aceeași manieră. 

În egală măsură, instanţa va avea în vedere că, în abstract, gradul de pericol social al 

faptei este unul ridicat raportat la necesitatea menţinerii unui climat de securitate privitor la 

respectul datorat autorităţii de stat şi moralităţii publice. 

Referitor la persoana inculpatului, instanţa are în vedere că inculpatul are vârsta de 28 

de ani, are studii 10 clase, anterior reținerii sale din data de 02.04.2021 avea un loc de 

muncă, fiind muncitor la RD SRL și este la primul conflict cu legea penală, astfel cum 

rezultă din fișa de cazier judiciar a acestuia (f. 19 d.inst.). 

La stabilirea în concret a pedepsei, instanţa va reţine şi faptul că inculpatul a 

recunoscut săvârșirea faptei și a manifestat în mod constant o atitudine de regret față de 

comiterea acesteia. 

           Luând în considerare gravitatea infracţiunii săvârşite, împrejurările concrete şi modul 

de comitere a infracţiunii, starea de pericol creată pentru valorile sociale ocrotite și motivul 
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săvârşirii infracţiunii, precum și urmările efectiv produse, astfel cum au fost analizate anterior, 

instanța apreciază că se impune stabilirea în sarcina inculpatului a pedepsei cu închisoarea, 

scopul pedepsei, respectiv atenţionarea şi responsabilizarea inculpatului cu privire la 

consecinţele încălcării legii penale, putând fi atins numai printr-o astfel de sancțiune. 

            Instanța apreciază că aplicarea pedepsei amenzii penale în raport de împrejurările de 

fapt ale cauzei nu are aptitudinea de a duce la împlinirea scopului preventiv al acesteia, 

considerând că se impune aplicarea pedepsei cu închisoarea în vederea determinării 

inculpatului la conștientizarea consecințelor faptei sale și responsabilizarea acestuia în sensul 

adoptării unei conduite conforme cu ordinea de drept.  

Faţă de împrejurarea că inculpatul a solicitat judecarea cauzei în baza procedurii 

recunoaşterii vinovăţiei, limitele pedeapsei închisorii pentru infracţiunea dedusă judecății se 

vor reduce cu o treime, conform art. 396 alin. 10 C.proc.pen., pedeapsa urmând a fi 

individualizată între limitele 6 luni - 5 ani închisoare.   

În concret, în ceea ce priveşte cuantumul pedepsei închisorii instanţa apreciază că, 

raportat la circumstanţele reale ale faptei, circumstanţele personale ale inculpatului şi limitele 

de pedeapsă menţionate anterior, pentru prevenirea săvârşirii de noi fapte penale şi formarea 

unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială, este necesară 

stabilirea în sarcina inculpatului a unei pedepse de 1 (un) an și 3 (trei) luni închisoare.  

În ceea ce priveşte individualizarea executării pedepsei, instanţa apreciază că nu sunt 

îndeplinite condiţiile prev. de art. 91 alin. 1 C.pen. pentru a se dispune suspendarea sub 

supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului. 

Astfel, deși pedeapsa aplicată inculpatului nu depăşeşte 3 ani închisoare, inculpatul nu 

a mai fost anterior condamnat şi şi-a exprimat consimţământul la prestarea unei munci 

neremunerate în folosul comunităţii, precum și că inculpatul nu s-a sustras de la urmărirea 

penală ori de la judecată şi nici nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului, raportat la 

persoana inculpatului precum şi la posibilităţile acestuia de îndreptare, se apreciază că este 

necesară executarea pedepsei în regim de detenție, date fiind împrejurările comiterii faptei 

evidențiate anterior și în special atitudinea psihică a inculpatului anterioară comiterii faptei, în 

raport de autoritatea pe care o reprezintă agenții de poliție.   

 Cu privire la solicitarea reprezentantei Ministerului Public de aplicare, în temeiul art. 

65 alin. (1) C. pen și art. 67 alin. (1) C. pen., interzicerea ca pedeapsă complementară a 

drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., respectiv dreptul de a dreptul de a fi 

ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care 

implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 3 ani, instanța apreciază că, față de 

modul de comitere al faptei, este necesar a se aplica inculpatului NAC. pedeapsa 

complementară și accesorie, prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. 

Astfel, în temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal rap. la art. 66 alin. 1 lit.  a și b Cod penal, 

va aplica inculpatului pe lângă pedeapsa principală, pedeapsa complementară a interzicerii 

exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice și de a 

ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani, care se va 

executa după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, 

după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului 

de supraveghere a liberării condiţionate.  

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal rap. la art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod penal, va aplica 

inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţi publice sau în 

orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la 
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rămânerea definitivă a prezentei sentinţe  şi până când pedeapsă principală privativă de 

libertate a fost executată sau considerată ca executată. 

În ceea ce privește măsurile preventive aplicate inculpatului, instanța reține că faţă de 

inculpatul NAC. s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, începând cu data de ....2021, ora 

06:30 până la data de 03.04.2021, ora 06:30. 

Prin Încheierea penală din data de ...2021 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din 

cadrul Judecătoriei Sectorului 2 București, pronunţată în dosarul nr. ../300/2021, definitivă 

prin Încheierea nr. ../09.04.2021 pronunțată de Tribunalul București, s-a admis cererea 

procurorului şi s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului NAC. pe o perioadă de 30 de zile 

de la data de 02.04.2021 până la data de 01.04.2021, inclusiv.   

Prin Încheierea penală din data de ...2021 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din 

cadrul Judecătoriei Sectorului 2 București, pronunţată în dosarul nr…/300/2021 al 

Judecătoriei Sectorului 2, s-a dispus prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului 

NAC. pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de ...2021 şi până la data de ...2021, 

inclusiv. 

Ulterior, măsura arestării preventive a fost verificată și menținută de către judecătorul 

de cameră preliminară, dar și de către instanță prin încheierile din 26.05.2021, 17.06.2021, 

30.06.2021, 22.07.2021, 22.07.2021, 16.08.2021, 09.09.2021 și 30.09.2021. 

Examinând legalitatea şi temeinicia măsurii arestului preventiv, în raport de 

temeiurile de drept avute în vedere la momentul dispunerii măsurii arestării preventive, cât şi 

cu privire la momentul judecării prezentei, instanţa constată că măsura arestării preventive a 

fost dispusă cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de  art. 223 alin. 2 Cod de procedură 

penală, corespunzând şi scopului prevăzut de art. 202 Cod de procedură penală şi că se 

impune menţinerea măsurii faţă de periculozitatea crescută a inculpatului, lăsarea lui în 

libertate prezintă un pericol concret real pentru ordinea publică şi generează un sentiment de 

insecuritate şi temere care nu pot fi contracarate de măsurile preventive alternative, respectiv 

arestul la domiciliu sau controlul judiciar. 

În ceea ce privește menținerea măsurii arestării preventive a inculpatului, instanța 

reține că aceasta este imperios necesară pentru a nu aduce mari prejudicii ordinii de drept și 

normalelor raporturi dintre membrii societății prin punerea în libertate a unei persoane care a 

înțeles să își exprime nemulțumirea generică față de autoritatea pe care o reprezintă agenții de 

poliție printr-o acțiune deosebit de violentă asupra unui polițist aflat în exercitarea atribuțiilor 

de serviciu. 

Chiar dacă de la data arestării preventive a inculpatului a trecut o perioadă apreciabilă 

de timp (de peste 6 luni de zile), instanța apreciază că față de gravitatea faptei, de modul 

concret de săvârșire a acesteia, menținerea stării de arest preventiv față de inculpatul NAC. 

este necesară, cu atât mai mult cu cât acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă privativă de 

libertate.  

Astfel, instanţa apreciază că inculpatul prezintă în continuare pericol pentru ordinea 

publică, rezultat din gravitatea concretă a faptei, modul de săvârşire a acesteia, precum și a 

capacității inculpatului de a înțelege consecințele reprobabile a faptei sale, aspect ce reflectă 

un risc ridicat ca şi pe viitor, dacă ar fi lăsat în libertate, să manifeste acelaşi comportament 

antisocial. 

Or, încălcarea regulilor de convieţuire socială printr-o activitate a inculpatului, este 

unul din elementele pericolului concret pentru ordinea publică și unul dintre scopurile 

prevăzute de art. 202 alin. (1) Cod procedură penală, ca justificând măsura arestării 
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preventive, iar lăsarea în libertate a inculpatului la acest moment echivalează cu asumarea 

riscului ca acesta să săvârşească fapte similare celor pentru care este judecat.  

În același context, instanța apreciază că o măsură alternativă, oricare ar fi aceasta, nu 

ar fi adecvată la acest moment deoarece inculpatul nu se află în situaţia de a beneficia de 

încrederea pe care ar presupune-o o asemenea măsură şi nu ar avea efectul necesar de 

restabilire a ordinii sociale  și de a asigura întreaga comunitate de faptul că ori de câte ori este 

necesar, organele represive ale statului au o reacție eficientă.   

Faţă de aceste motive, văzând dispoziţiile art. 362 alin. 2 Cod de procedură penală, 

instanţa apreciază că, în cauză temeiurile de fapt şi de drept care au stat la baza luării măsurii 

arestării preventive subzistă şi impun în continuare privarea de libertate a inculpatului NAC. 

și, pe cale de consecinţă nu se impune nici revocarea măsurii arestării preventive şi nici 

înlocuirea acesteia cu o altă măsură preventivă mai puţin severă. 

 Prin urmare, în baza art. 399 alin. (1) C. proc. pen., va menține măsura arestului 

preventiv dispusă față de inculpatul NAC. prin Încheierea penală din data de ...2021 a 

judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 București, pronunţată 

în dosarul nr. 7320/300/2021, definitivă prin Încheierea nr. ../09.04.2021 pronunțată de 

Tribunalul București (și prelungită prin Încheierea penală din data de 26.04.2021 a 

judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 București, pronunţată 

în dosarul nr.  ../300/2021 al Judecătoriei Sectorului 2), în baza căreia a fost emis mandatul de 

arestare preventivă nr. 54 din data de ...2021 al Judecătoriei Sectorului 2 București, măsură 

ulterior menținută în prezentul dosar. 

În temeiul art. 72 Cod penal, va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului NAC. durata 

reţinerii și arestării preventive începând din data de 02.04.2021 până la zi. 

În soluţionarea laturii civile din prezenta cauză, în temeiul art. 397 alin. 1 Cod de 

procedură penală raportat la art. 25 alin. Cod de procedură penală, instanţa va constata că 

persoana vătămată  B.D.  nu s-a constituit parte civilă în cauză. 

Cu privire la prelevarea probelor biologice, instanța reține că în conformitate cu 

prevederile art. 7 alin. 1  din Legea nr. 76/2008, prelevarea probelor biologice de la 

persoanele persoane condamnate definitiv pentru săvârşirea infracţiunilor cuprinse în anexă la 

pedeapsa închisorii este dispusă de instanţa de judecată, prin hotărârea de condamnare ori prin 

hotărârea de amânare a aplicării pedepsei sau de renunţare la aplicarea pedepsei, iar conform 

anexei Legii nr. 76/2008, pct. 23, în cazul infracţiunii de ultraj se poate dispune prelevarea de 

probe biologice, în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J. 

Având în vedere faptul că instanţa a reţinut faptul că inculpatul a săvârşit infracţiunea 

de ultraj,  pentru prevenirea și combaterea unor categorii de infracțiuni prin care se 

aduc atingeri grave drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în temeiul  art. 7 

alin. 1 din Legea nr. 76/2008, va dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul NAC., 

în vederea adăugării profilului în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare. 

În conformitate cu art. 5 alin. 1 din Legea nr. 76/2008, se va aduce la cunoştinţa 

inculpatului că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în 

Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic. 

 Prelevarea se va realiza  în strictă conformitate cu dispozițiile Legii nr. 76/2008, iar 

probele biologice astfel recoltate și datele din Sistemul Național de Date Genetice Judiciare 

nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de Legea nr. 76/2008. 

În ceea ce privește solicitarea reprezentantei Ministerului Public, prin care aceasta a 

solicitat confiscarea cuțitului folosit de către inculpat la săvârșirea infracțiunii de ultraj, prev. 
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de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal rap. la art. 193 alin. 1 și 2 Cod penal din data de ...2021, 

instanța o consideră întemeiată, cuțitul cu lama de aproximativ 20 de cm, inscripționat 

CASNIC INOX, cu mâner de culoare neagră de aproximativ 12 cm, fiind un bun folosit 

efectiv de către inculpatul NAC. la săvârșirea infracțiunii. 

Așa fiind, în temeiul art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal, va dispune confiscarea cuțitului 

cu lama de aproximativ 20 de cm, inscripționat CASNIC INOX, cu mâner de culoare neagră 

de aproximativ 12 cm, depus la camera de corpuri delicte a Secției  Poliție, în baza dovezii nr. 

2233131, din data de 25.05.2021 (f. 133 d.up.). 

 Dată fiind soluția ce urmează a fi pronunțată în cauză, în baza art. 274 alin.1 C. pr. 

pen., inculpatul va fi obligat la plata sumei de 2.700 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare 

avansate de stat, din care suma de 1.000 de lei este aferentă fazei de urmărire penală, iar suma 

de 1.700 de lei pentru faza de cameră preliminară şi pentru judecată. 

 În temeiul art. 274 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală, cu referire la art. 5 alin. 1 

lit. a și art. 10 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru 

furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul 

sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori 

de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară 

privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională 

în materie penală, suma de 1.700 de lei, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat 

din oficiu pentru inculpat, av. S. (delegație pentru asistență juridică obligatorie nr. 

../25.05.2021), va rămâne în sarcina statului și se va avansa din fondurile Ministerului Justiției 

către Baroul București. 
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Drept procesual penal 
 

1. Obiectul procedurii de cameră preliminară. Verificarea legalității 

administrării probelor, a efectuării actelor de către organele de urmărire 

penală și regularitatea actului de sesizare a instanței 

 

Judecătorul de cameră preliminară reţine că verificarea regularităţii rechizitoriului 

se efectuează conform criteriilor de legalitate şi regularitate specifice acestui act de sesizare 

a instanţei, rechizitoriul nefiind un act de urmărire penală. Rechizitoriul este întocmit de 

către procuror după finalizarea fazei procesuale a urmăririi penale, astfel încât validitatea sa 

este independentă de legalitatea ori de sancţiunile aplicate actelor de urmărire penală. În 

acest sens, judecătorul reţine că regularitatea actului de sesizare priveşte exclusiv aspecte de 

formă şi de fond intrinseci actului de învestire a instanţei, aspect care rezultă din 

interpretarea dispoziţiilor art. 345 alin. 2 C.proc.pen., legiuitorul stabilind o distincţie clară 

între constatarea neregularităţilor actului de sesizare, sancţionarea actelor de urmărire 

penală efectuate cu încălcarea legii, în condiţiile art. 280-282 C.proc.pen. şi excluderea 

uneia sau mai multor probe administrate.   

Pe cale de consecință, judecătorul de cameră preliminară va analiza, pe de-o parte, 

motivele invocate de inculpat ce țin de legalitatea administrării probelor și a efectuării 

actelor de către organele de urmărire penală, iar pe de altă parte, regularitatea actului de 

sesizare a instanței. 

Judecătorul reţine că în procedura de cameră preliminară nu se verifică temeinicia 

acuzației formulate prin actul de sesizare (de pildă existența unui suport probatoriu al 

situațiilor de fapt descrise în rechizitoriu sau caracterul lacunar ori insuficient al 

probatoriului), temeinicia sau fiabilitatea probatoriului ori aptitudinea acestuia de a conduce 

la pronunțarea unei soluții de condamnare. În situaţia în care apărarea susţine că probele 

administrate nu conduc la stabilirea corectă a situației de fapt, are posibilitatea atât de a 

contesta temeinicia probelor administrate în cursul urmăririi penale sub acest aspect, cât şi 

de a propune noi probe, ce urmează a fi încuviințate de instanță în măsura în care se 

apreciază că acestea sunt pertinente, concludente și utile soluționării cauzei. 

 

Încheierea din data de 10.09.2020, definitivă 

 

Prin rechizitoriul nr. X/P/2017 din data de 29.05.2020 al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 2 București, inculpatul DMM a fost trimis în judecată sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii  de violență în familie, prev. de art. 199 alin. 1 C.pen. rap. la art. 194 

alin. 1 lit. a) și e) C.pen.. 

În actul de sesizare a instanței s-au reţinut, în esenţă, următoarele:  

“În data de 19.09.2017, în jurul orelor 22:00-23:00, în timp ce se afla la domiciliu, 

inculpatul DMM a lovit-o pe soția sa, persoana vătămată DFA, cu o doză de bere în zona 

abdominală, cauzându-i acesteia o leziune traumatică, pentru a cărei vindecare au fost 

necesare 35-40 de zile de îngrijire medicală, leziune ce a constat într-o ruptură de splină cu 

hemoperitoneu consecutiv și care a impus o intervenție chirurgicală de urgență pentru 
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extirparea organului, lovitura aplicată de către inculpat punându-i în primejdie viața 

persoanei vătămate.” 

Organele de urmărire penală au reţinut situaţia de fapt în urma administrării 

următoarelor mijloace de probă: proces-verbal de consemnare a declarației persoanei 

vătămate DFA (f. 18 d.u.p.); declarația persoanei vătămate DFA (f. 20-24 d.u.p.); declarațiile 

martorilor BF (f. 25-26, 29-30 d.u.p.) și UCM (f. 27-28 d.u.p.); raport de expertiză medico-

legală nr. A1/X/2017 din data de 09.02.2018 (f. 39-40 d.u.p.); aviz al Comisiei de Avizare și 

Control I.N.M.L. nr. E2/X/2019 din 13.01.2020 (f. 100 d.u.p.); raportul de constatare 

criminalistică nr. X  din 24.11.2017 (f.43-49 d.u.p.); înscrisuri medicale (f. 79-92 d.u.p.); 

declarațiile inculpatului DMM (f. 52, 54, 55, 59, 76 d.u.p.). 

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 04.06.2020, sub numărul 

de dosar X/300/2020.  

Prin cererile depuse la dosar la data de 09.07.2020 și 22.07.2020, inculpatul DMM și 

persoana vătămată DFA au formulat cereri și excepții ce au fost supuse dezbaterii 

contradictorii a părţilor şi procurorului în şedinţa din camera de consiliu de la data de 

02.09.2020.  

Analizând cererile şi excepţiile invocate, judecătorul de cameră preliminară 

reţine următoarele: 

I. Cererile și excepțiile invocate de către inculpatul DMM 

În esență, inculpatul a invocat nulitatea absolută totală de drept a rechizitoriului, 

pentru următoarele considerente: lipsa sesizării legale prevăzute de lege, eronata încadrare 

juridică a faptei, lipsa de apărare pe parcursul urmăririi penale, lipsa anchetei sociale în cauză, 

reținerea unei alte situații de fapt decât cea reală, nulitatea absolută totală de drept a expertizei 

medico-legale și a audierii sale în prezența testului poligraf, lipsa confirmării cerute de lege 

prin lipsa datei și includerea unor modificări necertificate în vreun fel în cuprinsul 

rechizitoriului.  

În primul rând, judecătorul de cameră preliminară reţine că verificarea regularităţii 

rechizitoriului se efectuează conform criteriilor de legalitate şi regularitate specifice acestui 

act de sesizare a instanţei, rechizitoriul nefiind un act de urmărire penală. Rechizitoriul este 

întocmit de către procuror după finalizarea fazei procesuale a urmăririi penale, astfel încât 

validitatea sa este independentă de legalitatea ori de sancţiunile aplicate actelor de urmărire 

penală. În acest sens, judecătorul reţine că regularitatea actului de sesizare priveşte exclusiv 

aspecte de formă şi de fond intrinseci actului de învestire a instanţei, aspect care rezultă din 

interpretarea dispoziţiilor art. 345 alin. 2 C.proc.pen., legiuitorul stabilind o distincţie clară 

între constatarea neregularităţilor actului de sesizare, sancţionarea actelor de urmărire penală 

efectuate cu încălcarea legii, în condiţiile art. 280-282 C.proc.pen. şi excluderea uneia sau mai 

multor probe administrate.   

Pe cale de consecință, judecătorul de cameră preliminară va analiza, pe de-o parte, 

motivele invocate de inculpat ce țin de legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor 

de către organele de urmărire penală, iar pe de altă parte, regularitatea actului de sesizare a 

instanței.  

 

1. În ceea ce privește lipsa sesizării legale prevăzute de lege, inculpatul a invocat, în 

esență, că în cauză lipsește plângerea persoanei vătămate și/sau sesizarea organului 

competent, că toate actele de procedură se raportează în mod exclusiv la denunțul formulat de 

martorul BF, care nu a fost prezent la fața locului, fiind astfel înfrântă voința persoanei 
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vătămate de a formula sau nu plângere penală. A mai susținut inculpatul că se impune 

încetarea procesului penal pentru lipsa sesizării legale a organelor de urmărire penală. 

Potrivit dispozițiilor art. 288 alin. 1 C.proc.pen., organul de urmărire penală este 

sesizat prin plângere sau denunț, prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute 

de lege ori se sesizează din oficiu. De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 295 alin. 1 C.pen., 

punerea în mișcare a acțiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate, în cazul infracțiunilor pentru care legea prevede că este necesară o astfel de 

plângere. 

Judecătorul reține că inculpatul DMM a fost trimis în judecată sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii de violență în familie, prev. de art. 199 alin. 1 C.pen. rap. la art. 194 alin. 1 lit. a) 

și e) C.pen., pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, având în vedere lipsa 

unei dispoziții legale care să prevadă că acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea 

prealabilă a persoanei vătămate. De asemenea, judecătorul reține că dispozițiile art. 288 alin. 1 

C.pen. prevăd modalități alternative de sesizare a organelor de urmărire penală, motiv pentru 

care, în cauză fiind formulat un denunț care îndeplinește condițiile prev. de art. 299 

C.proc.pen., nu este necesară nici plângerea persoanei vătămate, nici sesizarea din oficiu a 

organelor de urmărire penală, acestea fiind în mod legal sesizate prin denunțul formulat.  

În ceea ce privește solicitarea de încetare a procesului penal, existenţa unui 

impediment dintre cele prevăzute de art. 16 C.proc.pen., în speţă, lipsa plângerii prealabile, nu 

poate face obiectul verificărilor în camera preliminară, ci poate duce la încetarea procesului 

penal în faza de judecată, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 396 alin. 6 C.proc.pen., care 

reglementează soluţiile ce pot fi dispuse cu privire la latura penală a cauzei de instanţa de 

judecată, iar nu de judecătorul de cameră preliminară.  

2. În ceea ce privește eronata încadrare juridică a faptei, inculpatul a susținut că a 

săvârșit fapta din culpă, motiv pentru care se impune ca aceasta să fie încadrată juridic în 

dispozițiile art. 196 alin. 2 C.pen. 

Judecătorul de cameră preliminară reține că greşita încadrare juridică a faptei nu 

constituie un element de neregularitate a rechizitoriului care să conducă la concluzia că acesta 

nu are aptitudinea de a învesti instanţa sau un element care să atragă nelegalitatea actelor de 

urmărire penală, ci reprezintă un aspect care urmează a fi analizat în cursul dezbaterii 

contradictorii din faza de judecată. 

În camera preliminară nu se verifică nici legalitatea şi nici temeinicia încadrării 

juridice reţinute prin rechizitoriu, iar dacă analiza concordantă a mijloacelor de probă 

administrate în cauză ar fi susceptibilă să ducă la o altă încadrare juridică decât cea stabilită 

de procuror, o atare situaţie nu conduce la constatarea nulității rechizitoriului ori a actelor de 

urmărire penală efectuate în cauză, având în vedere faptul că nu există mijloace procedurale 

prin care judecătorul de cameră preliminară să poată dispune schimbarea încadrării juridice a 

faptei, această posibilitate existând numai în cursul fazei procesuale a judecăţii, conform art. 

386 C.proc.pen. 

 

3. Inculpatul a mai invocat lipsa de apărare a sa pe parcursul urmăririi penale, 

cu motivarea că avocatul său din oficiu a participat numai la declarațiile date în fața organelor 

de urmărire penală, deși ar fi fost normal ca acesta să fie convocat la administrarea fiecărei 

probe de către organul de urmărire penală. A mai susținut inculpatul că pe tot parcursul 

urmăririi penale avocatul desemnat din oficiu l-a ignorat de fiecare dată când s-a prezentat la 

dosar și nu a luat legătura cu el pentru a putea formula apărări în cunoștință de cauză. 
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Totodată, la data de 16.11.2017, a dat declarație în fața organului de urmărire penală, în 

calitate de inculpat, în prezența unui alt avocat decât cel desemnat, la dosarul cauzei fiind o 

delegație de substituire cu privire la care trebuia să i se solicite acordul.  

Potrivit dispozițiilor art. 91 alin. 1 C.proc.pen., în cazurile de asistență juridică 

obligatorie, dacă suspectul sau inculpatul nu și-a ales un avocat, organul judiciar ia măsuri 

pentru desemnarea unui avocat din oficiu.  

Judecătorul de cameră preliminară constată că la solicitarea organelor de cercetare 

penală, inculpatului i-a fost desemnat un avocat din oficiu (fila 70 d.u.p.), în prezența căruia i-

au fost aduse la cunoștință calitatea de suspect și drepturile procesuale la data de 21.09.2017 

(fila 50 d.u.p.), a fost audiat în calitate de suspect (fila 51 d.u.p.), i-au fost aduse la cunoștință 

calitatea de inculpat și drepturile procesuale (fila 52 d.u.p.), a fost audiat în calitate de inculpat 

la data de 22.09.2017 (fila 53 d.u.p.) și i-a fost adusă la cunoștință prelungirea măsurii 

controlului judiciar (filele 57-58 d.u.p.). 

Judecătorul mai reține că potrivit dispozițiilor art. 92 alin. 1 C.proc.pen., în cursul 

urmăririi penale, avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea 

oricărui act de urmărire penală, cu excepțiile prevăzute în mod expres de lege, iar în scopul 

exercitării acestui drept, dispozițiile alin. 2 al aceluiași articol prevăd că avocatul suspectului 

sau inculpatului poate solicita să fie încunoștințat de data și ora efectuării actului de urmărire 

penală. Astfel, judecătorul de cameră preliminară constată că legea instituie obligația 

organelor de urmărire penală de a încunoștința apărătorul, ales sau din oficiu, al suspectului 

sau inculpatului cu privire la actele de urmărire penală ce urmează a fi efectuate numai în 

situația în care există o solicitare în acest sens, iar nu din oficiu, iar lipsa unei solicitări din 

partea apărătorului nu poate fi sancționată cu nelegalitatea actului de urmărire penală efectuat 

fără participarea acestuia, neexistând prevederi legale în acest sens.  

Mai mult decât atât, judecătorul constată că inculpatul nu a formulat o solicitare de 

schimbare a avocatului din oficiu motivată de lipsa unei apărări concrete și efective, nu s-a 

opus ca asistența juridică să îi fie asigurată de un avocat în substituirea celui desemnat din 

oficiu la data de 06.11.2017 (ocazie cu care inculpat a menționat că nu dorește să fie asistat de 

un apărător ales), nu a propus administrarea de probe și a semnat procesele-verbale de aducere 

la cunoștință a calităților procesuale și declarațiile date în cursul urmăririi penale fără 

obiecțiuni. În ceea ce privește declarația din data de 03.05.2018, dată de inculpat fără a fi 

asistat de un apărător ales sau desemnat din oficiu, atât în cuprinsul procesului-verbal de 

aducere la cunoștință a drepturilor și obligațiilor procesuale, cât și în cuprinsul declarației, s-a 

consemnat că inculpatul nu dorește să fie asistat de apărător, inculpatul semnând fără 

obiecțiuni.  

Pe cale de consecință, judecătorul reține că susținerile privind lipsa sa de apărare pe 

parcursul urmăririi penale sunt neîntemeiate și nu conduc la nulitatea actelor de urmărire 

penală efectuate în cauză.  

 

4. Referitor la lipsa anchetei sociale în cauză, inculpatul a invocat că deși a fost 

trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, nu a fost dispusă 

efectuarea unei anchete sociale, deși a învederat organelor de urmărire penală că este soț și 

tată a trei copii minori, fiind absolut obligatoriu ca în astfel de cauze să se efectueze o anchetă 

socială. 

Judecătorul de cameră preliminară reține că nu există dispoziții legale care să instituie 

obligativitatea efectuării unui raport de anchetă socială în cauzele în care se efectuează 
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cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, că nici inculpatul nu a 

formulat o cerere în acest sens în cursul urmăririi penale, precum și că insuficiența 

probatoriului pe care au fost fundamentate acuzațiile nu poate face obiectul verificărilor în 

camera preliminară.  

 

5. În ceea ce privește susținerile inculpatului privind reținerea în rechizitoriu a 

unei alte situații de fapt decât cea reală (sens în care s-a invocat că fapta pentru care este 

trimis în judecată este neconfirmată de probele administrate în cauză), judecătorul reţine 

că în procedura de cameră preliminară nu se verifică temeinicia acuzației formulate prin actul 

de sesizare (de pildă existența unui suport probatoriu al situațiilor de fapt descrise în 

rechizitoriu sau caracterul lacunar ori insuficient al probatoriului), temeinicia sau fiabilitatea 

probatoriului ori aptitudinea acestuia de a conduce la pronunțarea unei soluții de condamnare. 

În situaţia în care apărarea susţine că probele administrate nu conduc la stabilirea corectă a 

situației de fapt, are posibilitatea atât de a contesta temeinicia probelor administrate în cursul 

urmăririi penale sub acest aspect, cât şi de a propune noi probe, ce urmează a fi încuviințate 

de instanță în măsura în care se apreciază că acestea sunt pertinente, concludente și utile 

soluționării cauzei. 

 

6. Inculpatul a mai invocat nulitatea absolută a expertizei medico-legale dispuse 

în cauză, cu motivarea că au lipsit convocările cerute de lege, iar minima informare a părților 

despre efectuarea expertizei le-ar fi dat acestora posibilitatea de a propune obiective și de a 

apela la un expert-parte. A mai susținut inculpatul că raportul de expertiză efectuat nu 

răspunde la unul dintre obiectivele stabilite de către organul de urmărire penală, respectiv 

dacă leziunile traumatice s-ar fi putut produce ca urmare a unei lovituri cu o doză de bere.  

Potrivit dispozițiilor art. 177 alin. 1, 2 și 4 C.proc.pen., organul de urmărire penală, 

când dispune efectuarea unei expertize, fixează un termen la care sunt chemate părțile și 

subiecții procesuali principali, termen la care se aduce la cunoștința acestora obiectul 

expertizei și întrebările la care expertul trebuie să răspundă și li se pune în vedere că au 

dreptul să facă observații cu privire la aceste întrebări și că pot cere modificarea sau 

completarea lor, precum și dreptul de a cere numirea câte unui expert recomandat, care să 

participe la efectuarea expertizei. Totodată, dispozițiile art. 173 alin. 4 C.proc.pen. prevăd 

dreptul părților și al subiecților procesuali principali de a solicita ca la efectuarea expertizei să 

participe un expert recomandat de aceștia. 

În cuprinsul Deciziei nr. 171 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. 5 și art. 173 alin. 3 C.proc.pen., în paragraful 

21, Curtea Constituțională a reținut că dispozițiile art. 173 alin. 3 C.proc.pen. referitoare la 

numirea de către instituția medico-legală a expertului sau a experților și în cazul expertizelor 

medico-legale, nu exclud aplicarea în cazul acestor expertize a prevederilor art. 173 alin. 4 

C.proc.pen., potrivit cărora părțile și subiecții procesuali principali au dreptul de a solicita 

ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat de acestea.  

Judecătorul de cameră preliminară constată că expertiza medico-legală a fost dispusă 

cu încălcarea de către organul de urmărire penală a obligației de încunoștințare a inculpatului 

și persoanei vătămate cu privire la efectuarea expertizei, precum și cu privire la drepturile pe 

care legea le conferă în legătură cu acest procedeu probatoriu, încălcare ce poate atrage 

sancțiunea nulității relative a ordonanței prin care a fost dispusă efectuarea expertizei medico-

legale, cu consecința excluderii probei, dacă sunt îndeplinite condițiile prev. de art. 282 alin. 1 
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C.pen., și anume dacă s-a adus o vătămare drepturilor părților ori ale subiecților procesuali 

principali, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desființarea actului.   

În ceea ce privește existența unei vătămări, judecătorul reține că aceasta a constat în 

privarea părților de dreptul de a propune obiective și de a solicita ca la efectuarea expertizei să 

participe un expert-parte. Referitor la condiția ca vătămarea să nu poată fi înlăturată altfel 

decât prin desființarea actului, judecătorul reține că aceasta nu este îndeplinită, câtă vreme 

părțile au posibilitatea ca în cursul cercetării judecătorești să solicite efectuarea unei expertize 

medico-legale cu obiectivele pe care înțeleg să le propună, precum și cu participarea unui 

expert desemnat de ele la efectuarea expertizei.  

Referitor la susținerile potrivit cărora raportul de expertiză medico-legală nu răspunde 

la unul dintre obiectivele stabilite de organul de urmărire penală, judecătorul de cameră 

preliminară constată că la data de 04.09.2019, inculpatului i-au fost aduse la cunoștință 

concluziile raportului de expertiză medico-legală nr. A1/X/2017 din data de 09.02.2018, 

ocazie cu care a declarat că nu are de făcut obiecții. De asemenea, în cursul cercetării 

judecătorești, se poate dispune efectuarea unui supliment de expertiză, la cererea părţilor, în 

situația în care se constată că expertiza nu este completă.  

 

7. Inculpatul a mai invocat nulitatea absolută a audierii sale în prezența testului 

poligraf, susținând că de vreme ce legea o omite ca fiind o probă certă și concludentă, este 

evident că administrarea de către organele de urmărire penală apare ca fiind un abuz, motiv 

pentru care concluziile acesteia se impun a fi înlăturate de la dosarul cauzei. 

Inculpatul a mai susținut că se impunea mai întâi a “calibra” aparatul în sensul de a 

pune câteva întrebări care atrăgeau după sine un răspuns natural pozitiv, apoi alte câteva 

întrebări cu răspunsuri negative, special pentru a stabili reperele și indiciile pentru ipoteza în 

care spune adevărul sau nu spune adevărul. Or, în lipsa întrebărilor de calibrare, în mod 

evident concluziile expertizei sunt complet arbitrare.  

A mai invocat inculpatul că au fost încălcate dreptul la apărare și principiul egalității 

părților în procesul penal, fiind împiedicat să formuleze întrebări care i-ar fi dovedit 

nevinovăția. Totodată, se impunea ca atât persoana vătămată, cât și martorii să dea declarații 

în prezența poligrafului.  

În primul rând, judecătorul de cameră preliminară reține că dispunerea efectuării 

constatării criminalistice asupra comportamentului simulat cu privire la inculpat a avut în 

vedere acordul acestuia, exprimat în cuprinsul declarațiilor din datele de 22.09.2017 (fila 53 

verso d.i.) și 11.10.2017 (fila 54 d.i.). Totodată, la fila 46 d.u.p. se regăsește declarația de 

consimțământ la examinarea poligraf, pe care inculpatul a semnat-o fără obiecțiuni, în 

cuprinsul căreia s-a consemnat că i-au fost aduse la cunoștință dreptul de a refuza examinarea 

și faptul că eventualul refuz nu are consecințe juridice, precum și întrebările care îi vor fi 

adresate; se constată, de asemenea, că inculpatului i-au fost adresate, pe parcursul testării, trei 

întrebări de control (fila 47 d.u.p.). 

Pe cale de consecință, judecătorul reține că efectuarea constatării a fost realizată cu 

acordul său și cu respectarea dispozițiilor legale, că inculpatul avea posibilitatea de a propune 

organului de urmărire penală care a dispus efectuarea constatării întrebări pe care acesta să le 

pună la dispoziția specialistului, precum și posibilitatea de a solicita, printr-o cerere de 

probatoriu, testarea poligraf a persoanei vătămate și a martorilor, neexistând astfel nicio 

încălcare a drepturilor sale procesuale.  
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8. În ceea ce privește lipsa confirmării cerute de lege prin lipsa datei, inculpatul a 

invocate că în rechizitoriu nu este menționată data la care prim-procurorul a verificat 

rechizitoriul sub aspectul legalității și temeiniciei, ceea ce atrage nulitatea absolute a vizei.  

Analizând regularitatea actului de sesizare, judecătorul de cameră preliminară constată 

că sunt îndeplinite toate condiţiile de formă, extrinseci ale rechizitoriului, întrucât acesta 

cuprinde datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, la persoana inculpatului, la actele de 

urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare, fiind respectată şi 

condiţia referitoare la verificarea legalităţii şi temeiniciei rechizitoriului de către prim-

procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, având în vedere 

faptul că art. 328 C.proc.pen. nu prevede obligativitatea ca prim-procurorul să menţioneze 

data la care se realizează verificarea legalităţii rechizitoriului. 

În ceea ce privește condițiile de fond, intrinseci ale rechizitoriului, judecătorul constată 

că nu au fost invocate cereri și excepții cu privire la acest aspect și nici nu s-a impus a fi 

invocate din oficiu, descrierea faptei imputate prin actul de sesizare a instanţei fiind realizată 

cu indicarea tuturor elementelor ce prezintă relevanţă penală, sub aspectul conţinutului 

infracţiunii pentru care inculpatul a fost trimis în judecată.  

 

9. Inculpatul a mai invocat că în rechizitoriu au fost incluse modificări 

necertificate, astfel cum se poate observa pe prima pagină a rechizitoriului, în partea din 

stânga sus, deși legea prevede că orice modificare trebuie certificată de către cel care o face cu 

semnătură, ștampilă și dată.  

Judecătorul de cameră preliminară constată că modificarea la care se face referire este 

o îndreptare a unei erori materiale constând în numărul dosarului de urmărire penală, în 

legătură cu care nu s-a invocat nicio vătămare a drepturilor procesuale ale inculpatului.  

 

II. Cererile și excepțiile formulate de persoana vătămată DFA 

1. Prin cererea depusă la data de 09.07.2020 (fila 15 dosar nr. X/300/2020/a1), 

persoana vătămată a solicitat restituirea cauzei la parchet în vederea refacerii actului de 

sesizare, solicitând judecătorului de cameră preliminară să constate că organele de urmărire 

penală au fost sesizate prin denunțul formulat de către martorul BF, deși având în vedere 

încadrarea faptei, era necesară plângerea prealabilă a persoanei vătămate ori sesizarea din 

oficiu a organelor de urmărire penală. A mai susținut persoana vătămată că ținându-se cont de 

denunțul unei personae care nu are calitate procesuală, îi sunt vătămate drepturile garantate 

oricărui cetățean supus unei procedure penale pentru că îi este interzisă instituția împăcării, 

prevăzută în mod expres de legiuitor în cazul infracțiunilor de violență în familie, ca singura 

cauză care înlătură răspunderea penală.  

Judecătorul de cameră preliminară face trimitere la considerentele expuse anterior, cu 

prilejul analizei cererii formulate de inculpat prin care s-a invocat lipsa sesizării legale a 

organelor de urmărire penală și reține că sesizarea organelor de urmărire penală s-a făcut în 

mod legal, iar încadrarea juridică dată faptei nu permite împăcarea părților, astfel cum rezultă 

din interpretarea per a contrario a dispozițiilor art. 199 alin. 2 C.pen., care nu se referă și la 

infracțiunea prevăzută de dispozițiile art. 194 C.pen.  

 

2. La termenul din data de 02.09.2020, persoana vătămată, prin apărător, a mai 

invocat reținerea în rechizitoriu a unei situații de fapt nereale, nulitatea absolute a 

raportului de expertiză întrucât leziunile produse nu au legătură de cauzalitate cu 
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acțiunea inculpatului și interpretarea eronată a testului poligraf, bazat pe premisa 

greșită că persoana vătămată a fost lovită în zona abdominală și a solicitat restituirea 

cauzei la parchet în vederea refacerii urmăririi penale. 

Prin raportare la dispozițiile care reglementează obiectul procedurii de cameră 

preliminară, judecătorul de cameră preliminară reține că aspectele invocate privesc temeinicia 

acuzației pentru care inculpatul a fost trimis în judecată și nu pot face obiectul analizei în 

cadrul acestei proceduri, în care nu se verifică temeinicia acuzației formulate prin actul de 

sesizare (de pildă, existența unui suport probatoriu al situațiilor de fapt descrise în rechizitoriu 

sau caracterul lacunar ori insuficient al probatoriului), temeinicia sau fiabilitatea probatoriului 

ori aptitudinea acestuia de a conduce la pronunțarea unei soluții de condamnare. Susținerile 

apărării în sensul că probele administrate conduc la reținerea unei alte situații de fapt urmează 

a fi analizate cu ocazia soluționării fondului cauzei, revenind instanţei de judecată sarcina ca 

după parcurgerea cercetării judecătoreşti, să decidă dacă aspectele ce i se impută inculpatului 

prin actul de sesizare se confirmă ori se infirmă prin probatoriul administrat. 

Referitor la cererea de restituire a cauzei la parchet, judecătorul reţine că ipotezele de 

restituire sunt strict şi limitativ prevăzute de art. 346 alin. 3 C.poc.pen., respectiv: a) 

rechizitoriul este neregulamentar întocmit, iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror 

în termenul prevăzut la art. 345 alin. 3, dacă neregularitatea  atrage imposibilitatea stabilirii 

obiectului sau limitelor judecăţii; b) a exclus toate probele administrate în cursul urmăririi 

penale; c) procurorul solicită restituirea cauzei, în condiţiile art. 345 alin. 3, ori nu răspunde în 

termenul prevăzut de aceleaşi dispoziţii. 

Nefiind incident niciunul dintre aceste cazuri, judecătorul apreciază că nu se poate 

dispune restituirea cauzei la parchet, cererea persoanei vătămate urmând a fi respinsă ca 

neîntemeiată.  

 

Față de considerentele expuse, în baza art. 345 alin. 2 C.proc.pen., judecătorul va 

respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpatul DMM şi persoana vătămată DFA, ca 

neîntemeiate și, în baza art. 346 alin. 2 C.proc.pen., va constata legalitatea sesizării instanţei 

cu rechizitoriul nr. X/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 

privind pe inculpatul DMM sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, prev. de 

art. 199 alin. 1 C.pen. rap. la art. 194 alin. 1 lit. a) şi e) C.pen., a administrării probelor și 

efectuării actelor de urmărire penală. 

Va dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul DMM sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, prev. de art. 199 alin. 1 C.pen. rap. la art. 194 

alin. 1 lit. a) şi e) C.pen., termenul urmând a fi stabilit după rămânerea definitivă a prezentei 

încheieri.  

 

2. Plângere împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. 
Influența cauzelor de nelegalitate în administrarea probelor asupra 
aprecierii temeiniciei soluției 

 

În primul rând, potrivit dispozițiilor art. 341 alin. 2 C.proc.pen., care reglementează 

soluționarea plângerii de către judecătorul de camera preliminară, dacă în cauză a fost pusă 
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în mișcare acțiunea penală, petentul și intimații pot formula cereri și ridica excepții și cu 

privire la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale.  

Interpretând per a contrario dispozițiile legale anterior menționate și având în vedere 

că în cauză nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală, legalitatea administrării probelor ori a 

efectuării actelor de urmărire penală nu poate fi supusă analizei judecătorului de cameră 

preliminară în această procedură, al cărei obiect este limitat la verificarea soluției de clasare 

atacate, astfel cum prevăd dispozițiile art. 341 alin. 5 C.proc.pen. 

Pentru aceste motive, judecătorul nu va putea verifica legalitatea ordonanței din data 

de 22.05.2019 prin care s-a dispus respingerea plângerii formulate împotriva măsurilor și 

actelor de urmărire penală efectuate în cauză, precum și a ordonanței din data de 19.04.2019 

prin care s-a dispus respingerea cererii de probe formulate de petent, dreptul petentului de a-

i fi analizată cererea de către o instanță în sensul art. 6 din Convenția europeană neputând fi 

exercitat în cadrul procedurii plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în 

judecată.  

Pentru aceleași considerente, judecătorul de cameră preliminară nu va putea sancționa 

cu nulitatea nici probele administrate de organele de urmărire penală, în cazul în care 

susținerile petentului s-ar dovedi întemeiate, însă va ține seama de eventualele cauze de 

nelegalitate în aprecierea temeiniciei soluției atacate.  

În acord cu susținerile petentului, judecătorul apreciază că neconsemnarea întrebărilor 

adresate de apărătorul ales care a asistat la audiere poate fi sancționată cu nulitatea relativă 

a declarațiilor, în condițiile art. 282 C.proc.pen., respectiv atunci când prin nerespectarea 

cerinței legale s-a produs o vătămare drepturilor părților ori ale subiecților procesuali 

principali, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desființarea actului. 

Față de probele administrate în cauză, care se coroborează între ele și conturează o 

situație de fapt diferită de cea susținută de persoana vătămată, judecătorul reține că 

încălcarea de către organul de cercetare penală a obligației de a consemna întrebările 

adresate de apărătorul ales al persoanei vătămate în cursul audierii numiților NR, GCG și 

CAN nu conduce la netemeinicia soluției de clasare dispuse în cauză, cu atât mai mult cu cât 

numiții GCG și CAN au precizat expres că nu doresc să răspundă la întrebările apărătorului 

ales al persoanei vătămate, aceștia beneficiind și de dreptul de a nu se autoincrimina, fiind 

persoane acuzate de săvârșirea unei infracțiuni. Mai mult, simpla consemnare a întrebărilor, 

cu privire la care intimaţii au precizat că nu doresc să răspundă, nu ar fi putut conduce la 

stabilirea unei alte situaţii de fapt şi, implicit, la netemeinicia soluţiei de clasare.  

 

Încheiere din data de 24.09.2020, definitivă 

 

 

 

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti – Secţia Penală 

la data de 02.04.2020, sub numărul de dosar X/300/2020, petentul UCS a contestat soluţia de 

clasare dispusă prin ordonanţa din data de 16.07.2019, emisă în dosarul nr. X/P/2018 aflat pe 

rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti şi a solicitat desfiinţarea 

soluţiei de clasare și trimiterea cauzei la procuror pentru a pune în mișcare acțiunea penală și 

pentru a completa urmărirea penală în sensul reaudierii efective a martorilor SML, ZGAC, 

ZGS, NR și a făptuitorilor GGCG și CNA, cu obligația consemnării declarațiilor în mod liber 

de către organul de cercetare penală, prin consemnarea relatării libere a acestora și cu 
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menționarea întrebărilor formulate de apărătorul persoanei vătămate la fiecare reaudiere, 

audierii în calitate de martori a numiților UMC și UC, punerii în vedere celor care au refuzat 

efectuarea testului poligraf pe motiv că ar avea probleme de sănătate sau emoționale să 

depună la dosarul cauzei acte medicale din care să rezulte aceste aspecte, precum și refacerii 

testului poligraf. 

În motivare, petentul a susținut, în esență, că probele obținute în cursul urmăriri penale 

au fost obținute în mod nelegal, având în vedere că atât declarațiile date de către martori în 

prezenta cauză, cât și declarațiile date de către cei doi făptuitori, sunt declarații mincinoase, 

pentru demontarea cărora a solicitat administrarea probei cu martorii UMC și UC, precum și 

ca organul de cercetare penală să le pună în vedere celor care au refuzat efectuarea testului 

poligraf pe motiv că ar avea probleme de sănătate sau emoționale să depună la dosarul cauzei 

acte medicale din care să rezulte aceste aspecte, solicitare care a fost respinsă. 

Petentul a mai susținut că prima audiere a sa a avut loc la data de 14.11.2018 în prezența 

mamei lui și deși era minor la acea dată, audierea nu a avut loc în prezența unui avocat și nici 

în prezența reprezentanților D.G.A.S.P.C. La data de 21.11.2018, a fost chemat din nou la 

audiere, unde a mers însoțit de tată și de reprezentantul convențional, participând și 

reprezentanții D.G.A.S.P.C. La data de 12.12.2018, avocatul ales a solicitat să fie 

încunoștințat despre efectuarea oricărui act de urmărire penală, dar cu toate acestea, organul 

de cercetare penală a încălcat în mod repetat dispozițiile procedurale și a continuat audierile în 

cauză fără a-l încunoștința. Duminică, 17.02.2019, organul de cercetare penală a procedat la 

reaudierea numitului CAN fără încunoștințarea avocatului ales despre audierea ce urma să 

aibă loc, acesta fiind înștiințat ulterior audierii.  

Petentul a mai susținut că efectuarea testării poligraf s-a desfășurat în condiții improprii, 

fiind mai degrabă o anchetă din partea doamnei examinator, care i-a spus să recunoască cine 

sunt adevărații agresori ca să nu le facă rău celor nevinovați, încercând să îl tulbure acuzându-

l că nu spune adevărul.  

În ceea ce privește declarațiile martorului NR, petentul a arătat că acesta a fost audiat la 

data de 08.04.2019 în lipsa încunoștințării apărătorului ales al persoanei vătămate și că 

organul de cercetare penală i-a influențat martorului declarația, insuflându-i ce trebuie să 

declare, fără a consemna declarația astfel cum acesta a relatat-o.  

De asemenea, petentul a învederat că audierile numiților GCG și CAN au fost 

programate în weekend, iar la începutul audierii lui CAN a fost prezent și tatăl acestuia, care a 

fost invitat să părăsească biroul la insistențele apărătorului ales al petentului, iar înainte de a 

ieși, i-a spus fiului său să își mențină celelalte declarații și să nu declare absolut nimic. 

Totodată, organul de cercetare penală nu a dorit să consemneze întrebările pe care avocatul 

ales le avea de adresat numitului CAN, deși avea această obligație, conform art. 109 alin. 1 și 

art. 110 C.proc.pen.  

Petentul a mai susținut că ordonanța de clasare este nelegală pentru că nu este 

individualizat cazul prev. de art. 16 lit. b) C.proc.pen. și netemeinică pentru că din 

coroborarea probelor rezultă că a fost lovit la data de 26.10.2016, ora 16.30, de către numiții 

GCG și CAN. Din ordonanța de clasare nu rezultă care ar fi fapta săvârșită de către cei doi, 

dar care nu ar fi prevăzută de legea penală, ambii făptuitori recunoscând prin declarațiile date 

că au avut un contact fizic cu el și că a fost împins de CAN cu ambele mâini în zona pieptului. 

Temporal, vătămarea suferită, ora convorbirilor cu părinții, ora la care s-a întâlnit cu ceilalți în 

locul în care a fost lovit și recunoașterea din partea celor doi făptuitori a contactului fizic avut, 
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sunt de natură a înlătura orice susținere a celor în cauză că ar fi fost lovit în altă parte sau de 

către o altă persoană.  

Petentul a mai invocat nulitatea relativă a ordonanței de clasare din data de 16.07.2019, 

a ordonanței din data de 22.05.2019 prin care s-a dispus respingerea plângerii formulate 

împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală efectuate în cauză, a ordonanței din data de 

19.04.2019 prin care s-a dispus respingerea cererii de probatorii și a ordonanței nr. X/II-

2/2019 din data de 04.03.2020. De asemenea, a invocat nulitatea relativă a următoarelor 

probe: raportul de constatare criminalistică nr. X/29.03.2019 și toate declarațiile martorilor și 

ale făptuitorilor.  

În drept, plângerea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 340 C.proc.pen.  

Urmare a solicitării judecătorului de cameră preliminară, Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a înaintat dosarul de urmărire penală nr. X/P/2018, 

împreună cu o copie a plângerii formulate de petent şi adresate prim-procurorului şi, 

respectiv, a ordonanţei prin care aceasta a fost soluţionată, precum şi a dovezii de comunicare 

a ordonanţei prim-procurorului către petent. 

Analizând actele şi lucrările dosarului în vederea soluţionării plângerii, 

judecătorul de cameră preliminară reţine următoarele: 

La data de 27.10.2018, persoana vătămată UCS a formulat plângere împotriva numiților 

GCG și CAN, sesizând faptul că în data de 26.10.2018, a fost agresat fizic de către aceștia, 

fiind lovit cu pumnii în zona feței, în timp ce se afla la punctul termic din spatele străzii NF, 

pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, cauza fiind înregistrată 

sub nr. X/P/2018.  

Prin ordonanța din data de 27.10.2018, organele de cercetare penală au dispus începerea 

urmăririi penale in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe, prev. de 

art. 193 alin. 1 C.pen.  

Prin ordonanța din data de 30.01.2019, organele de cercetare penală au dispus 

schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de loviri sau alte violențe, prev. de art. 193 

alin. 1 C.pen. în infracțiunea de loviri sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. 2 C.pen.  

Prin ordonanța procurorului din data de 16.07.2019, s-a dispus clasarea clasarea cauzei 

având ca obiect infracțiunea de loviri sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. 2 C.pen., cu 

motivarea că fapta nu este prevăzută de legea penală.  

Împotriva soluţiei dispuse prin această ordonanţă, petentul UCS a formulat plângere la 

prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, ce a fost 

înregistrată sub nr. X/II-2/2019. 

Prin ordonanța prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 

București nr. X/II-2/2019 din data de 04.03.2020, s-a respins ca neîntemeiată plângerea 

formulată de petent, fiind menţinută ordonanţa de clasare din data de 16.07.2019.  

Împotriva acestei soluţii, petentul a formulat plângerea ce face obiectul prezentei cauze, 

înregistrată pe rolul instanţei la data de 02.04.2020.  

Din analiza coroborată a actelor de cercetare efectuate în cauză, judecătorul de 

cameră preliminară reține că plângerea formulată de petent împotriva ordonanței nr. 

X/P/2018 din data de 16.07.2019 a Parchetului de pe lângă Judecătorului 2 Bucureşti 

este neîntemeiată, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare: 

În primul rând, potrivit dispozițiilor art. 341 alin. 2 C.proc.pen., care reglementează 

soluționarea plângerii de către judecătorul de camera preliminară, dacă în cauză a fost pusă în 
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mișcare acțiunea penală, petentul și intimații pot formula cereri și ridica excepții și cu privire 

la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale.  

Interpretând per a contrario dispozițiile legale anterior menționate și având în vedere că 

în cauză nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală, legalitatea administrării probelor ori a 

efectuării actelor de urmărire penală nu poate fi supusă analizei judecătorului de cameră 

preliminară în această procedură, al cărei obiect este limitat la verificarea soluției de clasare 

atacate, astfel cum prevăd dispozițiile art. 341 alin. 5 C.proc.pen. 

Pentru aceste motive, judecătorul nu va putea verifica legalitatea ordonanței din data de 

22.05.2019 prin care s-a dispus respingerea plângerii formulate împotriva măsurilor și actelor 

de urmărire penală efectuate în cauză, precum și a ordonanței din data de 19.04.2019 prin care 

s-a dispus respingerea cererii de probe formulate de petent, dreptul petentului de a-i fi 

analizată cererea de către o instanță în sensul art. 6 din Convenția europeană neputând fi 

exercitat în cadrul procedurii plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în 

judecată.  

Pentru aceleași considerente, judecătorul de cameră preliminară nu va putea sancționa 

cu nulitatea nici probele administrate de organele de urmărire penală, în cazul în care 

susținerile petentului s-ar dovedi întemeiate, însă va ține seama de eventualele cauze de 

nelegalitate în aprecierea temeiniciei soluției atacate.  

Judecătorul de cameră preliminară constată că la data de 12.12.2018 (fila 14 d.u.p.), 

apărătorul ales al persoanei vătămate a formulat cerere de încunoștințare despre efectuarea 

oricărui act de urmărire penală, în condițiile art. 93 alin. 1 C.proc.pen., cererea fiind admisă 

de organul de cercetare penală prin ordonanța din data de 30.01.2019 (fila 16 d.u.p.).  

Analizând actele și lucrările dosarului de urmărire penală, judecătorul constată că 

audierile martorilor ZGAC (24.11.2018 și 09.12.2018), ZGC (24.11.2018 și 09.12.2018), 

VAR (29.11.2018) și SML (24.11.2018 și 09.12.2018) au avut loc anterior formulării de către 

apărătorul ales al persoanei vătămate a cererii de a fi încunoștințat cu privire la efectuarea 

oricărui act de urmărire penală (data de 12.12.2018), la dosarul cauzei neexistând o cerere de 

reaudiere a martorilor în prezența apărătorului ales al persoanei vătămate, motiv pentru care 

nu se poate reține că petentului i-a fost încălcat dreptul la apărare.  

În ceea ce-l privește pe martorul NR, judecătorul reține că prima audiere a acestuia a 

avut loc la data de 29.11.2018, ulterior, martorul fiind audiat la data de 08.04.2019, cu 

încălcarea dreptului la apărare al persoanei vătămate prin aceea că apărătorul ales nu a fost 

încunoștințat cu privire la audiere, deși cererea în acest sens i-a fost admisă încă din data de 

30.01.2019, martorul fiind însă reaudiat la data de 09.05.2019, în prezența apărătorului ales al 

petentului din prezenta cauză,  

Totodată, desi intimatul GCG a fost audiat la data de 24.11.2018 și la data de 

13.12.2018, anterior formulării, respectiv încuviințării cererii apărătorului ales al petentului de 

a fi încunoștințat cu privire la audiere, judecătorul constată că acesta a fost reaudiat la data de 

16.05.2019, în prezența avocatului ales al persoanei vătămate, ocazie cu care a susținut că își 

menține declarațiile date anterior și că nu este de acord să dea o nouă declarație și să răspundă 

la întrebări. În ceea ce-l privește pe intimatul CAN, acesta a fost audiat la data de 24.11.2018 

și la data de 12.12.2018, anterior formulării de către apărătorul ales al petentului a cererii de a 

fi încunoștințat cu privire la audiere, la data de 17.02.2019, în absența apărătorului ales al 

petentului, care a fost încunoștințat ulterior, precum și la data de 12.05.2019, în prezența 

avocatului ales al persoanei vătămate, ocazie cu care a susținut că își menține declarațiile date 

anterior și că nu este de acord să dea o nouă declarație și să răspundă la întrebări. 
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În acord cu susținerile petentului, judecătorul apreciază că neconsemnarea întrebărilor 

adresate de apărătorul ales care a asistat la audiere poate fi sancționată cu nulitatea relativă a 

declarațiilor, în condițiile art. 282 C.proc.pen., respectiv atunci când prin nerespectarea 

cerinței legale s-a produs o vătămare drepturilor părților ori ale subiecților procesuali 

principali, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desființarea actului. 

Reiterând, judecătorul de cameră preliminară subliniază că în procedura prev. de art. 

341 C.proc.pen., nu are competența funcțională de a sancționa cu nulitatea eventualele probe 

administrate în condiții de nelegalitate, câtă vreme în cauză nu s-a dispus punerea în mișcare a 

acțiunii penale, însă va ține seama de încălcarea dispozițiilor legale la aprecierea temeiniciei 

soluției de clasare.  

Pe fondul plângerii, judecătorul subliniază că înfăptuirea justiției penale cere organelor 

judiciare să se întemeieze în pronunțarea soluțiilor pe certitudinea dobândită pe baza unor 

probe decisive, sigure, în măsură să reflecte o realitate obiectivă cu privire la fapta ce face 

obiectul cercetărilor. Or, probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt de natură a 

confirma susținerile persoanei vătămate, standardul de probațiune necesar în vederea 

continuării urmăririi penale prin punerea în mișcare a acțiunii penale și, ulterior, trimiterea în 

judecată a persoanelor cercetate nefiind îndeplinit în prezenta cauză.  

Din analiza materialului probator administrat în cauză, judecătorul reține că nu se poate 

stabili cu certitudine împrejurările în care persoanei vătămate UCS i-au fost produse leziunile 

traumatice evaluate medico-legal la 55-60 de zile de îngrijiri medicale, câtă vreme persoanele 

cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe au negat comiterea 

faptei, susținerile acestora coroborându-se cu declarațiile martorilor audiați.  

Astfel, judecătorul reține că declarațiile petentului în sensul că a fost lovit de intimați cu 

pumnii în zona feței până când aceștia au văzut că sângerează, precum și în zona pieptului, nu 

se coroborează cu niciun alt mijloc de probă administrat în cauză, din declarațiile martorilor 

SML, ZGAC și ZGC, martori oculari la incidentul din data de 26.10.2018, rezultând că 

persoana vătămată a fost împinsă în urma unui schimb de replici purtat cu intimații, fără a 

prezenta însă urme de violență vizibile ori sângerare, fără a fi lovit la față ori la gură în 

momentul în care a revenit lângă ei. Din declarația dată de martorul NR, judecătorul reține că 

nici acesta nu a confirmat existența vreunui act de agresiune la care să fi asistat cât timp a stat 

la fereastră și a urmărit ce se întâmplă între persoanele prezente la punctul termic.  

Aceste declarații se coroborează și cu raportul de constatare criminalistică nr. 

X/29.03.2019, întocmit în urma testării poligraf a petentului, concluziile fiind în sensul că 

răspunsurile date la întrebările relevante ale cauzei (respectiv cu privire la autorii agresiunii 

din data de 26.10.2018) au provocat modificări psihofiziologice specifice comportamentului 

simulat. În ceea ce privește susținerile potrivit cărora testarea poligraf s-a făcut în condiții 

improprii, judecătorul de cameră preliminară reține că dispunerea efectuării constatării 

criminalistice asupra comportamentului simulat cu privire la persoana vătămată a avut în 

vedere acordul acesteia, exprimat în declarația de consimțământ la examinarea poligraf, pe 

care a semnat-o fără obiecțiuni, în cuprinsul căreia s-a consemnat că i-au fost aduse la 

cunoștință dreptul de a refuza examinarea și faptul că eventualul refuz nu are consecințe 

juridice, precum și întrebările care îi vor fi adresate; se constată, de asemenea, că persoanei 

vătămate i-au fost adresate, pe parcursul testării, trei întrebări de control (fila 53 d.u.p.), 

precum și faptul că apărătorul ales nu a avut de formulat obiecțiuni cu privire la întrebările 

propuse.  

mailto:jud-sector2@just.ro


  

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

Bucureşti, Sector 3, Bld. Unirii nr. 37 

Tel.: 021/4083650 / Fax: 021/408.36.22  

e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general 
privind protecția datelor). Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor şi cu respectarea art. 71-74 Cod civil. 

347 

Pe cale de consecință, judecătorul reține că efectuarea constatării a fost realizată cu 

acordul său și cu respectarea dispozițiilor legale, că persoana vătămată avea posibilitatea de a 

propune organului de urmărire penală care a dispus efectuarea constatării întrebări pe care 

acesta să le pună la dispoziția specialistului, precum și că avea posibilitatea să refuze 

efectuarea testării, dacă aprecia că se desfășoară în condiții inadecvate. 

În ceea ce privește solicitarea ca persoanele care au refuzat testarea invocând motive 

medicale și de emotivitate să depună acte doveditoare în acest sens, judecătorul de cameră 

preliminară apreciază că este lipsită de relevanță, câtă vreme testarea se realizează numai cu 

acordul persoanei în cauză, iar refuzul, chiar nejustificat, nu poate produce consecințe juridice 

pentru persoana în cauză.  

Așadar, față de probele administrate în cauză, care se coroborează între ele și conturează 

o situație de fapt diferită de cea susținută de persoana vătămată, judecătorul reține că 

încălcarea de către organul de cercetare penală a obligației de a consemna întrebările adresate 

de apărătorul ales al persoanei vătămate în cursul audierii numiților NR, GCG și CAN nu 

conduce la netemeinicia soluției de clasare dispuse în cauză, cu atât mai mult cu cât numiții 

GCG și CAN au precizat expres că nu doresc să răspundă la întrebările apărătorului ales al 

persoanei vătămate, aceștia beneficiind și de dreptul de a nu se autoincrimina, fiind persoane 

acuzate de săvârșirea unei infracțiuni. Mai mult, simpla consemnare a întrebărilor, cu privire 

la care intimaţii au precizat că nu doresc să răspundă, nu ar fi putut conduce la stabilirea unei 

alte situaţii de fapt şi, implicit, la netemeinicia soluţiei de clasare.  

În continuare, contrar susținerile petentului, judecătorul reține că în ordonanța 

procurorului este individualizat cazul de clasare – fapta nu este prevăzută de legea penală, iar 

faptul că nu a fost precizată teza I a literei b) a art. 16 C.proc.pen. pe care se întemeiază 

soluția de clasare, reprezintă o simplă omisiune care nu conduce la nelegalitatea soluției 

dispuse.  

Având în vedere aceste aspecte, față de împrejurările în care se presupune că a fost 

comisă fapta, nu există probe din care să rezulte, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că 

leziunile traumatice suferite de persoana vătămată UCS, dovedite prin certificatul medico-

legal depus la dosarul cauzei, au fost produse în urma unor acte de agresiune exercitate asupra 

sa de către numiții GCG și CAN, motiv pentru care judecătorul apreciază ca fiind legală și 

temeinică soluţia de clasare întemeiată pe dispoziţiile art. 16 alin. 1 lit. b) C.proc.pen., 

probatoriul administrat nedovedind că petentul a fost victima unei fapte prevăzute de legea 

penală. 

 

3. Renunțarea la aplicarea pedepsei. Condițiile în care sancționarea anterioară a 
inculpatului cu renunțarea la aplicarea pedepsei împiedică o soluție similară – 
aplicarea dispozițiilor art. 80 al. 2 lit. b din C.penal 

 

Cu privire la chestiunea aplicabilităţii renunţării la pedeapsă în cauza de faţă, prin 

raportare la cerinţele art. 80 alin. 2 lit. b, instanţa reţine că, potrivit textului citat nu se poate 

dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă faţă de acelaşi infractor s-a mai dispus 

renunţarea la aplicarea pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infracţiunii pentru 

care este judecat. 
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Raţiunea instituirii acestei interdicţii este aceea de a sancţiona perseverenţa în 

conduită antisocială, odată ce acest fapt a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească.  

Este adevărat că în raport cu acelaşi inculpat s-a mai dispus anterior soluţia 

renunţării la aplicarea pedepsei, însă această interdicţie nu este incidenţă întrucât hotărârea 

prin care s-a dispus renunţarea a fost pronunţată la 14.02.2019 (SP nr. X a Judecătoriei 

Sectorului 2, pronunţată în dosarul X/300/2018), rămânând definitivă prin neapelare la 

12.03.2019.  

Prin urmare, data pronunţării hotărârii este ulterioară datei comiterii infracţiunii ce 

face obiectul prezentei cauze -27.02.2016, iar nu anterioară aşa cum presupune textul legal, 

pentru ca interdicţia să devină incidentă.  

Inculpatului nu i se poate reproşa, pe cale de consecinţă, o atitudine de nesocotire a 

unei eventuale soluţii de clemenţă şi implicit a avertismentului dispus, acestea fiind aplicate 

mult după fapta ce face obiectul prezentei (3 ani), şi la circa 5 ani şi jumătate de la comiterea 

primei fapte (art. 336 alin.1).  

Prin urmare, constatând că şi celelalte condiţii sunt satisfăcute, aşa cum s-a motivat 

mai sus, instanţa va dispune în cauză renunţarea la aplicarea pedepsei, apreciind ca 

ineficientă orice pedeapsă aplicată după scurgerea unui interval de timp atât de îndelungat (3 

ani) de la comiterea faptei.  

 

                                                                   Sentința civilă nr. 734/08.10.2019, definitivă, 

 

Prin rechizitoriul X/P/2016 întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti la data de 20.05.2019, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului  GLP sub 

aspectul săvârşirii infracţiunii de infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui 

vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată,  

prevăzută de art. 335 alin. 2 C. pen. 

Prin actul de sesizare a instanţei s-au reţinut următoarele: la data de 27.02.2016, 

inculpatul GLP a fost depistat conducând pe str. MD, în direcția L, autoturismul marca Opel 

Astra cu nr.B-XX-YYY, având suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule, 

permisul de conducere fiindu-i reținut ca urmare a săvârșirii la 22.02.2013  a infracțiunii  

prev.de art.336 alin.1 C.p. 

Fapta reţinută în sarcina inculpatului a fost dovedită prin următoarele mijloace de 

probă: proces verbal de prindere în flagrant, declaraţie martor GFD, fișe  privind situația 

permisului, adresă B.P.R. nr.X/21.04.2016, adresă B.P.R.nr.X/07.02.2019, raport de reținere a 

permisului de conducere din 22.02.2013,  rechizitoriul nr.5759/P/2013, sentința civilă nr. 

X/24.10.2016 a Tribunalului București,  proces verbal de consemnare a declaraţiei verbale a 

lui GLP, declaraţii suspect/ inculpat GLP.  

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București la data de 

20.05.2019 sub nr. X/300/2019.  

După parcurgerea procedurii de cameră preliminară, prin încheierea pronunţată la 

data de 30.07.2019, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea administrării 

probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, precum şi legalitatea sesizării instanței, 

dispunând începerea judecăţii. 

La termenul din 01.10.2019, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, instanţa a 

pus în vedere inculpatului prevederile art. 374 alin. 4, 375, 396 alin. 10 Cod proc. pen, ce 

reglementează procedura simplificată, aplicabilă în cazul recunoaşterii învinuirii.  
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Acesta a arătat că recunoaşte în totalitate învinuirea ce i se aduce, solicitând aplicarea 

procedurii simplificate, astfel încât judecata sa aibă loc numai pe baza probelor administrate 

în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părți.  

Constatând îndeplinite condiţiile impuse de textul legal, văzând şi concluziile 

favorabile ale Ministerului Public, instanţa a admis cererea inculpatului de parcurgere a 

procedurii de recunoaştere a vinovăţiei.   

La dosar a fost depusă fişa de cazier judiciar a inculpatului din care rezultă că, prin 

sentinţa penală nr. X/14.02.2019, pronunţată în dosarul nr. X/300/2018 al Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. 

art. 336 alin. 1 C.pen, aplicându-i-se un avertisment – sentinţă penală ce a fost anexată  

dosarului.  

Analizând probele administrate pe parcursul urmăririi penale, având în vedere 

soluţionarea cauzei prin parcurgerea procedurii recunoaşterii învinuirii, instanţa reţine că 

situaţia de fapt descrisă în actul de sesizare corespunde pe deplin adevărului, fiind dincolo 

de orice îndoială rezonabilă. 

Astfel, instanţa reţine că fapta inculpatului GLP, care, la data de 27.02.2016, a fost 

depistat conducând pe str. MD, în direcția L, autoturismul marca Opel Astra cu nr.B-XX-YYY, 

având suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule, permisul de conducere 

fiindu-i reținut ca urmare a săvârșirii la 22.02.2013  a infracțiunii  prev.de art.336 alin.1 C.p., 

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui 

vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată,  

prevăzută de art. 335 alin. 2 C. pen. 

Sub aspectul laturii obiective, în ceea ce priveşte elementul material, acesta constă în 

acţiunea de conducere a autoturismului având suspendată exercitarea dreptului de a conduce, 

faptă ce realizează conținutul constitutiv al infracțiunii reţinute în sarcina inculpatului.  

Urmarea imediată constă în starea de pericol  creată ca urmare a încălcării relaţiilor 

sociale privind siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. 

Raportul de cauzalitate rezultă din mijloacele de probă administrate, iar în ceea ce 

priveşte starea de pericol aceasta rezultă din materialitatea faptei.  

Sub aspectul laturii subiective, infracţiunea a fost săvârşită cu intenţie indirectă, 

întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul socialmente periculos al faptei sale, starea de pericol 

privind circulaţia rutieră, nu l-a urmărit, dar a acceptat posibilitatea producerii acestuia prin 

comiterea infracţiunii. 

Având în vedere toate cele de mai sus, judecătorul constată că fapta constituie 

infracțiune şi a fost săvârșită de inculpat cu forma de vinovăție cerută de lege.  

Procedând la individualizarea pedepsei, instanța reține aplicabilitatea art. 74 C.pen., 

conform căruia, stabilirea duratei ori cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea 

infracțiunii săvârșite și cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele 

criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea 

de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor 

consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa 

infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea 

infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia 

familială şi socială. 
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Analizând periculozitatea inculpatului, instanța reține că prin sentinţa penală nr. 

X/14.02.2019, pronunţată în dosarul nr. X/300/2018 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti s-a 

dispus renunţarea la aplicarea pedepsei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui 

vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. art. 336 alin. 1 C.pen, aplicându-i-

se un avertisment.  

Cu toate acestea, la individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere atitudinea 

procesuală a inculpatului, personalitatea acestuia şi posibilităţile sale reale de a-şi îndrepta 

conduita. Acesta s-a prezentat în faţa instanţei, fără a încerca să tergiverseze soluţionarea 

cauzei şi având o atitudine sinceră, de totală asumare a faptei sale şi a consecinţelor pe care 

aceasta le generează. Atitudinea de regret a fost sinceră, fără a da impresia unui gest pur 

declarativ, menit exclusiv să impresioneze completul.  

Inculpatul este integrat în societate, are familie şi este tatăl unei fetiţe pe care, potrivit 

spuselor sale, o transporta la spital la momentul comiterii faptei. Aceasta, deşi nu constituie o 

justificare din punct de vedere legal, nefiind de natură să afecteze caracterul penal al faptei, 

relevă o dimensiune umană, ce poate fi avută în vedere în procesul de individualizare. 

Judecătorul reţine, e asemenea, că fapta pentru care inculpatul este trimis în judecată a 

fost comisă la data de 27.02.2016, acesta conducând autoturismul personal în condiţiile în 

care permisul i-a fost reţinut ca urmare a săvârşirii la 22.02.2013 a infracțiunii prev.de art.336 

alin.1 C.p.. Prin urmare, perioada în care inculpatul a fost privat de dreptul de e a conduce 

autovehicule pe drumurile publice a fost una semnificativă, atât anterior faptei ce face 

obiectul prezentului dosar, cât şi ulterior, putând fi considerată în sine o formă de sancţionare 

a conduitei acestuia.   

În aceste condiţii, judecătorul apreciază că în cauză sunt întrunite criteriile legale prev. 

de art. 80 C.pen pentru a fi dispusă soluţia renunţării la aplicarea pedepsei.  

Cu privire la chestiunea aplicabilităţii renunţării la pedeapsă în cauza de faţă, prin 

raportare la cerinţele art. 80 alin 2 lit. b, instanţa reţine că, potrivit textului citat nu se poate 

dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă faţă de acelaşi infractor s-a mai dispus 

renunţarea la aplicarea pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infracţiunii pentru 

care este judecat. 

Raţiunea instituirii acestei interdicţii este aceea de a sancţiona perseverenţa în conduită 

antisocială, odată ce acest fapt a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească.  

Este adevărat că în raport cu acelaşi inculpat s-a mai dispus anterior soluţia renunţării 

la aplicarea pedepsei, însă această interdicţie nu este incidenţă întrucât hotărârea prin care s-a 

dispus renunţarea a fost pronunţată la 14.02.2019 (SP nr. X a Judecătoriei Sectorului 2, 

pronunţată în dosarul X/300/2018), rămânând definitivă prin neapelare la 12.03.2019.  

Prin urmare, data pronunţării hotărârii este ulterioară datei comiterii infracţiunii ce 

face obiectul prezentei cauze -27.02.2016, iar nu anterioară aşa cum presupune textul legal, 

pentru ca interdicţia să devină incidentă.  

Inculpatului nu i se poate reproşa, pe cale de consecinţă, o atitudine de nesocotire a 

unei eventuale soluţii de clemenţă şi implicit a avertismentului dispus, acestea fiind aplicate 

mult după fapta ce face obiectul prezentei (3 ani), şi la circa 5 ani şi jumătate de la comiterea 

primei fapte (art. 336 alin.1).  

Prin urmare, constatând că şi celelalte condiţii sunt satisfăcute, aşa cum s-a motivat 

mai sus, instanţa va dispune în cauză renunţarea la aplicarea pedepsei, apreciind ca ineficientă 

orice pedeapsă aplicată după scurgerea unui interval de timp atât de îndelungat (3 ani) de la 

comiterea faptei.  
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Cât priveşte instituţia anulării renunţării la aplicarea pedepsei, aceasta se dispune în 

condiţiile art. 82 alin 3, în cazul în care, dacă în termen de 2 ani de la rămânerea definitivă a 

hotărârii prin care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei se descoperă că persoana faţă 

de care s-a luat această măsură săvârşise anterior rămânerii definitive a hotărârii o altă 

infracţiune, pentru care i s-a stabilit o pedeapsă chiar după expirarea acestui termen, 

renunţarea la aplicarea pedepsei se anulează şi se stabileşte pedeapsa pentru infracţiunea 

care a atras iniţial renunţarea la aplicarea pedepsei, aplicându-se apoi, după caz, dispoziţiile 

privitoare la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară. 

Prin urmare, întrucât pentru fapta ce face obiectul prezentei cauze inculpatului nu i s-a 

stabilit o pedeapsă, între limitele legale prev. de art. 335 alin.2, ci s-a dispus renunţarea la 

aplicarea pedepsei, fiind întrunite cerinţele ar. 80 alin 1 şi 2, nu sunt prezente condiţiile pentru 

a dispune anularea renunţării la pedeapsă anterior dispusă prin SP nr.. X/14.02.2019  a 

Judecătoriei Sectorului 2, pronunţată în dosarul X/300/2018, definitivă prin neapelare la 

12.03.2019.  

Faţă de cele de mai sus, în baza art. 396 alin. 1 şi  (3) C. proc. pen.  raportat la art. 80 

C. pen. renunţă la aplicarea pedepsei faţă de inculpatul GLP sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii de infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o 

persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată,  prevăzută de art. 335 

alin. 2 C. pen. 

În baza art. 81 C. pen. aplică inculpatului un avertisment. 

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art 81 alin 2, şi art 80 alin 2 lit. b 

C.pen,  

În baza art. 274 alin. 1 C.pr. pen, obligă inculpatul la plata sumei de 1000 lei (din care 

500 lei aferent fazei de urmărire penală), reprezentând cheltuieli judiciare.  
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