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InstanŃa alcătuită din:
PREŞEDINTE: A-F D.
JUDECĂTOR: C-V B.
GREFIER: G-C. T.
Pe rol fiind pronunŃarea hotărârii asupra apelurilor promovate de către
apelanŃii pârâŃi ... şi S.C. ... Cluj-Napoca, împotriva sentinŃei civile nr.
3426/10.03.2009, pronunŃată în dosarul civil nr. ... /211/2009 al
Judecătoriei Cluj-Napoca, privind şi pe intimata reclamantă R. I-A.,
căsătorită W., având ca obiect plângere la Legea nr.10/2001.
La apelul nominal făcut în cauză se constată lipsa părŃilor.
Procedura este legal îndeplinită.
Se constată că dezbaterea pe fond a cauzei a avut loc în şedinŃa
publică din data de 16 martie 2010, când părŃile au pus concluzii conform
încheierii din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
TRIBUNALUL
Asupra cauzei de faŃă, constată următoarele:
Prin SentinŃa civilă nr. 3426/10.03.2009, pronunŃată în dosarul civil
nr. ... /211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca s-a respins excepŃia
prescripŃiei dreptului la acŃiune al reclamantei R. I-A., căsătorită W.,
invocată de către pârâŃii ... şi SC ... , ca neîntemeiată.
S-a respins excepŃia lipsei de interes al reclamantei R. I-A., căsătorită
W. invocată de pârâta SC ... , ca neîntemeiată.
S-a admis acŃiunea civilă formulată de reclamanta R. I-A., căsătorită
W. în contradictoriu cu pârâŃii ... , str. ... , jud. Cluj şi SC ... .
S-a constatat nulitatea absolută a actului de vânzare-cumpărare
dintre pârâtele ... şi SC ... privind imobilul înscris în CF nr.... Cluj nr. top
... realizat şi prin SC nr.2292/C/09.05.2002 a Tribunalului Cluj.
S-a dispus restabilirea situaŃiei anterioare de carte funciară în sensul
radierii înscrierilor de sub B+1 din CF ... Cluj, respectiv a dreptului de
proprietate al pârâtei SC ... şi revenirea imobilului cu nr. top ... la starea
iniŃială din CF ... prin reînscrierea dreptului de proprietate în favoarea
Statului Român.
Fără cheltuieli de judecată.
Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut
următoarele:
IniŃial, imobilul situat din punct de vedere administrativ în ClujNapoca, str. ... , jud. Cluj a fost înscris iniŃial în CF ... Cluj nr. top... , casă
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cu 4 etaje şi 110 stj.p.teren, cota de 1/4 parte aparŃinând în proprietatea
antecesorului reclamantei, R. E., în prezent decedat, reclamanta fiind unica
moştenitoare. În baza decretului nr. 92/1950, imobilul a fost preluat în
patrimoniul Statului Român şi împărŃit în mai multe apartamente, unele
vândute chiriaşilor.
Prin SC nr.2292/C/2002 a Tribunalului Cluj, pârâtul ... , în calitate
de reprezentant al Statului Român, a fost obligat să vândă pârâtei SC ... o
parte din fostul imobil înscris iniŃial în CF ... Cluj, respectiv 4 încăperi la
parter şi două la subsol, înscrise actualmente în CF nr. ... Cluj, în temeiul
Legii nr.133/1999.
Prin încheierea nr.10702 din data de 05.07.2002, pârâta SC ... şi-a
înscris în CF dreptul de proprietate asupra imobilului cumpărat,
reprezentând apartamentul nr.16, înscris în prezent în CF ... Cluj nr. top ...
.
Obligată fiind potrivit art. 137 cod pr.civ. a se pronunŃa mai întâi
asupra excepŃiilor invocate, urmare a analizării lor, instanŃa le-a respins din
următoarele considerente.
Disp.art.45 al.5 din Legea nr.10/2001 cu modificările şi completările
aduse prin OUG nr.109/2001 şi OUG nr.145/2001, potrivit cărora acŃiunea
în constatarea nulităŃii absolute a actelor juridice de înstrăinare trebuie
introdusă până la data de 14.08.2002, dată de la care dreptul la acŃiune este
prescris, se referă la actele încheiate până la data intrării în vigoare a Legii
nr. 10/2001, respectiv 14.02.2001. FaŃă de faptul că SC nr.
2292/C/09.05.2002 a Tribunalului Cluj prin care s-a vândut imobilul în
cauză a fost pronunŃată după această dată, disp. art. 45 al. 5 din Legea nr.
10/2001 nu sunt aplicabile în speŃă. Contractul de vânzare-cumpărare
atacat s-a încheiat după intrarea în vigoare a legii nr.10/2001, dată de la
care reclamanta, conformart.20 era îndreptăŃită la restituirea în natură a
imobilului.
Potrivit art.III din Titlul I al Legii nr.247/2005 actele juridice de
înstrăinare având ca obiect imobile cu destinaŃia de locuinŃă încheiate după
data de 14.02.2001,cu nerespectarea interdicŃiei prev. de art.44 din OUG
nr.40/1999 privind protecŃia chiriaşilor, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.214/2001, cu modificările ulterioare şi care nu au fost atacate
în instanŃă în condiŃiile art.46 al.1 din Legea nr.10/2001 pot fi atacate în
termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului titlu sau, după
caz, de la data luării la cunoştinŃă a încheierii contractului.
În consecinŃă, raportat la data introducerii acŃiunii-15.06.2006,
instanŃa a constatat că termenul de 12 luni prev. de art.III din titlul I al Legii
nr.247/2005 nu s-a împlinit, aşa încât excepŃia prescripŃiei dreptului la
acŃiune al reclamantei este neîntemeiată.
Aşa cum rezultă din adresa Primăriei mun. Cluj-Napoca nr.
…/21.09.2006, reclamanta a adresat unităŃii deŃinătoare, Primăria mun.
Cluj-Napoca cerere de retrocedare la data de 03.08.2001 care a fost
înregistrată sub nr. …/03.08.2001. FaŃă de acesta este evident interesul
reclamantei în promovarea acŃiunii în constatarea nulităŃii absolute a
contractului de vânzare-cumpărare cu privire la unul dintre imobilele pe
care le-a solicitat în temeiul Legii nr.10/2001.
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Cererea de restituire a reclamantei înregistrată la Primăria mun. ClujNapoca sub nr.... /21.09.2006 nu a fost luată în considerare rămânând
nesoluŃionată deoarece nu îndeplinea condiŃiilor art.21 din Legea
nr.10/2001, respectiv notificarea nu a fost expediată prin intermediul
executorului judecătoresc.
EsenŃial pentru îndeplinirea condiŃiilor prev. de art.21 din Legea
nr.10/2001 este ca pretenŃia persoanei să fie adusă efectiv la cunoştinŃa
unităŃii deŃinătoare în termen, legea neprevăzând sancŃiunea decăderii ori a
pierderii dreptului în situaŃia în care formalitatea înregistrării notificării la
executorul nu este respectată. Într-adevăr, în lipsa unei sancŃiuni exprese
din partea legiuitorului pentru neîndeplinirea condiŃiei de formă a trimiterii
notificării, prin executor judecătoresc, nu se poate susŃine că omisiunea
persoanei îndreptăŃite de a apela la biroul unui executor judecătoresc,în
scopul înregistrării notificării,echivalează cu lipsa notificării şi pierderea
dreptului de a pretinde măsuri reparatorii. Din această perspectivă, instanŃa
a apreciat că este excesivă şi de un formalism exagerat atitudinea unităŃii
deŃinătoare de a aprecia că ar fi lovită de nulitate notificarea reclamantei din
data de 03.08.2001, fapt ce a determinat luarea hotărârii de a vinde
imobilul, considerând că imobilul nu este revendicat. Fără nici o justificare
este şi soluŃia adoptată de Primăria mun.Cluj-Napoca de a reînregistra
cererea reclamantei din data de 03.08.2001 la nr. de ordine …, respectiv …
doar după apariŃia HG nr.498/2003.
În consecinŃă, instanŃa a apreciat că este de necontestat că la data de
03.08.2001 reclamanta a depus la Primăria mun.Cluj-Napoca o cerere în
revendicare pentru acest imobil, rămasă în nelucrare.
Valabilitatea formulării cererii de restituire obligă unitatea deŃinătoare
la soluŃionarea acesteia, iar măsura reparatorie a restituirii în natură poate
fi dispusă doar pentru imobilele ce nu au fost înstrăinate.
Astfel, potrivit art. 44 din OUG nr.40/1999 sunt interzise sub
sancŃiunea nulităŃii absolute înstrăinarea sub orice formă, concesionarea,
ipotecarea, contractul de leasing,precum şi orice închiriere sau
subînchiriere, în beneficiul unui nou chiriaş a bunurilor imobile-terenuri şi
construcŃii cu destinaŃia de locuinŃă, care fac obiectul unei încunoştinŃări
scrise, notificări sau cereri în constatarea sau realizarea dreptului de
proprietate din partea persoanelor fizice sau juridice deposedate de aceste
bunuri.
Totodată art.21 al.5 din Legea nr.10/2001 sub sancŃiunea nulităŃii
absolute, până la soluŃionarea procedurilor administrative şi după caz,
judiciare, generate de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea,
concesionarea, locaŃia de gestiune, asocierea în participaŃiune, ipotecarea,
locaŃiunea, precum şi orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui
nou chiriaş, schimbarea destinaŃiei,grevarea sub orice formă a bunurilor
imobile-terenuri şi/sau construcŃii notificate potrivit prevederilor prezentei
legi.
În speŃă,instanŃa a reŃinut că reclamanta a formulat în termen cererea
de restituire în natură a imobilului din litigiu,iar înainte de soluŃionarea
acestei cereri ... a înstrăinat pârâtei SC ... acest imobil. Împrejurarea că
obligaŃia de a încheia acest contract a fost stabilită printr-o hotărâre
judecătorească, respectiv SC nr. 2292/C/09.05.2002 a Tribunalului Cluj nu
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are nici o relevanŃă în cauză,întrucât, pe de o parte, această sentinŃă nu este
opozabilă reclamantei, iar pe de altă parte, pentru pronunŃarea ei s-a reŃinut
în mod eronat că imobilul nu era revendicat.
InstanŃa a analizat această hotărâre judecătorească fără a avea în
vedere fondul cauzei,respectiv dacă au fost sau nu îndeplinite cerinŃele Legii
nr.133/1999,ci din punct de vedere a valorii ei de contract autentic de
vânzare-cumpărare,nepunând astfel,în discuŃie autoritatea de lucru judecat.
InstanŃa a avut
în vedere aspectele legate de opozabilitatea efectelor
hotărârii judecătoreşti. Opozabilitatea (stricto sensu) este acea aptitudine a
actului jurisdicŃional de a fi recunoscut şi respectat de orice persoană care
nu a fost implicată în procedura judiciară. Aceasta operează câtă vreme
terŃul nu demonstrează că realitatea juridică este alta decât cea stabilită pa
cale judecătorească. Opozabilitatea stricto senso a actului jurisdicŃional nu
trebuie confundată cu obligativitatea efectelor acestuia, care funcŃionează
doar în relaŃia dintre părŃi şi nici nu înseamnă o extensiune a autorităŃii
lucrului judecat faŃă de terŃi. Faptul neparticipării terŃului la proces, dă
posibilitatea acestuia să demonstreze în contra adevărului reŃinut de
instanŃă-relevat de probele administrate de părŃi şi pe care judecătorul şi-a
fundamentat raŃionamentul-aducând în dezbatere elemente noi, care, dacă
ar fi fost cunoscute, ar fi condus la o altă soluŃie. Cu alte cuvinte, fără să
conteste ab initio, opozabilitatea faŃă de el a actului jurisdicŃional terŃul are
la îndemână mijloace de înlăturare a acestei opozabilităŃi. Astfel, în situaŃia
în care actul îi prejudiciază, urmarea a fraudei săvârşite în dauna lor,
opozabilitatea obişnuită a actului ar fi injustă. Aşa este şi situaŃia
reclamantei care în calitate de terŃ faŃă de hotărârea judecătorească a reuşit
înlăturarea opozabilităŃii acesteia, reieşind din probe că vânzarea imobilului
s-a făcut în frauda intereselor sale, vânzătorul - ... ignorând solicitarea sa
de retrocedare a imobilului.
În virtutea considerentelor de fapt şi de drept, instanŃa a considerat
acŃiunea reclamantei întemeiată, sens în care a admis-o şi a constatat
nulitatea absolută a actului de vânzare-cumpărare dintre pârâtele ... şi SC
... privind imobilul înscris în CF nr.... Cluj nr. top ... realizat şi prin SC
nr.2292/C/09.05.2002 a Tribunalului Cluj.
În tem. art. 34 din Legea nr.7/1996, instanŃa a dispus restabilirea
situaŃiei anterioare de carte funciară în sensul radierii înscrierilor de sub
B+1 din CF ... Cluj, respectiv a dreptului de proprietate al pârâtei SC ... şi
revenirea imobilului cu nr. top ... la starea iniŃială din CF ... prin
reînscrierea dreptului de proprietate în favoarea Statului Român.
S-a constatat că, deşi s-au solicitat cheltuieli de judecată, nu s-a făcut
dovada cuantumului acestora, la dosarul cauzei neexistând nici o chitanŃă
depusă în acest sens.
Împotriva acestei hotărâri, pârâtul ... a declarat apel, prin care
solicită admiterea prezentului apel, modificarea sentinŃei în cauă, în sensul
respingerii acŃiunii formulată de către reclamanta, ca neîntemeiată.
În motivarea cererii (f. 4-7) se arată că imobilul situat din punct de
vedere administrativ în municipiul Cluj-Napoca, str. … a fost înscris, iniŃial,
în CF nr. ... , nr. top. ... /2, în baza Decretului nr. 92/1950 şi a Deciziei nr.
…/IV/3 sept. 1959 a Sfatului Popular al Oraşului Cluj, a trecut în
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proprietatea Statului Român, în folosinŃa şi administrarea Sfatului Popular
al Oraşului Cluj.
În baza Legii nr. 10/2001, art. 21, imobilul nefiind revendicat de către fostul
proprietar, respectiv nefiind formulată notificare înregistrată prin
intermediul unui executor judecătoresc prin care să solicite restituirea în
natură a acestuia, prin sentinŃa civilă nr. 2292/G/2002, pronunŃată în dos.
…/2002, de Tribunalul Cluj, ... a fost obligat să încheie cu S.C. … ClujNapoca, contract de vânzare-cumpărare pentru imobilul în litigiu.
AcŃiunea în constatarea nulităŃii actului de înstrăinare este prescrisă,
contrar celor reŃinute de către instanŃă, raportat la prevederile art. 45, alin.
ultim din Legea nr. 10/2001, potrivit cărora dreptul la acŃiune, indiferent de
cauza de nulitate, se prescrie în termen de 1 an de la data intrării în vigoare
a legii, termen care a fost ulterior prelungit până la data de 14.08.2002.
Pentru repunerea în termenul de prescripŃie, în cazuri bine justificate,
în condiŃiile art. 19, alin. 1 din Legea nr. 167/1958, reclamanta trebuia să
formuleze cerere de repunere în termen, având în vedere că S.C. … S.R.L. şia înscris dreptul dobândit în baza SentinŃei civile nr. 2292/C/2002 a
Tribunalului Cluj, în CF nr. ... Cluj la data de 05.06.2002. Or, în prezenta
cauză nu a fost formulată o astfel de cerere în termen de 30 de zile de la
încetarea cauzei care să justifice depăşirea termenului.
Întrucât cererea de revendicare nu a întrunit condiŃiile formale
solicitate în mod imperativ de Legea 10/2001, respectiv înregistrarea acestea
prin executor judecătoresc, în mod corect şi legal aceasta nu a fost luata în
considerare în soluŃionarea cererii, cu atât mai mult cu cat revendicatoarei i
s-a făcut în mod expres adresa prin care a fost înştiinŃată de necesitatea
îndeplinirii acestor condiŃii de forma stipulată în mod expres în art. 21 din
Legea 10/2001.
Raportat la cele de mai sus, instanŃa trebuia să se raporteze la
prevederile Legii 10/2001 nemodificată şi a Normelor metodologice de
aplicare a acesteia valabile la data încheierii contractului atacat în cauză, de
a căror respectare erau Ńinute pârâtele contractante, şi nu la Legea
10/2001, modificată prin Legea 247/2005 si la Normele metodologice
aprobate prin HG 250/2007, modificări apărute ulterior încheiem
contractului a cărui nulitate se solicita in speŃa. Este si normal sa fie astfel,
întrucât, potrivit art. 1 din Codul Civil "legea dispune numai pentru viitor; ea
nu are putere retroactiva", acesta fiind si un principiu consitutional,
prevăzut in art. 15 alin. 2 din Legea fundamentala. Trebuia deci, in
analizarea valabilităŃii contractului de vanzare-cumparare încheiat in
temeiul Legii 550/2002, aplicate prevederile legale care reglementează
aplicarea legii in timp.
La momentul realizării manifestării de voinŃa concordante de a
cumpăra si a vinde, ale paraŃilor in litigiu erau valabile prevederile din Legea
10/2001 conform cărora este obligatorie dovedirea dreptului de proprietate
de către revendicator şi formularea unei notificări prin executor judecătoresc
in acest sens, obligaŃii pe care reclamanta in cauza nu le-a îndeplinit:
respectiv nu a făcut nici dovada proprietăŃii după fostul proprietar tabular
asupra imobilului revendicat si nici nu a depus o notificare in forma ceruta
de lege.
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Astfel, în mod greşit a retinut instanŃa faptul ca, luarea in considerare
a cererii de revendicare ca fiind notificare atrage după sine si încălcarea
prevederilor art. 21, alin. 5 din Legea 10/2001, respectiv anularea
contractului de vanzare-cumparare, întrucât acest aspect nu este in măsura
sa afecteze insasi valabilitatea contractului de vanzare-cumparare incheiat
cu respectarea prevederilor legii in vigoare la acea data. InstanŃa poate cel
mult, in situaŃia in care revendicatoarea face dovada calităŃii de
moştenitoare după fostul proprietar tabular sa dispună acordarea de masuri
reparatorii in echivalent, constând in despăgubiri in condiŃiile Titlului VII din
Legea 247/2005.
De asemenea, nu s-a contestat valabilitatea titlului Statului Roman in
termenul expres prevăzut de lege, acesta consolidandu-se pe cale de
consecinŃa. Si raportat la aceasta este inadmisibila anularea contractului de
vanzare-cumparare in speŃa.
Aceasta sancŃiune extrema, de constatare a nulităŃii absolute a
contractelor de vanzare-cumparare este inadmisibil a se aplica in condiŃiile
in care, Statul Roman, dobanditor ope legis al dreptului de proprietate si
având un titlu valabil, necontestat a incheiat un contract de vanzarecumparare cu un cumpărător de buna credinŃa, in condiŃii legale, situaŃie
existenta si in cauza dedusa judecaŃii.
În speŃa nu este îndeplinita niciuna dintre condiŃiile de nulitate
invocate.
In opinia apelantilor trebuie de asemenea, analizata foarte temeinic
buna-credinta a cumpărătorilor, sub toate aspectele sale, principiul buneicredinte fiind un principiu dominant al dreptului civil, stand practic la baza
tuturor raporturilor juridice.
MenŃionam ca, in sensul celor arătate de noi a statuat cu forŃa de lege
si Curtea ConstituŃionala: "In conflictul de interese legitime dintre proprietar
(in speŃa, fostul proprietar) si subdobanditorul de buna-credinta a fost
preferat
cel
din
urma.
Recunoaşterea
prevalentei
interesului
subdobanditorului de buna-credinta a fost impusa in baza unor raŃiuni cu o
aplicare mult mai larga si care au creat un adevărat principiu - de
preocuparea pentru asigurarea securităŃii circuitului civil si a stabilităŃii
raporturilor juridice".
In primul rând, a fi de buna credinŃa inseamna ca in momentul
cumpărării dobanditorul sa fie convins ca a contractat cu verus dominus,
dovada cea mai elocventa in acest sens fiind tocmai existenta titlului de
proprietate al Statului asupra imobilului supus instrainarii.
De asemenea, buna credinŃa exista atunci când, cumpărătorul a
depus diligente minime pentru cunoaşterea situaŃiei juridice a imobilului ce
urma sa fie instrainat, adică la momentul incheierii actului juridic de
dobândire a dreptului de proprietate, ori, dreptul de proprietate al
vânzătorului, in speŃa Statul Roman, era înscris in Cartea Funciara, fiind
astfel opozabil erga omnes. Simpla inscriere in CF valorează titlu, in sensul
ca cel inscris este prezumat a fi proprietarul imobilului. Mai mult decât atât,
exista un element obiectiv in plus in aprecierea bunei-credinte intrucat nu a
fost notat in cuprinsul CF niciun proces in legătura cu imobilul respectiv si
nicio cerere de revendicare.
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Un alt element de apreciere a bunei credinŃe este percepŃia
dobanditorilor fata de includerea in circuitul civil de către stat a dreptului de
proprietate, prin exercitarea de către acesta a tuturor prerogativelor conferite
de acesta: dispoziŃia, atât juridica cat si materiala, posesia si folosinŃa.
Proba relei credinŃe cade in sarcina celui ce o invoca, ori in speŃa nu sa dovedit aceasta, buna-credinta prezumandu-se pana la proba contrara.
Având in vedere toate aspectele expuse, actele de înstrăinare incheiate
cu respectarea legilor in vigoare la acea data, trebuie sa ramana valabile,
dandu-se astfel eficienta principiului "tempus regit actum".
Împotriva aceleiaşi decizii, pârâta S.C. … S.R.L. a declarat apel.
În motivarea recursului promovat de pârâtă (f. 8-9), se arată că
sentinŃa atacată este netemeinică şi nelegală, fiind pronunŃata cu incalcarea
normelor privind rolul activ al instanŃei în soluŃionarea cauzei, a dreptului
la apărare - inclusiv in ceea ce priveşte probatiunea - si in final nelegala data cu incalcarea diospozitiilor legale in materie.
Prin această hotărâre se stabileşte o greşita stare de fapt, se
apreciază ca fiind dovedite împrejurări contestate de pârâta apelantă, fara
insa a i se permite acesteia probatiunea necesara.
Se accepta ca fiind dovedite afirmaŃii simple ale reclamantei, relativ la
procedura de retrocedare a imobilului în condiŃiile Legii 10/2001, cu
modificările aduse prin Titlul I art III, din Legea 247/2005.
Se omite a se constata incidenŃa dispoziŃiilor legale exprese privind
dreptul de exercitare a acŃiunii in anulare a contractelor încheiate având ca
obiect imobile sub incidenŃa acestui act normativ, mai mult, se refuza expres
aplicarea sancŃiunii procedurale.
InstanŃa a omis sa-si exercite rolul activ in ceea ce este mai elementar
şi anume stabilirea obiectului acŃiunii, a cotei din imobil asupra căruia
reclamanta are legitimare procesuala activa - a afirmativei cote de 3/32
parte (3/8 din 1/4) din imobil cu titlu de moştenire.
S-a comis un evident plus petit - din iniŃiativa instanŃei de fond.
InstanŃa de fond, fără a pune in discuŃia părtilor, numai in motivarea
hotărârii invocă incidenŃa unor texte de lege neinvocate de nici una din părŃi
în actele lor procesuale dispoziŃii legale ce fundamentează hotărârea data.
Se încalcă atât dreptul de apărare al apelantei pârâte, cât si obligaŃia
imparŃialităŃii instanŃei prin favorizarea, ajutarea părtii adverse in
fundamentarea acŃiunii.
S-a ajuns pana la depăşirea atribuŃiilor magistratului în cauza - a
puterii judecătoreşti prin implicarea in soluŃionare de partea uneia din parti,
in modul arătat.
Hotărârea invoca numai în motivare anumite dispoziŃii legale, este
nelegala tocmai in condiŃiile inaplicabilitatii acestora in cauza, respectiv
OUG 40/1999 - privind protecŃia chiriaşilor si Legea 7/1996 - privind
cadastrul.
Este ignorata cu desavârsire dispoziŃia legala din Legea 10/2001, art.
46 (50 după renumerotare) si a dispoziŃiilor comunitare privind protectia atât
a chiriaşului cat si a cumparatorului de buna credinŃa.
Este pusa in discuŃie sub aspectul unei fraude la lege valabilitatea
unei hotărâri judecătoreşti, care in mod inadmisibil este calificata ca simplu
fapt juridic.
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Se omite a se constata ca pe langa natura de act jurisdictional, prin
intabulare hotararea arătata pe langa opozabilitatea efectelor produse isi
consolidează si fata de terti aceasta natura de act jurisdictional.
Ulterior, pârâta apelantă a depus la dosar un memoriu (f. 29-39), prin
care se solicită în principal rejudecarea în fond a cauzei în conformitate cu
art. 295 pct. 2 alin. 2 C.pr.civ. cu administrarea probaŃiunii necesare. În
aceste condiŃii, în temeiul art. 296 C.pr.civ. se solicită admiterea apelului,
schimbarea sentinŃei pronunŃate de instanŃa de fond ca fiind netemeinică şi
nelegală, în sensul respingerii acŃiunii înaintate de reclamanta R. I-A. ca
tardivă, inadmisibilă în principiu şi în fond neîntemeiată, cu cheltuieli de
judecată.
În cuprinsul acestui memoriu se reiterează motivele de nelegalitate a
hotărârii apelate cuprinse iniŃial în cererea de recurs. Hotărârea atacată este
în mod grav şi vădit nelegală, dată cu încălcarea inadmisibilă a dreptului de
apărare al apelantei pârâte şi fără exercitarea rolului activ al judecătorului
fondului în stabilirea aspectelor de fapt şi de drept ale cauzei.
Ceea ce este chiar inadmisibil este faptul că se constată nulitatea
pentru frauda la lege, în condiŃiile în care este elementar ca pentru o astfel
de soluŃie intenŃia frauduloasa trebuie să existe şi să fie dovedită în
persoana tuturor contractanŃilor, iar în speŃa contractul in sine este o
hotărâre judecătoreasca ce tine loc de contract.
O altă critică adusă hotărârii atacate este faptul că instanŃa a respins
toate probele solicitate, respectiv interogatoriul reclamantei şi acvirarea
dosarului administrativ nr. …/2001, a Consiliului Local al Municipiului
Cluj-Napoca, probe pertinente şi utile justei soluŃionări a cauzei, şi care deşi
au fost solicitate de către apelanta pârâtă în faŃa instanŃei de fond, nu au
fost încuviinŃate. Astfel, instanŃa se pronunŃă, fără a cerceta vocaŃia
reclamantei la reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilului,
precum şi a procedurii administrative, prevăzute de Legea 10/2001,
afirmativ parcurse, dar contestate de către societatea apelantă.
Prin respingerea cererilor în probaŃiune solicitate de apelantă s-a
pronunŃat o hotărâre fără a cerceta fondul, încălcând astfel îndrumările
instanŃei de casare şi încălcând flagrant dreptul la apărare al apelantei,
drept recunoscut şi protejat atât în legislaŃia internă cât şi ConvenŃia
Europeană a Drepturilor Omului.
ExcepŃia lipsei de interes a fost invocată având în vedere actele depuse
de reclamantă, aşa zisa notificare, care nu îndeplineşte condiŃiile prevăzute
de lege pentru o notificare şi nici pentru a fi asimilată notificării.
Reclamanta - prin mandatara ei, a cărei mandat in aceste condiŃii este
necesar a fi verificat - a ascuns cu totala rea credinŃa, in toate acŃiunile si
caile de atac promovate - ca aceasta cerere a fost de fapt soluŃionată de către
Consiliul local Cluj Napoca, prin respingerea ei - comunicata reclamantei
personal cu actul nr.45.703/45/16.08.2001.
Reclamanta nu a atacat in condiŃii procedurale cu plângere acest act si
nici nu a formulat apoi o noua „cerere", o notificare legala, valabila, cu
respectarea cerinŃelor si in termenul legal stabilit, respectând motivarea
actului si conformandu-se îndrumărilor din actul de respingere.
In aceste condiŃii, revenirea la o cerere respinsa si necontestata , cu
afirmaŃia falsa ca ea nu ar fi fost soluŃionată este inadmisibila si nu poate
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produce efectele cerute si obŃinute de reclamanta prin dezinformarea
instantelor.
Cum fata de apelantă, pentru egalitate de tratament, hotărârile „inter
alios", pronunŃate în cauze la care nu a participat trebuiesc calificate tot
simple „fapte juridice" neopozabile, urmează ca aceste hotărâri sa fie
reverificate prin prisma noilor imprejurari necunoscute instanŃelor, ascunse
cu rea credinŃa de intimata R. I. A. prin mandatar si care au constituit atât
justificarea cat si premiza juridica a acestor hotărâri. Inducând in eroare
toate instanŃele prin ascunderea modului de soluŃionare a cererii …/
3.08.2001, reclamanta a invocat acest motiv de nulitate, iar in fazele
procesuale anterioare a si avut castig de cauza.
În ceea ce priveşte prescripŃia dreptului la acŃiune, invocata de
apelanta pârâtă, rezulta indubitabil ca acŃiunea este evident prescrisa si
inadmisibila raportat la art. 46 alin. (5) - dreptul la acŃiune în constatarea
nulităŃii fiind prescris expres prin această lege specială în termen de un an
de la apariŃia legii 10/2001, prelungit ulterior până la data de 14.08.2002 ulterior acestei date intervenind pierderea dreptului material de a pretinde
prin acŃiune constatarea nulităŃii. Reclamanta nu a cerut repunerea in
termen in cauza, deşi vânzarea cumpărarea s-a realizat prin pronunŃarea
unei hotărâri judecătoreşti irevocabile la data de 09.05.2002 in dos. …
/2002 al Tribunalului Cluj, SentinŃa Civilă nr. 2292/2002, deci înainte chiar
de termenul limita reglementat de lege - de 14.08.2002.
Cererea de chemare in judecata a reclamantei a fost înregistrata la
Tribunalul Cluj la data de 15.06.2006, mult peste termenul special de
prescripŃie consacrat prin Legea 10/2001, in condiŃiile in care el a inceput
sa curgă înainte de ultima data de referinŃa limita.
Prevederile speciale privitoare la prescripŃia speciala a dreptului la
acŃiune, prelungite prin OUG 145/2001 cu momentul final al împlinirii
14.08.2002 nu se aplica doar actelor încheiate retroactiv anterior apariŃiei
acesteia ci si pe întreaga durata a aplicării viabile a prevederilor acestei legi.
Nu a fost contestat de reclamantă faptul că antecesorul ei, respectiv R.
E., a deŃinut doar o cotă de 1/4 parte din imobilul situat în Cluj-Napoca, str.
… compus din casă cu 17 apartamente, înscris în CF nr. 121152, CF nr. ...
Cluj-Napoca, din anul 1938 si până în anul 1955 când a intrat în
proprietatea Statului Român, în baza Decretului 92/1950. Prin hotărârea
atacata se dispune insa anularea contractului in intregime, nu numai in
limitele competentei de 1/4 parte afirmativ deŃinute de antecesorii
reclamantei. Sub acest aspect acŃiunea este şi inadmisibila, deoarece in
calitate de succesoare a unui coproprietar nu se poate pretinde nulitatea
contractului de vânzare cumpărare si nici revendicarea întregului imobil,
reclamanta neavând nici un interes si in consecinŃa nici legitimare
procesuala în acest sens.
InstanŃa de judecată nici măcar nu a motivat respingerea excepŃiei
lipsei de interes şi sub acest aspect. Nelegalitatea hotărârii, legat de aspectul
in discuŃie, apare sub ambele aspecte atât ca plus petit cat si ca
inadmisibilitate pentru lipsa de interes.
Hotărârea primei instanŃe este nelegală şi sub aspectul că s-a omis
aplicarea dispoziŃiilor art. 42 alin. 2, art. 45 alin. 2 din Legea nr. 10/2001.
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În concluzie, soluŃia instanŃei de fond este netemeinică, instanŃa nu a
administrat toate probele care se impuneau în scopul stabilirii concrete a
raporturilor de drept şi de fapt deduse judecăŃii, pe de o parte, iar pe de altă
parte soluŃia este în contradicŃie cu probele care au fost administrate în
cauză.
Prin întâmpinarea formulată de intimata reclamantă R. I-A.
(căsătorită W.) (f. 23-27) se solicită respingerea apelurilor declarate în
cauză şi obligarea apelanŃilor la plata cheltuielilor de judecată.
În cuprinsul întâmpinării se arată că temeiul de drept invocat de parte
nu este obligatoriu pentru instanŃă, acesta putând fi completat sau stabilit
de către instanŃă cu ocazia judecării cauzei.
InstanŃa a reŃinut temeiul de drept invocat de reclamantă, însa l-a
completat acolo unde a considerat ca se impune.
Nu putea sa respingă acŃiunea sau sa nu aplice o dispoziŃie legala,
incidentă in cauza, doar pentru ca partea nu a invocat-o. Din acest punct de
vedere nu se impune casarea sentinŃei.
În mod corect instanŃa a reŃinut ca reclamanta are calitate de
beneficiara a legii 10/2001 in privinŃa acestui bun, fiind stabilita in acest
sens prin sentinŃa civilă 426/2007 a Tribunalului Cluj, dosar civil … /2007,
rămasa definitiva si irevocabila. In baza acestei hotărâri judecătoreşti s-a
procedat deja la restituirea in natura a unui apartament aflat in proprietatea
statului.
Actiunea reclamantei nu este prescrisa, fiind vorba despre imobile
instrainate după data de 14 februarie 2001, data intrării in vigoare a legii
10/2001, nu le sunt aplicabile disp.art.45 din legea 10/2001.
Termenul de prescripŃie prevăzut de art.45 ultim alineat, care prin
derogare de la dreptul comun, a prevăzut un anume interval de timp in care
puteau fi atacate actele de înstrăinare a imobilelor care cad sub incidenŃa
legii 10/2001, este aplicabil doar înstrăinărilor intervenite înainte de
intrarea in vigoare a legii 10/2001.
Or, în situaŃia imobilului in litigiu înstrăinarea a avut loc după
intrarea in vigoare a legii 10/2001, in termenul de depunere al notificărilor,
fiind străina cauzei dispoziŃia legala prevăzuta in art. 45 ultim alineat din
legea 10/2001. In acest sens s-au pronunŃat si alte instanŃe din tara si
inclusiv Curtea de Apel Cluj-Napoca in apelul soluŃionat in primul ciclu
procesual.
Pentru a curge acest termen de prescripŃie, dreptul la acŃiune trebuie
sa fie născut. Ceea ce inseamna ca termenul de a ataca actele de înstrăinare
prevăzut de legea 10/2001 prin art. 45 al.5 a vizat raporturile juridice
născute la acea data si pentru care dreptul la acŃiune era născut. In nici un
caz acest termen nu putea viza raporturi juridice nenascute si drepturi la
acŃiune de asemenea nenascute.
In concret, acŃiunea reclamantei este supusa prescripŃiei de drept
comun, in speŃa acŃiunea este una imprescriptibila, care poate fi promovata
de oricine si in orice faza a procesului.
SentinŃa civila care a Ńinut loc de act autentic de vânzare cumpărare
este inopozabila reclamantei, fiind pronunŃata fara ca aceasta sa fie parte in
litigiu. Ca atare nu are calitatea de a ataca aceasta hotărâre, iar in ce o
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priveşte, fata de obiectul dedus judecaŃii ea are valoarea unui act autentic de
vânzare cumpărare.
Chiar daca s-a pronunŃat fara ca reclamanta sa fie parte in acel litigiu,
fata de reclamantă are valoarea unui fapt juridic, bucurandu-se de o
prezumŃie relativa pana la proba contrarie.
In acest sens s-a pronunŃat si I.C.C.J. Bucureşti, iar fata de faptul ca
aceasta hotărâre reprezintă o frauda la lege si pentru a nu ajunge in situaŃia
de a formula plângeri penale fata de cei care au pronuntat-o cu încălcarea
flagranta a legii, se impune analizarea acestui act cu raportare la legea
aplicabila in cauza la data incheierii lui, în speŃa Legea 133/1999, Legea
10/2001.
Nu se pot prevala de principiul stabilităŃii raporturilor juridice atâta
timp cat aceasta hotărâre si actul pe care-l înglobează a fost obŃinut prin
frauda la lege, cu complicitatea tuturor celor implicaŃi in acest proces.
Cauze de frauda la lege si implicit de nulitate absoluta a contractului
de vânzare cumpărare: a) Legea 133/1999 nu se aplica situaŃiei deduse
judecaŃii in dosarul civil … /2002 al Tribunalului Cluj.
Parata la data intrării in vigoare a legii in baza căreia a cumpărat acest
imobil, 23 iulie 1999, nu avea calitatea de chiriaş, ci a dobândit aceasta
calitate la data de 20 decembrie 1999, după 5 luni de la intrarea in vigoare a
legii.
b)Parata nu se încadra in disp. art. 3 din Legea 133/1999, respectiv
nu desfăşura acte si fapte de comerŃ in scopul obŃinerii de profit prin
realizarea de bunuri materiale, respectiv prestări servicii, din vânzarea pe
piaŃa a acestora, in condiŃii de concurenta.
Aceasta obligaŃie legala este preluata si in normele metodologice de
aplicare a legii, publicate in M.O. din 28.02.2001.
Parata nu realiza asa ceva, imediat după cumpărare a inchiriat
imobilul unei societăŃi comerciale, SC … SRL, incasand chirie.
Parata nu se incadra in art.4 din normele metodologice de aplicare a
legii 133/1999, art.13 din legea 133/1999.
In toata perioada ulterioara anilor 1990 acest spaŃiu a fost aducător de
venituri pentru autorităŃile locale, prin urmare nu era nevoie sa fie vândut
pentru ca cel care l-a cumpărat sa-l inchirieze in interes propriu.
Consiliul local Cluj-Napoca nu putea sa vanda acest imobil in baza
legii 133/1999, deoarece aceasta lege permitea vânzarea activelor de către
societăŃile comerciale şi companiilor cu capital majoritar de stat, precum şi
ale regiilor autonome, care le aveau în patrimoniul lor.
Imobilul in litigiu a fost indisponibilizat începând cu data de
14.02.2001 de la orice act de instrainare pana la terminarea procedurii de
restituire administrativa sau judecatoreasca sub sancŃiunea nulităŃii
absolute a actelor de instrainare.
Ambele părŃi contractante au fost de rea credinŃă la încheierea actului,
întrucât cunoşteau faptul că este un imobil care face obiectul legii 10/2001,
conform menŃiunilor din cartea funciară, care a fost naŃionalizat în baza
Decretului nr. 92/1950. la data încheierii actului, respectiv înregistrării
acŃiunii, pronunŃării hotărârilor şi rămânerii lor irevocabile, termenul de
înregistrare al notificărilor nu era încheiat.
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Analizând apelurile declarate de pârâŃii ... şi S.C. ... S.R.L.,
Tribunalul reŃine că sunt nefondate şi urmează să fie respinse pentru
următoarele considerente:
Prin sentinŃa civilă nr. 426 din data de 01 iunie 2007 , pronunŃată de
către Tribunalul Cluj în dosarul civil nr. … /2007 s-a admis în parte
acŃiunea civilă completată formulată de reclamanta W. I-A. născută R., cu
domiciliul ales în România la Alba Iulia, str. … la sediul cabinetului de
avocatură C. B., în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA, şi pe cale de consecinŃă a anulat DispoziŃia nr. … din 12
decembrie 2006, emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca , a obligat
pârâtul să emită în favoarea reclamantei o nouă dispoziŃie de soluŃionare pe
fond a Notificării înregistrate sub numărul … /03.08.2001 cu privire la
imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. … , înscris în C.F. nr. ... Cluj
cu nr. top. ... , cu excepŃia apartamentului nr. 5, evidenŃiat în C.F. nr. ...
Cluj cu nr. top. ... /1/V şi cu părŃile indivize comune înscrise în C.F.
colectivă nr. … Cluj.
Din considerentele sentinŃei civile susmenŃionate , tribunalul reŃine
următoarele aspecte relevante , în soluŃionarea prezentului litigiu : din
adresa nr. ... /21.09.2006 a DirecŃiei Fondului Imobiliar de Stat Cluj-Napoca
(fila 5 din dosarul civil … /2007 al Tribunalului Cluj acvirat prezentului
dosar), rezultă că apelanta a înregistrat o cerere de revendicare sub nr. …
/03.08.2001, care nu îndeplinea condiŃiile prevăzute de art. 21 din Legea nr.
10/2001, respectiv notificarea deŃinătorului imobilului prin executorul
judecătoresc. Cererea a fost examinată doar după apariŃia H.G. nr.
498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
10/2001, aceasta fiind înregistrată la numărul de ordine … respectiv ...
Tribunalul reŃine că prin cererea înregistrată sub numărul arătat,
reclamanta a solicitat restituirea în natură a imobilelor: casă de locuit din
Cluj-Napoca, str. …, casă de locuit cu teren din Cluj-Napoca, str. … şi casă
de locuit şi magazin din Cluj-Napoca, str. … (filele 8-9 din dosarul civil
…/2007 al Tribunalului Cluj acvirat prezentului dosar) iar prin precizarea de
notificare trimisă prin executor judecătoresc apelanta a indicat descrierea,
inclusiv cu date de carte funciară, a imobilului situat pe str. ... , indicând şi
valoarea acestuia.
Astfel înregistrarea notificării la executorul judecătoresc are rolul de a
face opozabilă data înregistrării acestei notificări în faŃa oricăror autorităŃi.
În practica sa, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a statuat în mod
constant în sensul că cererea de restituire a unui imobil, în temeiul Legii nr.
10/2001, expediată prin poştă, iar nu prin intermediul unui executor
judecătoresc, este asimilată notificării în cazul în care este însoŃită de actele
necesare, cu condiŃia ca din cuprinsul ei şi din actele menŃionate să rezulte
elemente de identificare a persoanei îndreptăŃite, a imobilului a cărui
restituire se cere şi valoarea aproximativă a acestuia.
Raportat la aceste aspecte , tribunalul apreciază ca fiind neîntemeiată
excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a intimatei Rosmann Iuliana
căs.Welner , sens în care o va respinge ca atare.
În conformitate cu dispoziŃiile art. III din Titlul I al Legii 247/2005
actele juridice de înstrăinare având ca obiect imobile cu destinaŃia de
locuinŃă, încheiate după data de 14 februarie 2001 cu nerespectarea
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interdicŃiei prevăzute de art. 44 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.
40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaŃiile cu
destinaŃia de locuinŃe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
241/2001, cu modificările ulterioare, şi care nu au fost atacate în instanŃă
în condiŃiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, pot fi
atacate la secŃia civilă a tribunalului în a cărui rază teritorială se află
imobilul notificat în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a
prezentului titlu sau, după caz, de la data luării la cunoştinŃă a încheierii
contractului , astfel că în mod corect prima instanŃă a respins excepŃia
prescripŃiei dreptului la acŃiune a intimatei din prezentul dosar , ceea ce
face să apară ca fiind nefondată critica adusă de în acest sens sentinŃei
apelate de către apelantul Consiliul local al Mun.Cluj Napoca.
În ceea ce priveşte invocarea de către apelantul Consiliul local al
Mun.Cluj Napoca a principiului bunei-credinŃe , tribunalul apreciază că
acesta nu-şi are aplicabilitate în speŃa de faŃă , fiind incidente însă
prevederile art. 21 alin 5 din Legea 10/2001 , având în vedere faptul că
transferul dreptului de proprietate s-a realizat prin SentinŃa civilă nr.
2292/C/09.05.2002 pronunŃată de către Tribunalul Cluj în dosarul civil nr.
…/2002.
Conform acestui text de lege „ sub sancŃiunea nulităŃii absolute, până
la soluŃionarea procedurilor administrative şi după caz judiciare , generate
de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locaŃia de
gestiune, asocierea în participaŃiune, ipotecarea , locaŃiunea precum şi orice
închiriere sau subînchiriere în beneficul unui nou chiriaş , schimbarea
destinaŃiei, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile, terenuri şi/sau
construcŃii notificate potrivit prevederilor prezentei legi”.
În ciuda acestui text de lege imperativ, deşi Primarul Mun. ClujNapoca a fost notificat încă din anul 2001 de către intimata R. I. în sensul
restituirii imobilului,
fără a da o soluŃie acestei cereri
(chiar şi în
condiŃiile în care a considerat-o informală avea obligaŃia să o soluŃioneze) a
achiesat în mare măsură la pretenŃiile apelantei SC … , în condiŃiile în care
prin înscrisul de la fila 11 din Dosarul civil …/2002 al CurŃii de Apel Cluj ,
adresa înregistrată sub nr. …/19.06.2002 , aduce la cunoştinŃa instanŃei că
imobilul în litigiu nu este revendicat în temeiul Legii 10/2001.
În aceste condiŃii apare ca fiind nefondată susŃinerea apelantei SC … ,
potrivit căreia acŃiunea civilă promovată de către reclamanta intimată
Rosmann Iuliana este inadmisibilă prin prisma inaplicabilităŃii dispoziŃiilor
art. 21 alin 5 din Legea 10/2001.
Nu poate fi reŃinută ca pertinentă afirmaŃia apelantei SC … ,din
cuprinsul memoriului de apel potrivit căreia notificarea intimatei a fost
soluŃionată prin adresa nr. …/16.08.2001 , în condiŃiile în care potrivit
înscrisului de la fila 47 din dosarul de apel , în care Consiliul local al
Mun.Cluj Napoca nu a soluŃionat cererea de retrocedare a intimatei R. I. A.
, aducându-i-se acesteia la cunoştinŃă doar faptul că trebuie să formuleze
notificare prin intermediul executorului judecătoresc.
Apelanta SC ... nu se poate prevala de dispoziŃiile art. 42 alin 2 şi art.
45 alin 2 din Legea 10/2001 în condiŃiile în care , apreciind ca fiind
inadmisibil ca o hotărâre judecătorească să fie cenzurată de o instanŃă
inferioară în grad , în condiŃiile în care prima instanŃă a avut de analizat
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acea SentinŃă civilă nr. 2292/C/09.05.2002 pronunŃată de către Tribunalul
Cluj doar sub aspectul caracterului de contract de vânzare –cumpărare ,
nepunându-se în discuŃie autoritatea de lucru judecat.
În aceste condiŃii în mod corect şi judicios judecătorul fondului a statuat
faptul că opozabilitatea (stricto sensu) este acea aptitudine a actului
jurisdicŃional de a fi recunoscut şi respectat de orice persoană care nu a fost
implicată în procedura judiciară. Însă aceasta operează câtă vreme terŃul nu
demonstrează că realitatea juridică este alta decât cea stabilită pa cale
judecătorească. Opozabilitatea stricto senso a actului jurisdicŃional nu
trebuie confundată cu obligativitatea efectelor acestuia, care funcŃionează
doar în relaŃia dintre părŃi şi nici nu înseamnă o extensiune a autorităŃii
lucrului judecat faŃă de terŃi.
Obligativitatea unei hotărâri judecătoreşti face ca părŃile să se supună
hotărârii însă faptul neparticipării terŃului la proces, dă posibilitatea
acestuia să demonstreze în contra adevărului reŃinut de instanŃă-relevat de
probele administrate de părŃi şi pe care judecătorul şi-a fundamentat
raŃionamentul-aducând în dezbatere elemente noi, care, dacă ar fi fost
cunoscute, ar fi condus la o altă soluŃie. Cu alte cuvinte, fără să conteste ab
initio, opozabilitatea faŃă de el a actului jurisdicŃional terŃul are la îndemână
mijloace de înlăturare a acestei opozabilităŃi. Astfel, în situaŃia în care actul
îi prejudiciază, urmarea a fraudei săvârşite în dauna lor, opozabilitatea
obişnuită a actului ar fi injustă.
Or , în prezenta speŃă s-a relevat cu prisosinŃă faptul că imobilul în
litigiu era solicitat a fi retrocedat în natură , în condiŃiile Legii 10/2001 , în
pofida înscrisurilor depuse în dosarul civil nr. 3700/2002 al CurŃii de Apel
Cluj care susŃineau contrariul.
Având în vedere toate aceste aspecte , tribunalul , în temeiul art. 296
C pr civ va respinge ca nefondate apelurile declarate de S.C. ... S.R.L. şi ...
împotriva SentinŃei civile nr. 3426/10.03.2009, pronunŃată în dosarul civil
nr. ... /211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o păstrează în
întregime.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
Respinge excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a intimatei
reclamante W. I.-A. (Rosmann).
Respinge ca nefondate apelurile declarate de S.C. ... S.R.L. şi ...
împotriva SentinŃei civile nr. 3426/10.03.2009, pronunŃată în dosarul civil
nr. ... /211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o păstrează în
întregime.
Fără cheltuieli de judecată în apel.
Decizia este definitivă şi executorie.
Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.
PronunŃată în şedinŃa publică din 23 Martie 2010.
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Preşedinte,
A-F D.

Judecător,
C-V B.

Grefier,
G-C. T.

Red.dact.A.D./C.ł.
5 ex/jud.fond.C. A. C.
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Dosar nr. .../2008
ROMÂNIA
TRIBUNALUL CLUJ
SECłIA CIVILĂ
Cod operator de date cu caracter personal 3184
SENTINłA CIVILĂ Nr. 126/2010
ŞedinŃa publică din 16 Februarie 2010
InstanŃa alcătuită din:
PREŞEDINTE: A-F. D.
GREFIER: G-C. T.
Pe rol fiind pronunŃarea hotărârii asupra cauzei civile
formulate de reclamanŃii G.M.N., S.T.V. şi G.M.S. în contradictoriu
cu
pârâŃii
MUNICIPIUL
CLUJ
NAPOCA
PRIN
PRIMAR,
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI,
având ca obiect legea 10/2001.
La apelul nominal făcut în cauză se constată lipsa părŃilor.
Procedura este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că dezbaterea
pe fond a cauzei a avut loc în şedinŃa publică din data de 02
februarie 2010, când părŃile au pus concluzii conform încheierii din
acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
TRIBUNALUL
ReŃine că prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe
rolul Tribunalului Cluj sub nr. de dosar .../2008, reclamanŃii
G.M.N. şi S.T.V., prin mandatar G.M.S., în contradictoriu cu
Municipiul Cluj-Napoca prin Primar, au solicitat anularea
DispoziŃiei nr. 4476/09.07.2008, emisă de Primăria Municipiului
Cluj-Napoca, Comisia pentru Aplicarea Legii nr. 10/2001 ca fiind
greşită; obligarea la soluŃionarea pe fond a Notificării nr.
1115/13.03.2001 formulată în temeiul Legii nr. 10/2001,
înregistrată prin Executor judecătoresc, din dosarul intern nr.10; cu
cheltuieli de judecată.
În motivarea cererii (f. 2-6) se arată că reclamanŃii sunt
succesorii defuncŃilor I.V. şi M., în calitate de nepoŃi de fiică şi în
această calitate au formulat Notificarea nr. 1115/13.03.2001, în
temeiul Legii nr.10/2001, prin care au solicitat restituirea în natură
a imobilului situat administrativ în Cluj-Napoca, ... , înscris în CF
col. ... şi CF ind. ... , proprietatea Statului Român.
Acest imobil evidenŃiat în CF ... Cluj nr.top.... , având la parter
9 localuri pentru prăvălii, o cameră şi dependinŃe, a fost
proprietatea ... , începând cu anul 1938.
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În baza Decretului nr.92/1950 imobilul a fost naŃionalizat şi
ulterior a fost transcris din vechea CF, împărŃit în 14 apartamente
şi ulterior transcris în CF col. ... şi CF ind.... , proprietatea Statului
Român.
Conform statutului ... , societate anonimă pe acŃiuni, capitalul
social în valoare de 10.000.000 lei era împărŃit în 10.000 acŃiuni cu
o valoare de 1.000 lei fiecare.
Din procesul-verbal al Adunării Generale al Băncii din data de
22.05.1940 rezultă că, din totalul de acŃiuni, I.V. a deŃinut un
număr de 6250 acŃiuni, I. M. a deŃinut un număr de 3350 acŃiuni,
în total cei doi deŃinând 96% din totalul acŃiunilor, restul de 4%
fiind deŃinut de alŃi acŃionari.
Notificarea formulată de reclamanŃi a fost soluŃionată de
Primarul
municipiului
Cluj-Napoca
prin
DispoziŃia
nr.3337/14.12.2001, prin care le-a fost respinsă cererea de
restituire în natură a imobilului revendicat, motivat de faptul că
antecesorii reclamanŃilor nu au fost singurii asociaŃi ai băncii şi
asociaŃii nu au fost toŃi membrii aceleiaşi familii, astfel că s-a dispus
acordarea de măsuri reparatorii în echivalent.
Împotriva acestei dispoziŃii reclamanŃii au formulat acŃiune,
solicitând obligarea entităŃii deŃinătoare restituirea în natură a
apartamentelor care nu au fost vândute, iar Tribunalul Cluj prin
SentinŃa civilă nr. 94/11.04.2002 din dosar nr. 261/2002, s-a
admis
acŃiunea,
s-a
dispus
anularea
DispoziŃiei
nr.
3337/14.12.2001 şi s-a dispus restituirea în natură a
apartamentelor nr. 1, 2, 3 si 6 situate în imobilul din Cluj-Napoca,
... .
Împotriva acestei hotărâri au declarat apel Primarul
Municipiului Cluj-Napoca şi Consiliul Local Cluj-Napoca, iar prin
Decizia civila nr. 113/26.09.2002 din dosar nr. ... /2002, Curtea de
Apel Cluj-SecŃia civilă a admis apelul declarat de Primarul
Municipiului Cluj-Napoca, a modificat sentinŃa atacată în sensul
respingerii plângerii formulate de reclamanŃi împotriva DispoziŃiei
nr.3337/14.12.2001, care a fost menŃinută.
A fost respins apelul declarat de pârâtul, Consiliul Local ClujNapoca.
Împotriva acestei decizii reclamanŃii au declarat recurs,
respins prin Decizia civila nr.2676/2004 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi
JustiŃie.
Drept urmare a hotărârii irevocabile, Primarul Municipiului
Cluj-Napoca a dispus revocarea DispoziŃiei nr. 3337/14.12.2001 şi
a trimis notificarea împreuna cu toate documentele spre competentă
soluŃionare Ministerului Economiei şi FinanŃelor în vederea
acordării despăgubirilor.
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Ministerul Economiei şi FinanŃelor, în calitate de entitate
prevăzută de hotărârea irevocabilă a emis Decizia nr.
19/27.03.2008 prin Comisia Internă pentru Analizarea Notificărilor
la Legea nr. 10/2001, prin care a dispus declinarea competenŃei de
soluŃionare a notificării în favoarea Primăriei mun. Cluj-Napoca.
Împotriva acestei decizii reclamanŃii au formulat acŃiune în
contencios administrativ, dar Tribunalul Bucureşti, prin SentinŃa
civilă nr.747/24.04.2008 dată în dosar nr. ... /3/2008 a respins
contestaŃia ca nefondată, reŃinând că reclamanŃii au calitatea de
persoane îndreptăŃite la acordarea de măsuri reparatorii, conform
prevederilor art. 3 lit. b) din Legea nr. 10/2001 şi entitatea
competentă a achita despăgubirile este Comisia Centrală din
subordinea Cancelariei Primului Ministru, conform procedurii
speciale instituită de cap. V din titlul VII al Legii nr.247/2005.
Având în vedere dispoziŃiile imperative ale legii reclamanŃii nau mai declarat apel împotriva acestei hotărâri, astfel ca a devenit
irevocabilă şi au depus-o la pârâtă în vederea soluŃionării legale şi
corecte a notificării dar DispoziŃia nr. 4476/09.07.2008 a Primăriei
Municipiului Cluj-Napoca, Comisia pentru Aplicarea Legii nr.
10/2001 este greşita deoarece nu s-a soluŃionat notificarea conform
dispoziŃiilor irevocabile din hotărârea judecătorească.
Astfel pârâta, entitate administrativă competentă a soluŃiona
notificarea, fără să Ńină seama de dispoziŃiile art.1201 Cod civil care
prevăd că "Este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată
are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între
aceleaşi părŃi, făcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate", nu a
procedat la soluŃionarea notificării reclamanŃilor în temeiul
dispoziŃiilor cap.V din titlul VII al Legii nr.247/2005 şi a Deciziei RIL
nr. 52/2007 a ICCJ, în sensul de a formula propunerea motivată de
acordare a despăgubirilor pentru reclamanŃi-persoane îndreptăŃite
la măsuri reparatorii, ci şi-a declinat competenta de soluŃionare în
favoarea AVAS, în ciuda a 2 hotărâri irevocabile care sunt obligatorii
şi peste care nu se poate trece.
DispoziŃiile procedurale din cap.V din Titlul VII al Legii nr.
247/2005, de imediată aplicare, prevăd că se trimite automat întreg
dosarul notificării nr. 1115/13.03.2001 către entitatea abilitată
legal de a efectua plata însoŃită de deciziile/dispoziŃiile emise de
entităŃile investite cu soluŃionarea notificărilor, respectiv către
Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor din subordinea
Cancelariei Primului Ministru.
Dar pârâta nu a respectat dispoziŃiile obligatorii ale hotărârii
irevocabile prin care s-a stabilit că antecesorii noştri acŃionari ai ... ,
nu deŃineau în totalitate acŃiunile societăŃii anonime pe acŃiuni, că
acŃionarii nu erau toŃi membrii aceleiaşi familii şi că măsurile
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reparatorii se pot stabili numai în echivalent, în condiŃiile excepŃiei
de strictă interpretare din art.18 lit.a) din Legea nr.10/2001.
ReclamanŃii apreciază că este greşită soluŃia de declinare a
competentei în favoarea AutorităŃii pentru Valorificarea Activelor
Statului Bucureşti, raportat la hotărârea irevocabilă pronunŃată.
Chiar daca în notificarea nr. 1115/13.03.2001 formulată în
temeiul Legii nr.10/2001 s-a solicitat restituirea în natură a
imobilului, cât timp s-a pronunŃat o hotărâre irevocabilă prin care
s-a stabilit care este entitatea administrativă abilitată a soluŃiona
notificarea, se impunea soluŃionarea cauzei în temeiul acestor
dispoziŃii obligatorii prin emiterea propunerii motivate de acordare
de măsuri reparatorii pentru persoanele îndreptăŃite.
Având în vedere dispoziŃiile irevocabile din Decizia civilă nr.
2676/02.04.2004 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie,
se solicită de către reclamanŃi admiterea acŃiunii aşa cum a fost
formulată şi obligarea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca - Comisia
pentru Aplicarea Legii nr.10/2001, la soluŃionarea pe fond a
notificării reclamanŃilor, să stabilească valoarea despăgubirilor care
să fie acordate reclamanŃilor, deoarece trebuie ca una dintre
entităŃile administrative să emită actul administrativ care să conŃină
cuantumul valorii despăgubirilor.
Având în vedere că DispoziŃia nr.4476/09.07.2008 emisă de
Primăria Municipiului Cluj-Napoca - Comisia pentru Aplicarea Legii
nr.10/2001 este greşită, fiind dată cu ignorarea autorităŃii de lucru
judecat din SentinŃa civila nr.747/24.04.2008 a Tribunalului
Bucureşti, irevocabilă prin neapelare, reclamanŃii solicită instanŃei
admiterea acŃiunii civile aşa cum a fost formulată, anularea actului
greşit şi obligarea entităŃii să soluŃioneze pe fond notificarea nr.
1115/13.03.2001 formulată în temeiul Legii nr.10/2001, în sensul
stabilirii despăgubirilor băneşti la care reclamanŃii sunt îndreptăŃiŃi.
In drept, se invocă dispoziŃiile art.18 lit. a) şi art. 26 alin. l) din
Legea nr. 10/2001, art. 1201 Cod civil.
Prin întâmpinarea formulată de pârâtul Primarul mun.
Cluj-Napoca (f. 156-158 vol.I), se solicită respingerea acŃiunii
formulată de reclamanŃi ca nefondată şi în consecinŃă menŃinerea
ca temeinică şi legală DispoziŃia nr. 4476/09.07.2008 emisă de
Primarul mun. Cluj-Napoca.
În cuprinsul întâmpinării se arată că imobilul situat
administrativ în Cluj-Napoca, ... înscris în CF nr. ... nr. top. ... ,
compus din casă şi curte de 120 stj.p. compus la parter din 9
localuri pentru prăvălii, o cameră şi dependinŃe, la etajul I-II,
camere, o bucătărie şi dependinŃe, la etajul 11-10 camere, 2
bucătarii, dependinŃe şi mansardă a fost începând cu anii 1938
proprietatea ... .
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Conform Statului ... societate anonimă pe acŃiuni, capitalul
social al acesteia a fost de 10.000.000 lei, împărŃit în 10.000 de
acŃiuni a câte 1.000 lei. Conform procesului-verbal al Adunării
Generale a ... înregistrat la data de 22.05.1940 la Tribunalul Cluj,
din totalul de 10.000 acŃiuni ale băncii, I.V. a deŃinut 6.250 buc.
acŃiuni, iar soŃia I. M. 3.350 buc. acŃiuni, ceea ce reprezintă un
procent de 96% din totalul acŃiunilor.
Din actele de stare civilă depuse de reclamanŃi şi certificatul de
calitate de moştenitor nr. 86/30.10 2001 eliberat de Biroul
notarului public V.L. rezultă că reclamanŃii sunt moştenitorii
defuncŃilor I.V. şi I. M., în calitate de nepoŃi de fiică.
In opinia pârâtului, în speŃă sunt incidente prevederile art.3
alin. 1 lit. b, care prevăd că, sunt îndreptăŃiŃi la măsuri reparatorii
în echivalent persoanele fizice, asociaŃi ai persoanei juridice care
deŃineau imobilele şi alte active în proprietate la data preluării
acestora.
Astfel, acŃiunile obŃinute în cadrul capitalului social al
persoanei juridice de la care s-a făcut naŃionalizarea nu constituie
un drept de proprietate asupra imobilului în favoarea antecesorilor
petenŃilor. Prin urmare, chiar daca s-ar fi îndeplinit cerinŃa
imperativă prevăzută de art. 3 alin 1 lit. 6, conform art. 31 alin 1
din Legea nr. 10/2001, republicată, în asemenea cazuri persoanele
îndreptăŃite pot obŃine doar despăgubiri în condiŃiile Titlului VII din
Legea nr. 247/2005, măsurile reparatorii prin echivalent urmând a
fi stabilite prin decizia motivată a instituŃiei publice implicate în
procesul de privatizare a societăŃii comerciale sau prin ordin al
ministrului finanŃelor.
Prin întâmpinarea formulată de AVAS (f.308-310 – vol.I), se
solicită respingerea acŃiunii ca neîntemeiată şi nelegală faŃă de
AVAS, deoarece această instituŃie nu are calitate procesuală pasivă
pentru restituirea în natură a imobilului şi nici pentru acordarea
măsurilor reparatorii în echivalent. Se mai arată că pentru a fi
legală soluŃionarea cererii pe fond de către AVAS, persoanele
îndreptăŃite trebuia să facă dovada că patrimoniul „... ” SAR a fost
preluat de o societate privatizată AVAS, sau aflată încă în portofoliul
AVAS.
Din actele dosarului Tribunalul constată următoarele:
Prin DispoziŃia nr. 4776 din data de 09 iulie 2008 emisă de
către Primarul Mun.Cluj s-a declinat competenŃa de soluŃionare a
notificării nr. 1115 din data de 13.03.2001 formulată de către
reclamanŃii G. M. şi S.T.V. pentru imobilul situat în Cluj-Napoca , …
, înscris iniŃial în CF ... , nr. topo ... către Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului , cu motivarea că antecesorul
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reclamanŃilor era acŃionarul ... S.A , fostă proprietară a imobilului
revendicat.( fila 7 din dosar )
Prin DispoziŃia nr. 3337 din data de 14 decembrie 2001 s-a
respins solicitarea aceloraşi reclamanŃi , formulată în temeiul
aceleiaşi notificări , de restituire în natură a imobilului , obiect
dedus judecăŃii şi în prezenta speŃă , statuându-se că urmează a li
se acorda măsuri reparatorii prin echivalent în condiŃiile legii de
către instituŃiile abilitate.( fila 9 din dosar ).
Împotriva acestei dispoziŃii 3337 din data de 14 decembrie
2001 reclamanŃii au formulat contestaŃie care li s-a respins în mod
irevocabil prin Decizia civilă nr. 113/2002 CurŃii de Apel Cluj ,
pronunŃată în dosarul nr.... /2002 şi confirmată prin Decizia Civilă
nr. 2676 din data de 02 aprilie 2004 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi
JustiŃie în dosarul civil nr. ... /2002.( filele 12-18 din dosar ).
Din considerentele deciziilor susmenŃionate tribunalul reŃine
faptul că reclamanŃilor li s-a constatat în mod irevocabil
calitatea de persoane îndreptăŃite la acordarea măsurilor
reparatorii în sensul art. 3 lit.b din Legea 10/2001 ,
statuându-se de asemenea cu puterea lucrului judecat că în
prezenta speŃă nu-şi găsesc aplicabilitatea dispoziŃiile art. 18
lit a din Legea 10/2001 reclamanŃii nefiind
persoane
îndreptăŃite la restituirea în natură a imobilului în litigiu
susmenŃionat.
Potrivit Referatului nr. 40360/3/45 din 21.05.2008 privind
propunerea de soluŃionare a revendicării, al Comisiei pentru
Aplicarea Legii nr. 10/2001 (f. 36 vol. I), imobilul în litigiu este
înscris iniŃial în C.F. nr. ... , cu nr. top ... şi este compus din casă
cu două etaje şi teren în suprafaŃă de 120 stjp. imobilul a fost
împărŃit în 14 apartamente şi este transcris în CF col. nr. ... şi CF
ind. nr. ... .
Imobilul a fost preluat în baza Decretului nr. 92/1950, de la
Banca I. S.A., unde antecesorul petenŃilor, numitul I.V., împreună
cu soŃia, deŃineau 96 % din acŃiuni.
În dosarul întocmit în baza Legii nr. 10/2001 a fost emisă
DispoziŃia nr. 3337 din 14.12.2001 de Primarul municipiului, prin
care s-a respins cererea de restituire în natură a imobilului, dar
urmând să se acorde măsuri reparatorii prin echivalent în condiŃiile
legii. DispoziŃia a fost revocată prin DispoziŃia nr.5630 din 23
decembrie 2002 emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca.
AcŃiunea deschisă de petenŃi, prin care au contestat DispoziŃia
nr. 3337 din 14.12.2001, a fost soluŃionată irevocabil prin Decizia
nr. 2676 din 2 aprilie 2004, dosar nr. ... /2002 a Înaltei CurŃi de
CasaŃie şi JustiŃie, prin care a fost respins recursul declarat de
petenŃi împotriva Deciziei nr. 113/26 septembrie 2002 pronunŃată
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de Curtea de Apel Cluj, prin aceasta fiind respinsă plângerea
reclamanŃilor împotriva DispoziŃiei nr. 3337 din 14.12.2001 a
Primarului municipiului Cluj-Napoca.
Notificarea depusă împreună cu actele anexate au fost
transmise, în baza prevederilor vechiului art. 32 din Legea nr.
10/2001, AutorităŃii pentru Valorificarea Activelor Statului,
instituŃie care a transmis dosarul Ministerului Economiei şi
FinanŃelor.
Prin Adresa nr. 572.703/28.02.2008, Ministerul Economiei şi
FinanŃelor transmite Decizia nr. 19 din 27.02.2008, prin care
declină competenŃa de soluŃionare a notificării formulate de
revendicatori pentru imobilul menŃionat mai sus, către Primăria
municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu art. 21, alin 1 şi art.
22, alin 1 din Legea nr. 10/2001, republicată, având în vedere
calitatea acesteia de unitate deŃinătoare.
Ca urmare a acestui fapt, dosarul a fost reanalizat de către
Comisia pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, care a stabilit că în
speŃă sunt incidente prevederile art. 3, alin 1, lit. b şi art. 31, alin 1
şi 3 din Legea nr. 10/2001, republicată, coroborată cu prevederile
din normele metodologice de aplicare a legii aprobate prin H.G. nr.
250/2007, care stipulează că, persoanele fizice, asociaŃi (acŃionari)
ai persoanei juridice care deŃinea imobile, în cazul de faŃă Banca I.
S.A., în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv,
măsurile reparatorii prin echivalent, constând în despăgubiri
acordate în condiŃiile legii speciale "se vor propune, prin decizia
motivată a instituŃiei publice implicate în privatizarea societăŃii
comerciale care a preluat patrimoniul persoanei juridice sau, după
caz, prin ordin al ministrului finanŃelor publice, în cazul în care
societatea comercială care a preluat patrimoniul persoanei juridice
naŃionalizate nu mai există, nu poate fi identificată, ori nu a existat
o asemenea continuitate".
La termenul de judecată din data de 17 septembrie 2008,
instanŃa din oficiu a dispus introducerea în cauză a pârâtului
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti.
Prin adresa nr. 28156/14.10.2008 (f. 300 vol.I), A.V.A.S.
Bucureşti a comunicat instanŃei că Notificarea nr. 1115/13.03.2001
formulată de reclamanŃii G.M.N. şi S.T.V., însoŃită de actele anexate
a fost restituită Primăriei mun. Cluj-Napoca, întrucât în mod eronat
s-a reŃinut competenŃa AVAS în soluŃionarea acesteia. Aceeaşi
notificare înregistrată la AVAS a fost transmisă către Ministerul
Economiei şi FinanŃelor în baza art. 31 alin. 3 din Legea nr.
10/2001, republicată. Potrivit dispoziŃiilor art. 31 alin. 3 din Legea
nr. 10/2001, republicată măsurile reparatorii prin echivalent
prevăzute la alin. 1 se vor propune după stabilirea valorii recalculate
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a acŃiunilor, prin decizia motivată a instituŃiei publice implicate în
privatizarea societăŃii comerciale care a preluat patrimoniul persoanei
juridice sau, după caz, prin Ordin al ministrului FinanŃelor Publice.
Prin Decizia nr. 19 din data de 27.02.2008 emisă de către
Ministerul Economiei şi FinanŃelor s-a declinat competenŃa de
soluŃionare
a
notificării nr. 1115 din data de
13.03.2001
formulată de către reclamanŃii G. M. şi S.T.V. pentru imobilul
situat în Cluj-Napoca , ... , înscris iniŃial în CF ... , nr. topo ...
către Primăria Mun Cluj ( filele 26, 27 din dosar ) şi împotriva
acesteia reclamanŃii formulând contestaŃie respinsă de altfel prin
SentinŃa civilă nr. 747 din data de 24.04.2008 pronunŃată de
Tribunalul Bucureşti-SecŃia a III a Civilă în dosarul civil nr. 1...
/3/2008 , sentinŃă rămasă irevocabilă aşa cum de altfel s-au şi
exprimat reclamanŃii în considerentele cererii de chemare în
judecată( filele 21 , 22 din dosar ).
Din dosarul intern de Legea 10/2001 al reclamanŃilor din
prezentul litigiu tribunalul reŃine că prin adresa nr.... din data de
23 iulie 2008 AVAS a retransmis către Primăria Mun. Cluj Napoca
notificarea nr. 1115 din data de 13.03.2001 formulată de către
reclamanŃii G. M. şi S.T.V. pentru imobilul situat în Cluj-Napoca , ...
, înscris iniŃial în CF ... , nr. topo ... invederând acesteia din urmă
faptul că prin SentinŃa civilă nr. 747 din data de 24.04.2008
pronunŃată de Tribunalul Bucureşti-SecŃia a III a Civilă în dosarul
civil nr. 1... /3/2008 , sentinŃă rămasă irevocabilă , entitatea care a
fost
investită cu soluŃionarea acesteia , respectiv Primăria
Mun.Cluj-Napoca prin Primar , avea obligaŃia , făcând aploicarea
art. 16 alin 2 din Titlul VII al Legii 247/2005 , să o înainteze
Comisiei Centrale din subordinea Cancelariei Primului Ministru.(
fila 34 din dosar ).
Prin referatul nr…. /3/45 din data de 21.05.2008 emis de
către Consiliul local al Mun.Cluj-Napoca , Comisia pentru aplicarea
Legii 10/2001 , tribunalul reŃine faptul că nu se contestă faptul că
unitatea deŃinătoare a imobilului în litigiu , în sensul Legii
10/2001 este
mun.Cluj Napoca fiind astfel incidente
dispoziŃiile art.21 alin 4 , de altfel o parte dintre
apartamentele parte integrantă a imobilului în litigiu fiind
înstrăinate în condiŃiile Legii 112/1995.
Astfel în prezenta speŃă s-a administrat ca probă tehnică
expertiza fiscală judiciară din a căror concluzii , în urma
răspunsului la obiecŃiuni tribunalul reŃine că valoarea acŃiunilor
deŃinute de antecesorii petenŃilor la data de 31.12.1947 în calitate
de acŃionari ai Băcii I. S.A se ridică la valoarea de 568 319,54 lei (
filele 92-110 , respectiv 129-132 din dosar )
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Odată declanşată faza judiciară a procedurii , actul emis de
unitatea administrativă nu are regimul juridic reglementat de
dispoziŃiile art.25 alin 4 din Legea 10/2001 , urmând a dobândi
caracterul prevăzut de aceste dispoziŃii legale , la momentul
finalizării procedurii judiciare. Mai mult , în speŃă , actul emis de
entitatea investită cu soluŃionarea notificării
, dată fiind
modalitatea de soluŃionare a cererii petenŃilor , prin declinarea de
competenŃă , nici nu poate întruni cerinŃele prevăzute de textul
legal evocat.
Procedând la analizarea , în cadrul etapei judiciare , atât a
îndreptăŃirii reclamanŃilor de a beneficia de măsurile reparatorii
prevăzute de lege , cât şi a categoriei acestora , instanŃele de
judecată , în acord cu prevederile legii speciale , dar şi ale art. 6
din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 21 din
ConstituŃia României , pot proceda şi la evaluarea despăgubirilor ,
atribuŃie ce Ńine de sfera lor de competenŃă.
Prin urmare , evaluarea despăgubirilor în această etapă a
procedurii este nu numai admisibilă , dar se şi impune în scopul
soluŃionării legale şi temeinice a cauzei , fiind de neconceput , ca în
cadrul controlului judiciar , etapă finală a procedurii reglementată
Legea 10/2001 să nu poată fi stabilit dreptul la despăgubiri şi
cuantumul acestora.
De altfel , în prezenta speŃă raportul juridic între părŃile
litigante s-a realizat în momentul contestării DispoziŃiei nr. 3337
din data de 14 decembrie 2001 emisă de către Primarul Mun Cluj
Napoca , astfel că nu-şi găsesc aplicabilitatea dispoziŃiile art.16 din
capitolul V al Legii 247/2005.
Având în vedere toate aceste aspecte , tribunalul , în temeiul
art. 26 alin 3 din Legea 10/2001 va admite
acŃiunea civilă
formulată de către reclamanŃii G.M.N. şi S.T.V. prin mandatar
G.M.S., toŃi cu domiciliul în Sibiu ... , jud. Sibiu împotriva pârâŃilor
Municipiul Cluj Napoca, Primarul Mun.Cluj Napoca cu sediul în
Cluj-Napoca, str. MoŃilor nr. 1-3, jud. Cluj , va anula DispoziŃia nr.
4476/09.07.2008 emisă de către Primarul Mun. Cluj-Napoca ,
stabilind
dreptul reclamanŃilor la despăgubiri în cuantum de
568.319,54 lei noi, ce vor fi achitate în condiŃiile legii speciale
privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente
imobilelor preluate abuziv, Titlul VII din Legea 247/2005 pentru
imobilul situat în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor, ... , înscris în CF col ...
şi CF ... , iniŃial înscris în CF ... nr. topo ... .
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
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Admite acŃiunea civilă formulată de către reclamanŃii G.M.N. şi
S.T.V. prin mandatar G.M.S., toŃi cu domiciliul în Sibiu ... , jud.
Sibiu împotriva pârâŃilor Municipiul Cluj Napoca, Primarul
Mun.Cluj Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, str. MoŃilor nr. 1-3, jud.
Cluj.
Anulează DispoziŃia nr. 4476/09.07.2008 emisă de către
Primarul Mun. Cluj-Napoca.
Stabileşte dreptul reclamanŃilor la despăgubiri în cuantum de
568.319,54 lei noi, ce vor fi achitate în condiŃiile legii speciale
privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente
imobilelor preluate abuziv, Titlul VII din Legea 247/2005 pentru
imobilul situat în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor, ... , înscris în CF col ...
şi CF ... , iniŃial înscris în CF ... nr. topo ... .
Fără cheltuieli de judecată.
Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.
PronunŃată în şedinŃa publică din data de 16 Februarie
2010.
Preşedinte,
A-F. D.
Grefier,
G-C. T.

Red.dact.A.D./C.ł.
7 ex
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Dosar nr. ... /2008
ROMÂNIA
TRIBUNALUL CLUJ
SECłIA CIVILĂ
Cod operator de date cu caracter personal 3184
SENTINTA CIVILA Nr. 908/02.11.2010
ŞedinŃa publică de la 02 Noiembrie 2010
Completul constituit din:
PREŞEDINTE A-F D.
Grefier A.P.
Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamant S.T.I.,
reclamant M.R.M., reclamant R.C.I., reclamant R.R.L. şi pe pârât
PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, pârât P.M., pârât V.M., având
ca obiect
legea 10/2001.
La apelul nominal făcut în şedinŃa publică se constată lipsa părŃilor.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinŃă, după care,
instanŃa constată că mersul dezbaterilor şi concluziile părŃilor au fost
consemnate în încheierile de amânare a pronunŃării de la data de
19.10.2010 şi 26.10.2010, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
INSTANłA
Prin cererea de chemare în judecată reclamanŃii S.T.I. şi M.R.M. au
solicitat admiterea plângerii, anularea în parte a DispoziŃiei primarului nr.
nr. 4938/05.08.2008 şi pe cale de consecinŃă:
În principal solicită să se dispună acordarea către reclamanŃi de
măsuri reparatorii prin echivalent pentru imobilul casă şi grădină situat în
Cluj-Napoca, str. ... , înscris în CF ... Cluj, nr. topo ... şi ... /2, preluat în
mod abuziv în conformitate cu cota lor de ¼-a parte din întregul imobil.
În subsidiar solicită să dispună obligarea Primarului Mun. ClujNapoca să emită dispoziŃie de acordare de măsuri reparatorii prin
echivalent pentru reclamanŃi în conformitate cu cota de ¼-a parte din
imobil.
În motivare se arată că imobilul a fost naŃionalizat în temeiul
Decretului nr. 92/1950 iar ulterior în temeiul încheierii nr. 609/1959 a
Tribunalului Popular Cluj Statul Român şi-a întabulat dreptul de
proprietate asupra imobilului situat în Cluj-Napoca, str. ... .
ReclamanŃii au formulat în termen legal notificare în baza Legii
10/2001 solicitând restituirea în natură a imobilului de mai sus,
notificare care a fost respinsă.
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ReclamanŃii apreciază că dispoziŃia atacată este nelegală şi
netemeinică întrucât prin înscrisurile ataşate notificării au făcut dovada
de persoane îndreptăŃite la măsuri reparatorii în sensul Legii 10/2001.
Prin concluziile scrise reclamanŃii R.C.I. şi R.R.L. au solicitat
admiterea acŃiunii lor aşa cum a fost formulată, precizată şi extinsă în
dosarul nr. 3912/117/2008 şi respingerea acŃiunii reclamanŃilor S.T.I. şi
M.R.M., să se dispună anularea parŃială a DispoziŃiei nr.
4938/05.08.2008 emisă de Primarul Mun. Cluj, privind imobilul situat în
Cluj-Napoca, str. ... jud. Cluj, în ceea ce priveşte respingerea notificării
formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 de către antecesoarea R.F.M.; să se
constate că reclamanŃii sunt singurii care au calitatea de persoane
îndreptăŃite la măsuri reparatorii în temeiul Legii 10/2001 modificată
pentru întreg imobilul situat în Cluj-Napoca, str. ... , în calitate de
moştenitori ai def R.I. şi R.F.M.; să se dispună în principal restituirea în
natură în favoarea reclamanŃilor R. a întregului imobil situat în ClujNapoca, str. ... şi acordarea de despăgubiri pentru parte din imobil care
nu este restituibil în natură, iar în subsidiar obligarea primarului Mun.
Cluj-Napoca la emiterea unei dispoziŃii de restituire în favoarea
reclamanŃilor în natură a întregului imobil situat în Cluj-Napoca, str. ... .
În motivare se arată că antecesoarea R.F.M. a formulat notificare în
temeiul Legii nr. 10/2001în calitate de moştenitoare a antecesorului R.I.,
care a avut calitatea de unic proprietar al imobilului din litigiu.
În urma radierii firmei „... ”, la care R.I. era asociat împreună cu
P.V., V.N., S.I., iar ulterior a devenit asociat unic, imobilul din litigiu a fost
preluat de către Statul Român în temeiul Decretului nr. 92/1950, pe lista
anexă a decretului imobilului figurând la poziŃia … ca fiind preluat de la
R.I..
S-a susŃinut de către reclamanŃii S.T.I. şi M.R.M. faptul că actele
prezentate şi depuse în probaŃiune nu ar fi semnate de către antecesorul
lor, însă la solicitarea instanŃei aceştia au fost în imposibilitate de a dovedi
această susŃinere, neputând prezenta nici un act semnat de către
antecesorul lor pentru a se putea proceda a compararea scriptelor.
Mai mult, una din cele trei moştenitoare al def. S.I., şi anume S.A.
căsătorită V. printr-o declaraŃie, existentă la dosarul cauzei, recunoaşte
vânzările făcute atât de către antecesorul său S.I. cât şi de către
antecesorul soŃului său şi anume V. N..
Prin concluziile scrise reclamanŃii S.T.I. şi M.R.M. au solicitat
admiterea acŃiunii lor şi admiterea doar în parte a acŃiunii formulată de R.
respectiv doar în ceea ce priveşte solicitarea acestora de anulare a
dispoziŃiei nr. 4938/2008 a primarului Mun. Cluj-Napoca în ceea ce-i
priveşte pe reclamanŃii R. precum şi în ce priveşte îndreptăŃirea acestora
de a beneficia de măsuri reparatorii în condiŃiile Legii nr. 10/2001 în
conformitate cu cota ce le revine.
Din actele şi piesele dosarului instanŃa reŃine următoarele :
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Î
n conformitate cu DispoziŃia nr. 4938/05.08.2008 emisă de
Primarul Mun. Cluj, privind imobilul situat în Cluj-Napoca, str. ... jud.
Cluj, s-a respins notificarea formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 de
către antecesoarea reclamanŃilor R.C.I. şi R.R.L. , numita R.F.M. , precum
şi a notificărilor formulate de către P.M. , S.T.I. , V. A. , M.R.M. , în
considerentele acestei dispoziŃii reŃinându-se că revendicatorii nu fac
dovada calităŃii de persoane îndreptăŃite la măsuri reparatorii prevăzute
de lege întrucât imobilul revendicat a trecut în proprietatea statului în
baza Decretului 92/1950 şi a Deciziunii nr. 3086/176.IV.11 septembrie
1959 a Sfatului Popular al oraşului Cluj de la firma „... , reprezentată prin
: P.V. , R.I. , S.I. şi V. V.-între ei în părŃi egale .
Raportat la actele de stare civilă depuse în dosarul civil nr.
.../117/2008 al Tribunalului Cluj , conexat prezentei cauze , şi raportat la
hotărârile judecătoreşti anexate( filele203-224 din acelaşi dosar civil
nr..../117/2008) , Decizia civilă nr. 282/A/2004 a CurŃii de Apel Cluj ,
respectiv SentinŃa civilă nr. 7999/2003 a Tribunalului Cluj pronunŃată în
dosarul civil nr. .../2003 , tribunalul reŃine că reclamanŃii R.C.I. şi R.R.L.
sunt moştenitorii defunctului R.I. care avea calitatea de asociat la SINC
Ardealul Cluj , persoană juridică în privinŃa căreia a operat naŃionalizarea
în temeiul Decretului 92/1950.
În aceste condiŃii , tribunalul apreciază că ne situăm în ipoteza
prevăzută de dispoziŃiile art. 3 alin 1 lit b , coroborat cu art. 4 alin 1 din
Legea 10/2001 , potrivit cărora sunt persoane îndreptăŃite , în înŃelesul
legii , la măsuri reparatorii constând în restituire în natură sau, după caz ,
în echivalent , moştenitorii persoanelor fizice , asociaŃi ai persoanei
juridice care deŃinea imobile şi alte active în proprietate la data preluării
acestora în mod abuziv. , or , potrivit art. 2 alin 1 lit a din Legea 10/2001
, prin imobile preluate în mod abuziv înŃelegându-se situaŃia imobilelor
naŃionalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru naŃionalizarea unor
imobile.
Elementul esenŃial , definitoriu în soluŃionarea prezentei pricini îl
reprezintă statuarea persoanelor care aveau calitatea de asociaŃi ai
persoanei juridice Societatea „... , la momentul naŃionalizării.
Astfel , proprietar tabular al imobilului casă şi grădină situat în
Cluj-Napoca, str. ... , înscris în CF ... Cluj, nr. topo ... şi ... /2 , la poziŃia
B 6 este firma „ ... , reprezentată prin: P.V. , R.I. , S.I. şi V. N. între ei în
părŃi egale , pentru ca ulterior sub B10 să fie înscrisă în temeiul încheierii
11518 din data de 03. august 1994 următoarea menŃiune: în baza
OrdonanŃei PrezidenŃiale nr. 71/19 septembrie 1949a Tribunalului ClujSecŃia Civilă şi Comercială , în baza Deciziei Ministerului ComerŃului şi al
AlimentaŃiei nr. 81675/1949 se radiază firma ... din Cluj , reprezentată
prin P.V. , R.I. , S.I. şi V. N. , în părŃi egale , porŃiune de sub B6 cu
menŃiunea că s-a transformat în firmă individuală de către fostul asociat
R.I. , ( filele 72- 83 vol III din dosar ).
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Din aceeaşi carte funciară susmenŃionată tribunalul reŃine că
imobilul a fost naŃionalizat în temeiul Decretului nr. 92/1950 iar ulterior
în temeiul încheierii nr. 609/1959 a Tribunalului Popular Cluj Statul
Român şi-a întabulat dreptul de proprietate asupra imobilului situat în
Cluj-Napoca, str. ... .
De asemenea la dosarul cauzei s-au depus o serie de înscrisuri sub
semnătură privată atât în copie şi în original , intitulate DeclaraŃie ( filele
16 , 17 din dosarul civil 3912/117/2008 conexat prezentului dosar ,
respectiv filele 107 , 108 din vol. III al prezentului dosar ) prin care se
invederează tribunalului că la data de 18 august 1949 asociaŃii P.V. , V. N.
şi S.I. şi-au ridicat părŃile sociale din firma P.V. şi comp , cu sediul în
Cluj-Napoca , ... , nemaiavând nici o pretenŃie de la fostul asociat R.I. ,
convenind totodată ca dl R.I. să continue activitatea acestei firme în mod
individual , înscrisuri contestate de către reclamanŃii S.T.I. şi M.R.M. fără
a aduce în faŃa instanŃei de judecată înscrisuri dintre cele enumerate în
art.179 alin 2 C pr civ şi fără a solicita în mod expres efectuarea unei
expertize grafoscopice în acest sens.
Raportat la aspectele mai susevocate , tribunalul apreciază că la
data naŃionalizării imobilului în litigiu în temeiul Decretului 92/1950
proprietarul tabular înscris sub B 6 , firma ... din Cluj , reprezentată prin
P.V. , R.I. , S.I. şi V. N. , în părŃi egale , a fost radiată în temeiul
OrdonanŃei PrezidenŃiale nr. 71/19 septembrie 1949 a Tribunalului ClujSecŃia Civilă şi Comercială , în baza Deciziei Ministerului ComerŃului şi al
AlimentaŃiei nr. 81675/1949 , astfel că la acea dată 19 septembrie
1949 , ... din Cluj şi-a încetat existenŃa
ca entitate cu personalitate
juridică , continuatoarea acesteia în drepturi fiind o firmă individuală ,
cu unic asociat antecesorul reclamanŃilor R.C.I. şi R.R.L. , defunctul R.I..
Din această perspectivă este lipsită de relevanŃă juridică Deciziunea
Sfatului Popular al Oraşului Cluj nr. 176/IV din data de 11 septembrie
1959 în care se precizează că dintr-o inadvertenŃă în anexa Decretului
92/1950 la poziŃia 435 figurează ca proprietar R.I. pe când proprietar
tabular era firma ... din Cluj , reprezentată prin P.V. , R.I. , S.I. şi V. N. ,
în părŃi egale.
În aceste condiŃii tribunalul apreciază că doar reclamanŃii R.C.I. şi R.R.L.
au calitatea de persoane îndreptăŃite la acordarea de măsuri reparatorii în
temeiul dispoziŃiilor art. 3 alin 1 lit b , coroborat cu art. 4 alin 1 din
Legea 10/2001.
Având în vedere că persoana juridică , de la care s-a preluat prin
naŃionalizare în temeiul Decretului 92/1950 imobilul în litigiu, avea ca
unic asociat pe antecesorul reclamanŃilor R.C.I. şi R.R.L. , respectiv
defunctul R.I. , tribunalul apreciază că ne regăsim în situaŃia de excepŃie
prevăzută de art. 18 lit a teza finală din Legea 10/2001 , care permite
restituirea în natură a fostei proprietăŃi, posibilitate efectivă în prezentul
litigiu prin prisma considerentelor hotărârilor judecătoreşti anexate,
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Decizia civilă nr. 282/A/2004 a CurŃii de Apel Cluj , respectiv SentinŃa
civilă nr. 7999/2003 a Tribunalului Cluj
Raportat la toate aceste considerente , tribunalul , în temeiul art.
26 alin 3 va admite acŃiunea civilă formulată de către reclamanŃii R.C.I. şi
R.R.L. din dosar nr. 3912/117/2008 al Tribunalului Cluj conexat la dosar
nr. ... /2008 în contradictoriu cu pârâŃii Primarul Mun. Cluj-Napoca,
Municipiul Cluj-Napoca, P.M., S.T., V. A., M.R.M. şi pe cale de consecinŃă:
va dispune anularea parŃială a DispoziŃiei de respingere a notificării nr.
4938/05.08.2008 emisă de Primarul Mun. Cluj-Napoca privind imobilul
situat din punct de vedere administrativ în Cluj-Napoca, str. ... , jud. Cluj
, va constata că reclamanŃii R.C.I. şi R.R.L. sunt singurii care au calitatea
de persoane îndreptăŃite la măsuri reparatorii pentru imobilul din ClujNapoca, str. ... , jud. Cluj, în calitate de moştenitori ai antecesorilor R.I. şi
R.F.M. , va dispune restituirea în natură în favoarea reclamanŃilor a
întregului imobil situat în Cluj-Napoca, str. ... înscris în CF ... Cluj nr.
topo 7455 şi topo ... /2.
Pentru motivele evocate anterior tribunalul va respinge plângerea
formulată de reclamanŃii din dosarul civil nr. ... /2008 al Tribunalului
Cluj, S.T.I. şi M.R.M..
În temeiul art. 274 C pr civ va obliga pârâŃii S.T.I. şi M.R.M. la
plata către reclamanŃii R.C.I. şi R.R.L. a sumei de 1095 lei, cu titlu de
cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
Admite acŃiunea civilă formulată de către reclamanŃii R.C.I. şi
R.R.L. din dosar nr. 3912/117/2008 al Tribunalului Cluj conexat la dosar
nr. ... /2008 în contradictoriu cu pârâŃii Primarul Mun. Cluj-Napoca,
Municipiul Cluj-Napoca, P.M., S.T., V. A., M.R.M. şi pe cale de consecinŃă:
Dispune anularea parŃială a DispoziŃiei de respingere a notificării
nr. 4938/05.08.2008 emisă de Primarul Mun. Cluj-Napoca privind
imobilul situat din punct de vedere administrativ în Cluj-Napoca, str. ... ,
jud. Cluj.
Constată că reclamanŃii R.C.I. şi R.R.L. sunt singurii care au
calitatea de persoane îndreptăŃite la măsuri reparatorii pentru imobilul din
Cluj-Napoca, str. ... , jud. Cluj, în calitate de moştenitori ai antecesorilor
R.I. şi R.F.M..
Dispune restituirea în natură în favoarea reclamanŃilor a întregului
imobil situat în Cluj-Napoca, str. ... înscris în CF ... Cluj nr. topo 7455 şi
topo ... /2.
Respinge plângerea formulată de reclamanŃii din dosarul civil nr. ...
/2008 al Tribunalului Cluj, S.T.I. şi M.R.M..
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Obligă pârâŃii S.T.I. şi M.R.M. la plata către reclamanŃii R.C.I. şi
R.R.L. a sumei de 1095 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând
onorariu avocat.
Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.
PronunŃată în şedinŃa publică de la 02 Noiembrie 2010.
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