
Capitolul I. Natura juridică  

a contractului 

Notă: Cu privire la noţiunea de comercialitate, se poate reţine că ea 
aparţine dreptului intern al fiecărui stat i se determină după criterii proprii. 

Determinarea comercialităţii cunoa te în diferite sisteme de drept două 
concepţii: 

a) concepţia subiectivă; 
b) concepţia obiectivă. 
a) Potrivit concepţiei subiective (proprie legislaţiei germane, art. 343 

H.G.B.), comercialitatea raportului juridic depinde de calitatea autorului, a 
subiectului participant. Dacă raportul juridic se concretizează în acte sau 
fapte juridice făcute de o persoană care este comerciant, raportul juridic res-
pectiv este calificat ca fiind un raport comercial[1]. Calitatea de comerciant o 
au toate persoanele care exercită permanent o activitate comercială, cu 
titlu de profesie, sau care au numele ori firma înmatriculată în registrul 
comerţului.  

A adar, potrivit concepţiei subiective, actul de comerţ este caracterizat 
prin trei trăsături: 

- este realizat de un comerciant; 
- este realizat în exercitarea profesiei comerciale; 
- realizându-l, comerciantul urmăre te exploatarea comerţului său. 
b) Potrivit concepţiei obiective (sistem adoptat de legislaţia franceză i 

de celelalte legislaţii de inspiraţie franceză), comercialitatea unui raport 
juridic este deta ată de profesiunea de comerciant, exercitată de persoana 
care a săvâr it actul respectiv. 

Comercialitatea actelor i faptelor juridice este definită, la rândul ei, pe 
baza a două criterii: unul pozitiv i altul negativ. În cadrul acestui sistem, 
comercialitatea se determină potrivit elementelor intrinseci ale raportului 
juridic respectiv. 

În conformitate cu criteriul pozitiv, sunt fapte de comerţ (lato sensu) 
faptele juridice declarate de lege astfel, pe baza naturii lor obiective (art. 3 
pct. 1-20 C. com.). 

În cadrul enumerării actelor i faptelor de comerţ, făcută de legiuitor, se 
regăsesc cel puţin trei idei, care sunt fundamentale în procesul calificării 
unui act sau fapt juridic comercial. Acestea se referă la: 

- ideea de interpunere în schimb; 
- ideea de activitate economică organizată sub formă de întreprindere; 
- ideea de conexiune economică a unui act sau fapt juridic oarecare cu 

                                                
[1] St.D. Cărpenaru, Drept comercial român, ed. a V-a, Ed. All Beck, Bucu-

reşti, 2004, p. 2. 
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un act sau fapt juridic de comerţ, calificat, ca atare, pe baza primelor idei. 
Cu toate acestea, Codul comercial român are în vedere i a a-numitele 
„acte subiective de comerţ” săvâr ite de un comerciant.[1] Din momentul 
stabilirii calităţii de comerciant a autorului lor, operaţiunile făcute sunt 
prezumate a fi comerciale. Astfel, potrivit art. 4 C. com., sunt considerate 
fapte de comerţ, „celelalte contracte i obligaţiuni ale unui comerciant, 
dacă nu sunt de natură civilă sau dacă contrariul nu rezultă din însu i 
actul”. Această prezumţie instituită de legiuitor cu privire la comercialitatea 
unui fapt juridic este numai relativă (iuris tantum), ceea ce înseamnă că 
poate fi combătută prin proba contrară. În afară de cazurile arătate, pre-
zumţia legată de comercialitate operează de plin drept, toate operaţiunile 
unui comerciant fiind acte de comerţ prin efectul acestei prezumţii. 

Conform criteriului negativ, prin care legiuitorul exclude anumite acte i 
fapte juridice de la caracterul comercial, potrivit art. 5 C. com., „nu se poate 
considera ca fapt de comerţ cumpărarea de producte sau de mărfuri ce  
s-ar face pentru uzul sau consumaţiunea cumpărătorului, ori a familiei sale; 
de asemenea, revânzarea acestor lucruri i nici vânzarea productelor pe 
care proprietarul sau cultivatorul le are de pe pământul său sau cel cultivat 
de dânsul” (S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial, ed. 4, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, p. 3-4). 

1. Contract de vânzare-cumpărare. Natura civilă a acţiu-
nii în constatarea nulităţii absolute în care una dintre părţi 
este persoană juridică 

C. proc. civ., art. 2 lit. b) 

Raporturile juridice stabilite între părţi determină natura civilă 
sau comercială a unui litigiu dedus judecăţii. Contractele comer-
ciale au ca element definitoriu comercialitatea, în sensul că, potri-
vit legii, ele sunt acte de comerţ prin care se stabilesc raporturi 
juridice comerciale şi din care izvorăsc obligaţii comerciale. De 
aceea, este irelevant faptul că imobilul cumpărat de pârâtă în baza 
contractului de vânzare-cumpărare formează fondul său de co-
merţ şi că este înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii. 

Acţiunea având ca obiect constatarea nulităţii absolute a con-
tractului de vânzare-cumpărare din care nu izvorăsc obligaţii co-
merciale este de natură civilă. 

I.C.C.J., s. civ. şi de propr. int.,  
decizia nr. 1776 din 17 martie 2008, www.scj.ro 

Prin sentin a civilă nr. 4963 din 20 mai 2005, Judecătoria Sectoru-
lui 1 Bucureşti a admis excep ia necompeten ei materiale şi a declinat 

                                                
[1] A se vedea, pentru dezvoltări, R. Petrescu, Drept comercial român, Ed. Oscar 

Print, Bucureşti, 1996, p. 25. 
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competen a de solu ionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti, 
Sec ia civilă, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b)  
C. proc. civ., valoarea obiectului cererii depăşind 1 miliard de lei.  

Prin sentin a civilă nr. 1402 din 5 decembrie 2005, Tribunalul 
Bucureşti, Sec ia a IV-a civilă, a admis excep ia necompeten ei 
materiale şi a declinat competen a de solu ionare a cauzei în favoarea 
Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. 

S-a re inut că, întrucât valoarea apartamentului în litigiu este sub 
500.000 RON, în cauză sunt aplicabile prevederile art. 2 alin. (1)  
pct. 1 lit. b) C. proc. civ., astfel cum au fost modificate prin Legea  
nr. 219/2005, potrivit cărora tribunalul judecă în primă instan ă proce-
sele şi cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste  
5 miliarde ROL.  

S-a mai re inut că, în cauză, nu s-a făcut dovada că apartamentul 
aflat în litigiu face parte din fondul de comer  al pârâtei SC R.T.P. 
SRL (fostă SC B.T. SRL). 

Fiind astfel învestită, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, prin sen-
tin a civilă nr. 7678 din 17 mai 2007, a admis excep ia necompeten ei 
sale materiale şi a declinat competen a de solu ionare a cauzei în 
favoarea Tribunalului Bucureşti, Sec ia comercială, şi, constatând con-
flict negativ de competen ă, a înaintat dosarul Cur ii de Apel Bucureşti 
pentru solu ionarea acestuia. 

S-a re inut că prezentul litigiu este de natură comercială, întrucât 
pârâta SC R.T.P. SRL, parte în contractul de vânzare-cumpărare a 
cărui nulitate absolută s-a solicitat a se constata, în calitate de cumpă-
rător, este o persoană juridică cu statut de societate comercială, astfel 
încât sunt incidente prevederile art. 2 pct. 1 lit. a) C. proc. civ. 

Prin sentin a nr. 29 din 4 iulie 2007, Curtea de Apel Bucureşti, 
Sec ia a IV-a civilă, a stabilit competen a de solu ionare a cauzei în 
favoarea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. 

Instan a care a solu ionat conflictul negativ de competen ă a re inut 
că pricina dedusă judecă ii este de natură civilă – şi nu comercială – şi 
că valoarea obiectului ac iunii fiind sub 5 miliarde ROL, sunt inci-
dente prevederile art. 2 lit. b) C. proc. civ. 

Recursul nu este fondat. 
Caracterizarea unui litigiu ca fiind de natură civilă sau comercială 

trebuie făcută în raport de normele juridice aplicabile raporturilor 
juridice existente între păr i. 

Dreptul comercial are ca obiect normele juridice referitoare la 
fapte de comer  şi comercian i şi el priveşte raporturile juridice la care 
participă persoanele care au calitatea de comerciant, dreptul civil 
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având ca obiect toate celelalte raporturi patrimoniale, precum şi rapor-
turile procesuale nepatrimoniale. 

Contractele comerciale se disting printr-un element definitoriu: 
comercialitate, în sensul că, potrivit legii, ele sunt acte de comer  prin 
care se stabilesc raporturi juridice comerciale şi din care izvorăsc obli-
ga ii comerciale. 

În spe ă, contractul de vânzare-cumpărare în discu ie nu se cir-
cumscrie raporturilor din sfera comercialului, din acest contract neiz-
vorând obliga ii comerciale. 

De aceea, este irelevant faptul că imobilul cumpărat de recu-
renta-pârâtă în baza contractului de vânzare-cumpărare formează 
fondul său de comer  şi că este înregistrat în eviden a contabilă a 
societă ii. 

Prin urmare, cum litigiul dedus judecă ii are ca obiect, în principal, 
ac iunea în nulitate absolută a contractului de vânzare-cumpărare în-
cheiat între pârâtul N.S.R., în calitate de vânzător, şi pârâta-recurentă, 
în calitate de cumpărătoare, în mod just, prin hotărârea atacată, s-a 
apreciat că litigiul este de natură civilă, iar competen a de solu ionare 
apar ine judecătoriei în raport de valoarea obiectului cererii.  

Drept urmare, în raport de considerentele expuse şi constatând 
legalitatea hotărârii atacate, recursul a fost respins ca nefondat, în 
conformitate cu dispozi iile art. 312 alin. (1) C. proc. civ. 

2. Contract de tranzacţie şi vânzare-cumpărare. Rezolu-
ţiunea contractului cu repunerea părţilor în situaţia ante-
rioară. Necompetenţa materială a instanţelor comerciale 

C. com., art. 4, art. 56 

Chiar dacă în litigiu reclamanta şi una dintre pârâte au calita-
tea de comerciant, în speţă nu sunt incidente prevederile art. 4 şi 
art. 56 C. com., care să determine competenţa instanţelor comer-
ciale, întrucât, faţă de obiectul litigiului, este evident că acţiunea 
nu derivă din fapte de comerţ ori contracte şi obligaţii ale unui co-
merciant, aşa cum prevăd prevederile legale anterior invocate. 

Pe de altă parte, calitatea de comerciant nu conferă, prin ea 
însăşi şi în mod automat, caracter comercial litigiului, astfel încât 
acesta nu se înscrie în sfera actelor şi faptelor de comerţ. 

I.C.C.J., s. com., decizia nr. 1661 din 28 mai 2009, 
 în Eurolex 

Instan a de fond a re inut, în esen ă, că prin contractul de tranzac ie 
şi vânzare-cumpărare autentificat la 18 decembrie 2003, pârâta C.G. a 
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declarat că terenurile situate administrativ în Deva, str. D. nr. 32 A, 
înscrise în Cartea funciară Deva, în suprafa ă de 15.000 mp, au apar-
inut antecesorilor săi T.M. şi A., că este singura moştenitoare şi că a 

primit de la reclamanta SC S.F. SRL, reprezentată prin G.L., suma de 
3.176.394.000 lei (ROL), reprezentând echivalentul sumei de 78.000 
Euro, motiv pentru care renun ă la orice preten ii prezente sau viitoare 
asupra imobilelor ce fac obiectul dosarului nr. 3468/2002 aflat pe rolul 
Tribunalului Hunedoara, pentru a preveni orice posibilitate de atragere 
în acest litigiu sau alte litigii a terenurilor apar inând SC P. SRL.  

Solicitarea reclamantei de a se constata fie nulitatea, fie anularea, 
fie rezolu iunea acestei păr i din contractul de tranzac ie, care cuprin-
dea şi un contract de vânzare-cumpărare, a fost respinsă ca nefondată, 
pentru motivul de nulitate absolută întemeiat pe necunoaşterea limbii 
române de către reprezentantul reclamantei, întrucât probele admi-
nistrate au relevat împrejurarea că acesta cunoştea în suficientă măsu-
ră limba română, astfel încât a în eles termenii conven iei pe care a 
semnat-o. 

În privin a motivului de nulitate constând în lipsa obiectului con-
tractului, Tribunalul a arătat că şi această sus inere este neîntemeiată, 
pentru că tranzac ia se referă la drepturile pârâtei referitoare la imobilele 
ce fac obiectul dosarului nr. 3468/2002 al Tribunalului Hunedoara. 

În acest context, re ine Tribunalul, faptul că pârâta C.G. a conti-
nuat procesul din dosarul anterior men ionat, prin exercitarea căilor de 
atac, nu are semnifica ia încălcării obliga iei asumate prin tranzac ia a 
cărei nulitate s-a solicitat a se constata, ci reprezintă un demers firesc 
pentru ob inerea unui act legal privind dreptul său de proprietate asu-
pra terenului ce face obiectul contractului de vânzare-cumpărare. 

Prin sentin a nr. 1367 din 26 septembrie 2007, pronun ată în dosa-
rul nr. 1848/97/2006 al Tribunalului Hunedoara, Sec ia comercială şi 
de contencios administrativ, s-a respins ca nefondată ac iunea formu-
lată de reclamanta SC S.F. SRL Deva împotriva pârâtelor C.M. (căsă-
torită N.), în calitate de succesoare a defunctei C.G., şi SC P. SRL 
Orăştie. 

Instan a de apel a apreciat că nu sunt întemeiate criticile referitoare 
la motivele de nulitate ale tranzac iei, însă, verificând în subsidiar 
ac iunea reclamantei în ceea ce priveşte rezolu iunea acesteia, a 
constatat că, sub acest aspect, prima instan ă a solu ionat greşit cauza. 

Astfel, pârâta C.G., prin exercitarea căilor de atac în dosarul 
nr. 3468/2002 al Tribunalului Hunedoara, având ca obiect ac iunea în 
revendicare formulată de reclamanta C.G. în temeiul Legii nr. 10/2001, 
şi-a încălcat obliga ia de a renun a la judecată în acest dosar, deşi 
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aceasta reprezenta principala obliga ie asumată prin contractul de 
tranzac ie. 

În aceste condi ii, arată instan a de apel, este evident că reclamanta 
nu mai poate ob ine îndeplinirea de către pârâta N.M. a executării 
tranzac iei prin renun are la judecată, câtă vreme aceasta a declarat şi 
recurs în dosarul men ionat, situa ie în care, fiind îndeplinite condi iile 
art. 1021 C. civ., s-a dispus desfiin area contractului şi restituirea 
sumei achitate. 

Astfel, apelul declarat de reclamantă a fost admis prin decizia 
comercială nr. 78 din 13 iunie 2008 a Cur ii de Apel Alba Iulia, Sec ia 
comercială, cu consecin a modificării sentin ei, în sensul admiterii 
ac iunii reclamantei şi dispunerii rezolu iunii contractului de tran-
zac ie, pârâta N.M. fiind obligată şi la restituirea sumei de 317.639,4 
lei, achitată în temeiul acestuia. (…) 

Împotriva acestei decizii a formulat recurs pârâta N.M., în calitate 
de succesoare a defunctei C.G. 

Analizând recursul formulat cu prioritate, conform art. 137 alin. (1) 
C. proc. civ., prin prisma motivului de ordine publică invocat din 
oficiu, potrivit art. 306 alin. (2) C. proc. civ., Curtea a constatat că 
excep ia necompeten ei materiale a instan elor comerciale este înte-
meiată, admi ând-o ca atare.  

Obiectul litigiului dintre păr i constă în solicitarea reclamantei de a 
se constata, în principal, nulitatea absolută a contractului de tranzac ie 
şi vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4490/2003, în partea refe-
ritoare la tranzac ia dintre C.G. şi reclamantă, şi restituirea sumei achi-
tate sau, în subsidiar, de a se dispune anularea în parte a aceluiaşi con-
tract sau, dacă instan a va aprecia că nu sunt motive de nulitate abso-
lută, să se dispună rezolu iunea conven iei în limitele anterior men io-
nate. 

Motivul pentru care s-a cerut desfiin area tranzac iei constă, 
potrivit sus inerilor reclamantei, în nerespectarea obliga iei pârâtei 
C.G. de a renun a la exercitarea căilor de atac în dosarul nr. 3468/2002 
al Tribunalului Hunedoara având ca obiect ac iunea formulată de C.G. 
în temeiul Legii nr. 10/2001 pentru recunoaşterea dreptului său de 
proprietate, printre altele, şi asupra terenurilor care, prin contractul 
anterior men ionat, au format obiectul unei tranzac ii între SC P. SRL 
şi SC S.F. SRL, aspect care nu face însă obiectul prezentului litigiu. 

Din această perspectivă, rezultă că singura problemă litigioasă, 
conform petitelor ac iunii reclamantei, constă în verificarea modului 
în care pârâta şi-a respectat sau nu obliga ia de a renun a la exercitarea 
căilor de atac într-un dosar aflat pe rolul instan elor civile învestite cu 
solu ionarea unui litigiu întemeiat pe prevederile Legii nr. 10/2001.  
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În aceste condi ii, chiar dacă în litigiu reclamanta şi una dintre pâ-
râte au calitatea de comerciant, în spe ă nu sunt incidente prevederile 
art. 4 şi 56 C. com. care să determine competen a instan elor comer-
ciale, întrucât, fa ă de obiectul litigiului, este evident că ac iunea nu 
derivă din alte fapte de comer  ori contracte şi obliga ii ale unui 
comerciant, aşa cum prevăd prevederile legale anterior invocate. 

Pe de altă parte, calitatea de comerciant nu conferă prin ea însăşi şi 
în mod automat caracter comercial litigiului, astfel încât acesta nu se 
înscrie în sfera actelor şi faptelor de comer , motiv pentru care, în spe-
ă, sunt incidente prevederile art. 1 pct. 1 C. proc. civ., iar competen a 

solu ionării cauzei în primă instan ă revine Judecătoriei Deva. 
Fa ă de această solu ie, examinarea motivelor de recurs este inutilă 

şi lipsită de interes juridic, însă vor fi avute în vedere, în conformitate 
cu prevederile art. 315 alin. (3) C. proc. civ., de instan a de trimitere, 
care va solicita reclamantei să indice clar şi precis obiectul cererii sale 
de chemare în judecată, deoarece aceasta a fost de mai multe ori pre-
cizată, în sensul că s-a solicitat ini ial constatarea nulită ii absolute, 
apoi anularea şi, prin ultima precizare, rezolu iunea tranzac iei. 

În concluzie, fiind incidente prevederile art. 304 pct. 3 C. proc. civ., 
Înalta Curte a admis recursul declarat de pârâta N. (fostă C.) M., a 
casat decizia nr. 78 A din 13 iunie 2008 a Cur ii de Apel Alba Iulia şi 
sentin a civilă nr. 1367 CA din 2007 a Tribunalului Hunedoara şi a 
trimis cauza, spre rejudecare, în primă instan ă, la Judecătoria Deva.  

3. Antecontract de vânzare-cumpărare. Valorificare. Acţiu-
ne de drept comun 

C. proc. civ., art. 109, art. 111, art. 399 
C. civ., art. 1073, art. 1077 

Nu este posibilă valorificarea antecontractului de vânzare-
cumpărare printr-o acţiune în prestaţie tabulară sau pe calea con-
testaţiei la executare, ci doar printr-o acţiune de drept comun. 
Dacă imobilul se mai găseşte în patrimoniul vânzătorului şi nu 
există alte impedimente legale, instanţa poate să pronunţe, în 
baza art. 1073 şi a art. 1077 C. civ., o hotărâre care să ţină loc de 
contract de vânzare-cumpărare. 

C.A. Cluj, s. civ., mun. şi asig. soc., min. şi fam.,  
decizia nr. 865 din 30 martie 2009, în Legalis 

Prin sentin a civilă nr. 762/18.03.2008, pronun ată de Judecătoria 
Zalău, s-a respins ca nefondată contesta ia la executare formulată de 
contestatorii M.O. şi M.M., în contradictoriu cu intima ii-creditori 
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C.S. Zalău şi B.A. Sucursala Sălaj, privind anularea formelor de exe-
cutare silită asupra apartamentului nr. 5, bl. B6, str. I., nr. 6; s-a admis 
cererea de interven ie în interes propriu formulată de intervenientul 
D.S.C.; s-a admis contesta ia la executare formulată de contestatorii 
G.V. şi G.F., în contradictoriu cu creditorul-intimat C.S. Zalău şi, în 
consecin ă, s-a dispus anularea formelor de executare silită efectuate. 

Pentru a pronun a această solu ie, instan a de fond a re inut că în 
trei dosare execu ionale s-a declanşat procedura executării silite împo-
triva debitorilor G.V. şi F., după cum urmează: în primul dosar, pentru 
suma de 43.712 lei, la cererea creditoarei C.S. Zalău, în baza con-
tractului de împrumut din 03.11.2004 şi a contractului de ipotecă 
autentificat la 03.11.2004; în al doilea dosar, la cererea creditoarei 
B.A. Zalău, pentru suma de 12.253 lei, în baza contractului de împru-
mut din 20.06.2005; în al treilea dosar, împotriva debitoarei G.F., 
pentru suma de 5.000 euro, la cererea creditorului D.S.C., în baza 
titlului executoriu reprezentat de un contract de împrumut autentificat 
la 11.05.2006, intitulat de păr i „chitan ă”, în toate aceste trei dosare 
execu ionale, executarea silită purtând asupra imobilului situat în 
Zalău, str. I., nr. 6, bl. B6, proprietatea comună a debitorilor G., 
dobândit prin cumpărare în baza Decretului-lege nr. 61/1990.  

În Cartea funciară Zalău, în care este înscris acest apartament, este 
înscris şi dreptul de ipotecă pentru suma de 250 milioane ROL în 
favoarea C.S. Zalău, interdic ia de înstrăinare şi grevare în favoarea 
creditorului ipotecar, precum şi soma iile de plată emise în dosarele 
execu ionale sus-men ionate. 

În toamna anului 2004, numi ii G. au încheiat cu contestatorii 
M.O. şi M. un contract de vânzare-cumpărare sub semnătură privată 
având ca obiect acelaşi apartament, conven ie care însă este nulă abso-
lut ca vânzare-cumpărare, nefiind întocmită în formă autentică, aceas-
tă cerin ă a formei autentice reprezentând o condi ie ad validitatem 
impusă de art. 2 alin. (1) din Titlul X al Legii nr. 247/2005.  

Un astfel de contract sub semnătură privată, aşa-zis de vânzare-cum-
părare, dă naştere în sarcina păr ilor la obliga ia reciprocă de a încheia 
în viitor contractul proiectat, dar în niciun caz nu transferă dreptul de 
proprietate de la vânzător la cumpărător. 

Se constată, aşadar, că prin acest contract sub semnătură privată, 
contestatorii M. nu au dobândit proprietatea imobilului în cauză, ci 
doar un drept de crean ă, de a pretinde în viitor intima ilor încheierea 
contractului autentic – drept de crean ă pe care, până în prezent, 
aceştia nu şi l-au exercitat, neputând deci pretinde realizarea lui pe 
calea contesta iei la executare. 
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În ceea ce priveşte contesta ia formulată de contestatorii G., în 
privin a actelor de executare din dosarul execu ional nr. 56/2007, 
aceasta este întemeiată, având în vedere că din chitan ele depuse de 
aceştia la dosar rezultă faptul că o parte din primele două împrumuturi 
a fost restituită, iar prin cel de-al treilea contract de credit, din 
03.11.2006, s-a acordat acestora suma necesară pentru rambursarea 
integrală a împrumuturilor acordate prin primele două contracte, între 
păr i intervenind astfel o nova ie prin schimbare de obiect, în sensul 
prevăzut de art. 1128 alin. (1) C. civ. Prin urmare, obliga iile vechi, 
decurgând din contractele încheiate în 2004, s-au stins în data de 
03.11.2006, concomitent cu naşterea noilor raporturi, izvorâte din con-
tractul nr. 1159/03.11.2006. 

Odată cu stingerea obliga iei principale din contractul nr. 1229/2004, 
s-a stins şi obliga ia accesorie, respectiv garan ia imobiliară constituită 
în favoarea creditorului, în sensul prevăzut de art. 1134 C. civ. 

În ceea ce priveşte cererea de interven ie, aceasta se impune a fi 
admisă, întrucât în favoarea intervenientului, în Cartea funciară, a fost 
notată soma ia de plată pentru suma de 500 euro şi 1.712 lei, fiind 
evident interesul pe care intervenientul îl justifică în cauză, de a men-
ine în patrimoniul debitorilor săi dreptul de proprietate asupra imo-

bilului, în vederea satisfacerii crean ei sale. 
Împotriva acestei sentin e au declarat apel contestatorii M. şi G., 

apeluri respinse ca nefondate de Tribunalul Sălaj, prin decizia civilă 
nr. 70/27.11.2008, cu motivarea că debitorii G. nu au dovedit că ar fi 
achitat creditorilor toate datoriile scadente, apelul lor fiind astfel 
nefondat; în privin a apelului contestatorilor M. s-a re inut că aceştia 
sunt în culpă pentru faptul că nu şi-au intabulat dreptul de proprietate 
asupra apartamentului, pentru ca vânzarea să fie opozabilă şi ter ilor, 
deşi contractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată pe care l-au 
încheiat este valabil, chiar dacă nu a fost întocmit în formă autentică, 
întrucât obiectul contractului era doar un apartament fără teren, ipo-
teză în care legea nu prevede obligativitatea încheierii unui act autentic. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs, în termen legal, con-
testatorii M.O. şi M.M. (…) 

Recursul este nefondat. 
Aşa cum pertinent au subliniat intima ii prin întâmpinările pe care 

le-au depus la dosarul cauzei, recuren ii nu arată care anume dispozi ii 
legale ar fi fost nesocotite ori aplicate greşit de către instan a de apel 
(şi/sau de către instan a de fond), după cum nu indică nici care sunt 
motivele de nelegalitate a deciziei recurate, motive care s-ar cir-
cumscrie astfel art. 304 pct. 9 C. proc. civ. 
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Recuren ii nu indică nici considerentele care ar fi străine de natura 
pricinii ori care ar fi motivele contradictorii pe care se sprijină hotă-
rârea recurată, împrejurare raportat la care Curtea a constatat că în 
cauză nu este incident nici motivul de modificare prevăzut de art. 304 
pct. 7 C. proc. civ. 

Practic, motivele de recurs, succint prezentate de către recuren i, 
nu se încadrează în prevederile art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ., în 
pofida invocării de către recuren i a acestor dispozi ii legale, recursul 
apărând astfel ca inadmisibil, întrucât se axează doar pe considerente 
de netemeinicie a hotărârii recurate. 

Or, este ştiut faptul că, urmare a abrogării exprese a pct. 10 şi 11 
ale art. 304 C. proc. civ., în recurs nu mai pot fi invocate niciun fel de 
aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, care să implice o 
reproducere a istoricului cauzei, a stării de fapt ori care să presupună o 
reapreciere a probelor administrate în fa a instan elor de fond. 

Singurul eventual motiv de nelegalitate care poate fi, cu maximă 
indulgen ă, desprins din motivele de recurs, este cel referitor la sus-
inerea conform căreia s-a omis a se constata dreptul de proprietate al 

recuren ilor asupra imobilului în litigiu, sub acest aspect recursul fiind 
nefondat, pentru motivele ce urmează a fi expuse: 

Prin contesta ia la executare pe care au formulat-o, contestatorii M. 
au solicitat, pe de o parte, anularea formelor de executare silită asupra 
apartamentului litigios, iar, pe de altă parte, să se constate că acest 
apartament reprezintă proprietatea lor, în baza unui contract aşa-zis de 
vânzare-cumpărare sub semnătură privată, datat 01.11.2004, conven ie 
prin care numi ii G.V. şi G.F. au „vândut” acest apartament recu-
ren ilor M., pentru pre ul de 31.000 euro. 

Prin urmare, recuren ii, prevalându-se de acest contract de vân-
zare-cumpărare sub semnătură privată, au solicitat să se constate că 
acest imobil reprezintă proprietatea lor. 

Curtea a constatat, prin prisma art. 977 şi urm. C. civ., raportat la 
art. 1294-1295 C. civ., că acest aşa-zis contract de vânzare-cumpărare 
sub semnătură privată reprezintă, în realitate, un veritabil antecontract 
de vânzare-cumpărare, natura juridică a acestei conven ii – de ante-
contract – neputând fi contestată. 

În niciun caz însă, acestei conven ii sub semnătură privată nu i se 
poate conferi natura juridică a unui veritabil contract, susceptibil de a 
strămuta proprietatea de la vânzător la cumpărător. 

Este ştiut faptul că antecontractul de vânzare-cumpărare are ca 
obiect o obliga ie de a face, de a încheia în viitor un contract autentic 
de vânzare-cumpărare, susceptibil de a transfera proprietatea de la 
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vânzător la cumpărător, iar nicidecum o obliga ie de a da, adică de a 
strămuta proprietatea de la vânzător la cumpărător. 

Oricum, raportat la maniera în care a fost redactat obiectul con-
testa iei la executare – să se constate că imobilul reprezintă proprie-
tatea recuren ilor-contestatori – prin prisma art. 111 C. proc. civ., 
raportat la art. 109 C. proc. civ., cererea contestatorilor era inadmisi-
bilă, aceştia având la îndemână ac iunea în realizare, respectiv în valo-
rificarea antecontractului de vânzare-cumpărare pe calea unei ac iuni 
în presta ie tabulară. 

Pe de altă parte, prin prisma art. 399 şi urm. C. proc. civ., valorifi-
carea antecontractului de vânzare-cumpărare printr-o ac iune în presta-
ie tabulară, nu era admisibilă pe calea contesta iei la executare, ci 

doar printr-o ac iune de drept comun. 
Chiar şi în ipoteza în care recuren ii s-ar fi putut prevala de un 

contract de vânzare-cumpărare întocmit în formă autentică, având ca 
obiect imobilul în litigiu, acesta oricum nu ar fi fost opozabil ter ilor, 
dat fiind că recuren ii nu şi-au intabulat în Cartea funciară dreptul de 
proprietate pe care, prin ipoteză, l-ar fi dobândit prin respectivul con-
tract de vânzare-cumpărare autentic, ştiut fiind că în regimul căr ilor 
funciare supus reglementării Legii nr. 7/1996, dreptul de proprietate 
este opozabil ter ilor numai prin înscrierea sa în Cartea funciară. 

În acest sens dispun prevederile art. 20 alin. (1) şi (3) din Legea 
nr. 7/1996, conform cărora „dreptul de proprietate şi celelalte drepturi 
reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza 
actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil; hotă-
rârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, în cazurile prevăzute 
de lege, actul autorită ii administrative va înlocui acordul de voin ă 
cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă sunt opozabile titu-
larilor”. 

În acelaşi sens dispune şi art. 57 din Legea nr. 7/1996, care pre-
vede că „actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept 
real imobiliar (…) îşi produce efectele la data înscrierii în cartea 
funciară, potrivit prevederilor prezentei legi”. 

Nu poate fi re inut argumentul Tribunalului Sălaj, în sensul că 
vânzarea ar fi legală, chiar dacă nu a fost încheiat un contract în formă 
autentică, întrucât obiectul vânzării l-a constituit doar un apartament, 
nu şi un teren, având în vedere că acest apartament este situat într-un 
bloc amplasat evident pe un teren, fiecăruia dintre apartamentele din 
acest bloc revenindu-i o cotă-parte indiviză din terenul de sub bloc, 
împrejurare raportat la care, prin prisma art. 2 al Titlului X al Legii  
nr. 247/2005, era necesară încheierea formei autentice a contractului 
de vânzare-cumpărare. 


