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Judecatoria Nasaud
Judetul Bistrita-Nasaud
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SENTINTA CIVIL.\. NR.160S/2010
1>edinta publica din data de 26 noiembrie 2010

Instanta constituita din:,
Pre~edinte : Munteanu Diana Maria - judecator

Grefier : Jurcan Anuta,

Pe rol fiind pronuntarea aetiunii civile formulata reclamantul-creditor
Sistemul Electronic de Arhivare, Criptare ~i Indexare Digitalizata, In
contradictoriu cu paratul-tert poprit' Ministerul Finantelor Publice Directia
Generala a Finantelor Publice judo Bistrita-Nasaud ~.a., avand ca obiect validare
popnre.

La apelul nominal nu se prezinta nimeni.
Procedura este legallndeplinita.
Dezbaterile cauzei pe fond au avut loc In ~edinta publica din 16.11.2010

cand s-a amanat pronuntarea cauzei pentru data de 19.11.201 0 ~i 26.11.2010.
Incheierile de amanare a pronuntarii fac parte integranta din prezenta hotarare.

INSTANTA,
Deliberand, constata ca :
Prin cererea Inregistrata la Judecatoria Nasaud sub or. 696/265/2010

creditoarea Sistemul Electronic de Arhivare, Criptare ~i Indexare Digitalizata
Bra~ov cu sediul procedural ales In municipiul Cluj Napoca, In contradictoriu cu
tertul poprit Ministerul Finantelor Publice reprezentat de Directia Generala a
Finantelor Publice Bistrita-Nasaud ~i cu Unitatea de Trezorerie operativa a
ora~ului Nasaud ~i cu debitoarea Unitatea administrativ-teritoriala Comuna
Rebra a solicitat instantei valida rea popririi Infiintata In dosar executional or.
187/2009 al Biroul executorului judecatoresc Hovan Dumitru ~i sa se dispuna
consemnarea In favoarea creditoarei , In mainile paratei - ter! poprit Unitatea
de Trezorerie operativa Nasaud a sumei reprezentand creanta pe care aceasta 0

are contra debitoarei Unitatea administrativ -teritoriala Comuna Rebra,
conform titlului executoriu Sentinta civila or. 903/CAJ2009 a Tribunalul Bra~ov
anume suma de 35.887,60 lei debit principal, penalitati, cheltuieli de executare
silita precum ~i consemnarea penalitatilor de 1/% pe zi de Intarziere calculate
asupra debitului principal de 8160,50 lei In continuare dupa data de 19.02.2010
pana la data platii efective ~i , aplicarea tertului poprit Serviciul de Trezorerie
Nasaud prin reprezentantul sau a amenzii prevazuta de art. 460 alin.2 Cod
procedura civila

Potrivit art. 5 alin. I din Cadrul Directivei 2000/35/CE s-a solicitat
judecarea cauzei de urgenta ~i cu precadere.

In motivarea In 'fapt a cererii de validare a popririi astfel formulata,
creditoarea a aratat urmatoarele :

1



Contestatoarea are contra debitoarei Comuna Rebra 0 creanFi
constatata prin titlul executoriu amintit mai sus ~i actualizata de Biroul
executorului judecatoresc Ilovan Dumitru in cadrul dosarului executional nr.
187/2009 prin procesul-verbalincepator al executarii silite.

In cadrul lucrarilor dosarului de executare, subsecvent incuviintarii
executarii silite de 0 instanta de judecata, anume ludecatoria Nasaud, somatia
premergatoarea executiirii silite, comunicata debitoarei, nu a fost urmata in
termen de executarea voluntara a obligatiilor de plata astfel incat Biroul
executorului judecatoresc Ilovan Dumitru a formulat catre Ministerul
Finantelor Publice prin structurile sale operative la nivelul ora~ului Nasaud, 0
dispozitie de infiintare a popririi asupra conturilor debitoarei, deschise la
Unitatea de Trezorerie Operativa ~i Contabilitate Publica Nasaud, structura
organizata de Ministerul Finantelor Publice in conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 146/2002 ~i HG nr. 78/1992.

Pe calea adresei nr. 31712010, tertul poprit a informat executorul
judeciitoresc asupra refuzului sau in a asigura inraptuirea actului de justitie.
Reprezinta 0 certitudine ca aceasta conduita a Statului Roman, prin prepu~ii

sai, va duce la condamnarea Romaniei de catre Curtea Europeana a Dreptului
Omului, refuzul administratiei de a respecta hotararile judecatore~ti

reprezentand 0 inlaturare a principiilor fundamentale ale statului de drept ~i

democratiei constitutionale., ,
Refuzul de consemnare al paratei este nelegal ~i netemeinic,

reprezentand un abuz de putere, reprezentantii puterii executive (Ministerul
Finante10r Publice) cenzudind efectele hotararii irevocabi1e in afara unei
proceduri judiciare , contrar art. 16 alin.1 din Constitutia Romaniei potrivit
caruia "Nimeni nu este mai presus de lege". Astfel, acest aspect trebuie inlaturat
de instanta de judecata prin aplicarea atat a prevederilor legii procedurale
romane cat ~i a principiilor fundamentale ale statului de drept ~i suprematiei
dreptului comunitar ( art. 6 paragraful doi din Tratatul Uniunii Europene ~i art.
47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene).

In speta, debitoarea nu a contestat pe cale judecatoreasca executarea
silita ~i nu a solicitat suspendarea acesteia. Aceasta nu a racut dovada ,
inauntrul unei proceduri judiciare desra~urate inaintea unei instante
independente ~i impaqiale , a lipsei de fonduri necesare pentru achitarea
debitului, conform art. 2 din O.G. nr. 2212002 modificata ~i completata prin
Legea nr. 11012007.

Pentru aceste motive, s-a solicitat admiterea cererii ~i valida rea
popririi in sensul aratat in petitele actiunii.

In justificarea cererii s-au i~vocat ~i prevederi ale dreptului comunitar
aplicabil respectiv Directiva 2000/35/CE, art. IOdin Tratatul CE, Directivele
privind achizipi1e publice: nr. 92/50/CE(l), nr. 93/36/CEE (2), nr. 93/37/CEE (3)
~i nr. 93/38/CEE , art. 267 TFEU, Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

De asemenea, s-au invocat cauzele Sandor c. Romaniei; Avramiuc c.
Romaniei; Tacia c. Romaniei; Rucsandra Trading c. Romaniei ~i Costin c.
Romaniei.

Pe de alta parte, s-a solicitat amendarea tertu1ui poprit.
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Din acest punct de vedere s-a aratat ca este esential ca principiul
preeminentei dreptului sa faca parte integranta din cultura ad~inistrativa. Intr
un stat democratic preeminenta dreptului apare ca un raspuns la nevoia de
legitimitate, ea fiind necesara pentru exercitiul puterii publice. 0 buna
administrare nu reprezinta un scop in sine, ci un mijloc de materializare a
preeminentei dreptului in viata cotidiana, fiind intrinsec circumscrisa valorilor
statului de drept obligatia administratiei de a executa hotadirile judecatore~ti.

S-a aratat cii regula fundamentala se caracterizeaza prin urmatoarele
elemente esentiale : orice persoana - fizica sau juridica - este supusa legii, orice
persoana trebuie sa poata lua cuno~tinta de drepturile ~i obligatiile sale,
prevazute de lege, respectarea legii de catre orice persoana poate sa fie
controlata de catre judecatori, care sunt independenti in exercitiul functie lor,
iar deciziile judiciare pot fi urmate numai de executare .

Fata de acestea, in lumina art. 16 alin.l din Constitutia Romaniei,
vazand ca tertul poprit a actionat cu rea credinta ~i nu s-a conformat adresei de
infiintare a popririi cu toate ca executarea silita este incuviintata de instanta de
judecata, cunoscand ca organul administrativ a comis un abuz substituindu-se
instantei de judecata ~i suspendand de facto executarea silita, s-a solicitat
instantei sa aplice Serviciului de Trezorerie Nasaud prin trezorierul ~ef 
amenda prevo de art. 460 alin.2 Cod procedura civila.

In ceea ce prive~te calitatea procesuala a Ministerului Finantelor
Publice creditoarea a invocat dispozitiile art. I lit. "a" din O.U.G. nr. 146/2002,
art. 1 din H.G. nr. 78/1992, trezoreria fiind singura abilitata astfel sa realizeze
operatiunile cu credite bugetare dispuse de institutiile publice locale (art. 59 din
Legea nr. 273/2006).

S-au mai invocat in cauza prevederile Deciziei Sectiilor Unite a Curtii
Supreme de Justitie nr. 4/21.09.1998 , in conformitate cu care "potrivit
dispozitiilor art. 1718 din Codul civil, art. 452, 455 ~i 457 din Cod procedura
civila , poprirea poate fi validata chiar ~i in cazul in care debitorul nu are
disponibil banesc in contul deschis la tertul poprit, executarea popririi urriiand
sa aiba loc In masura alimentarii contului".

In drept s-au invocat prevederile art. 460 Cod procedura civila,
prevederile art. 2 alin.5 , art.5 alin.l ale Directivei 2000/35/CE , prevederile art.
F alin.2 din Tratatul de la Maastricht , art. 6 paragraful unu din Conventia
pentru apararea drepturilor ~i libertatilor fundamentale ale omului ~i art. 47
din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, respectiv art. 1 din
Protocolul I la CEDO.

In baza art. 242 Cod procedurii civila creditoarea a solicitat judecarea
cauzei in lipsa.

Totodata s-a formulat 0 cerere de sesizare a Curtii de Justitiei a, .
Uniunii Europene cu 0 intrebare preliminare respectiv ilvand in vedere
prevederile art. 267 din T.F.U.E. prevederile art. 103 din cadrul Regulamentului
de procedura al Curtii de Justitiei al Uniunii Europene ~i anume daca in raport
cu prevederile art. 263 din cadrul T.F.U.E. este Curtea de Justitiei a Uniunii
Europene competenta sa statueze asupra conformitatii actelor legislative
nationale cu dreptul comunitar?
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S-a motivat astfel ca justitia nu trebuie sa fie doar realizata Cl ea
trebuie sa fie ~i vazuta sa fie realizata .

In justificarea cererii de sesizare a Curtii de lustitiei a Uniunii
Europene, s-a consemnat ca orice instanta comunitara, inainte de a proceda la
solutionarea litigiului intre 0 institutie a Statului Comunitar Romania ~i un
particular, va cerceta daca este legal constituita, respectand criteriile de
independenta, impaqialitate ~i separare fata de puterea executiva, statuate de
art. 6 a Tratatului Uniunii Europene.

Dreptul la un proces echitabil constituie un drept fundamental in
Uniunea Europeana conform art. 6 paragraful 2 din Tratatul Uniunii Europene.

Garantiile de acces la un tribunai independent ~i impartial, reprezinta
piatra de temelie a dreptului la un proces echitabil. Acest drept inseamna ca
orice instanta este tinuta sa verifice daci:i indepline~te criteriile de independenta
~i impartialitate, oricand impartialitatea ~i independenta sa sunt contestate.

Pentru aceste motive, a aratat creditoarea ci:i intelege sa solicite
ludecatoriei Nasaud ca, pe calea procedurii prevazute de art. 267 T.F.U.E. sa
solicite interpretarea normelor comunitare interesand legalitatea organizarii
instantelor comunitare din Romania intrucat, in conformitate cu art. 131 alin.2,
din Legea nr. 30412004" bugetul Cur{ilor de Apel, al Tribunalelor, al Tribunalelor
specializate §i al ludeciitoriilor este gestionat de Ministerul lustifiei, Ministrul
lustifiei avand calitatea de ordonator principal de credite" iar, in conformitate cu
O.U.G. nr. 2712006 , magistratul este considerat ca fiind salariat al puterii
executive fiind, in lumina Codul Muncii, obligat la fidelitate ~i diligenta fata de
angajator.

Fata de aceste prevederi normative, a aratat creditoarea ci:i nu este 0

certitudine ca instantele de judecata din Romania, inclusiv ludecatoria Nasaud
indeplinesc efectiv conditiile de impartialitate ~i independenta statuate prin
Conventia Europeana a drepturilor Omului ~i prezumate a fi realizate prin
efectul tratatului de aderare la Uniunea Europeana a Romaniei, magistratul
fiind remunerat prin efectul vointei ~i numai din dispozitia puterii executive (in
speta ministrul justitiei) ~i implicit subordonat acesteia.

, In atare c'onditiuni, s-a apreciat ca instantele din Romania nu pot
proceda la 0 judecata impartiala ~i echitabila in raport cu realizarea creantei
contestatoarei in contradictoriu cu debitoarea, atat timp cat sumele ce sunt
nascute la plata in sarcina debitoarei, institutie publica a Statului Comunitar
Romania, fac parte din acela~i buget consolidat din care este salarizat ~i

magistratul investit cu solutionarea cererii.
Reiese a~adar ca instantele din Romania, fiind in prezent finantate ~i

remunerate prin efectul vointei ordonatorului principal de credite anume
ministrul justitiei, reprezentant al puterii executive, sunt plasate intr-o pozitie de
interes material, ca autoritatile publice-debitoare sa nu puna in executare
hotarari irevocabile interesand executarea obligatiilor de a face plati bi:ine~ti

pronuntate impotriva lor, conditii in care ludecatoria Nasaud, ca instanta
comunitara de prima jurisdictie, nu realizeaza exigentele de independenta ~i

impartialitate fata de puterea executiva..
Din acest punct de vedere respectiv in sensu1 de a genera 0 banuiala

legitima s-au pronuntat cu caracter notoriu, Adunarile generale ale
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judecatorilor ~i procurorilor din Romania care, prin Rezolutia din 23.04.2009 au
statuat ca solicitii Guvernului eliminarea de urgentii a discrepantelor ~i

discriminiirilor salariale pentru personalul din cadrul instantelor judecatore~ti

~i parchetelor, prin plata sporului de risc ~i suprasolicitare neuropsihica,
recunoscut inclusiv prin Decizia nr. 21/10.03.2008 a Inaltei Curti de Casatie ~i

Justitie.
S-a mai aratat faptul ca, adunarile generale solicita guvernului

respectarea tuturor hotiirarilor judecatore~ti ca 0 conditie intrinsecii
functionarii statului de drept, inclusiv In materia drepturilor salariale.

Fatii de acestea, vazand cii in~tantele de judecata ale Statului Roman,
au devenit odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, instante
comunitare de prima jurisdiqie, cunoscand obligatia de loialitate a Statului
Roman fatii de Uniunea Europeanii nascuta prin efectul art. IOdin Tratatul de
Infiintare al Comunitatii Europene precum ~i competenta exclusiva a Curtii de
Justitiei a Uniunii Europene In interpretarea tratatelor ~i normelor dreptului
comunitar, s-a considerat ca fiind necesara sesizarea de ciitre instanta,
comunitarii Judecatoria Nasaud, investita cu 0 cerere formulatii de un
particular, In contradictoriu cu 0 institutie publica a Statului Roman, membru
al Uniunii Europene, sa raspundii la Intrebarea preliminarii susmentionata.

In ipoteza In care raspunsul la Intrebarea preliminare este pozitiv, se
solicita Curtii de Justitie a Uniunii Europene a statua daca normele nationale,
prin efectul carora judeciitorul comunitar este salariat/angajat al puterii
executive, fiind remunerat, finantat ~i premiat numai prin efectul vointei
acesteia, In functie de modul In care serve~te interesele angajatorului sau (In
spetii O.U.G. nr: 2712006 ~i Decizia ICCJ nr. 654912006) sunt conforme cu
prevederile art. 6 din Tratatul Uniunii Europene, art. 47 din Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene ~i cu art. 6 paragraful Intai din Conventia
pentru apararea drepturilor ~i Iibertatilor fundamentale ale omului?

De asemenea, In situatia In care curtea va constata organizarea
instantelor din Romania ca fiind contrarii dreptului comunitar, se solicita
acesteia ca, In raport cu prevederile art. 6 din cadrul Tratatului Uniunii
Europene , sa defineasca notiunea de instanta comunitara independentii,
impartiala ~i separata de puterea executiva ~i care sunt din punct de vedere al
organizarii financiar-administrative al unei instante, criteriile care trebuie
Intrunite de instanta comunitara din Statui Roman pentru a respecta conditiile
de independentii, impartialitate ~i separare fatii de puterea executivii?

In fi~e, se arata cii In contextul cau~ei de fatii, privind interpretarea ~i
aplicarea In concurenta a unor dispozitii de drept comunitar (principii
fundamentale ale dreptului comunitar) respectiv norme procedurale interne
(O.G. nr. 2212002) este necesar a se cIarifica daca Directiva 2000/35/ CE ~i

normele nationale de transpunere a acesteia trebuie interpretate ~i aplicate In
sensul cii, 'in contradictoriu cu jurisprudenta constanta a CEDO , este admisibil
In dreptul comunitar ca un creditor al unei institutii publice sii recurga la forta
de constrangere a statului pentru a se realiza creanta recunoscutii prin hotifiare
judecatoreasca definitiva ? Ce anume se Intelege , conform art. 2 alin. I pct. 5 4

din directiva, prin notiunea de executabilii provizoriu, ~i daca sunt admisibile
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limiUiri de ordin procedural pe care dreptul intern al unui stat membru Ie poate
institui in calea acestei executiiri provizorii garantate creditorilor de directivii?

S-au invocat In proba!iune cauzele Metayas v. Grecia, Horsby v.
Maria Britanie, Sandor v. Romania, Tacia v. Romania, ~.a.

In proba!iune, s-au depus la dosar Adresa de infiin!are a popririi din
18.02.2010 emisii de executorul judeciitoresc Ilovan Dumitru In dosar
execu!ional nr. 18712009, Decizia civilii nr. 903/CA pronuntatii de Tribunalul
Bra~ov In dosar or. 6814/6212009, Decizia civilii or. 3114/1997 a Cur!ii de Apel
Craiova, Decizia civilii or. 445/1931 a Cur!ii de Apel Bucure~ti, Decizia civilii or.
71512008 a Tribunalului Alba, Sentinta civilii nr. 1878/2009 a Judeciitoriei
Sfintu Gheorghe ~i Incheierea de aman~rea pronuntiirii din data de 01.09.2009 a
acelea~i judeciitorii, Sentin!a civilii nr. 1341812008 pronun!atii de Judeciitoria
sector 1 Bucure~ti, cauza S.C. Prodcomexim S.R.L. impotriva Romaniei, ~i

hotiirarea or. 5/2005 a Cur!ii Europene a Dreptului Omului datii In cauza
Sandor c. Romaniei, precum ~i Structura organizatoricii a Ministerului
Finantelor Publice.,

Fa!ii de cererea astfel formulatii, Ministerul Finan!elor Publice prin
Direc!ia Generalii a Finan!elor Publice Bistrita-Niisiiud a comunicat la dosar, la
data de 6 mai 2010 Intampinare, prin care s-a ridicat excep!ia lipsei calitii!ii
procesuale pasive a Ministerului Finantelor Publice , ~i citarea acestui parat la
sediul siiu din Bucure~ti ~i, pe fond, respingerea ca nefondatii a cererii de
validare a popririi ~i de amendare a teqului poprit.

S-a ariitat In motivarea excep!iei cii Ministerul Finan!elor Publice a
fost citat la sediul Directia Generalii a Finantelor Publice Bistrita-Niisiiud ., , ,

Direc!iile Generale a Finan!elor Publice Jude!ene, reprezintii
Ministerul Finan!elor Publice In litigiile aflate pe rolul instan!elor de judecatii
teritoriale, insii reprezentarea se face In baza unui mandat special emis de
Ministerul Finan!elor Publice - Direc!ia Generalii Juridicii , potrivit art. 3 din
Ordinul MF or. 1227/2006 modificat prin Ordinul or. 349/2007.

In consecin!ii, In lipsa unui mandat special emis, Direqia Generalii a
Finan!elor Publice judo Bistrita-Niisiiud nu poate reprezenta in mod direct
Ministerul Finan!elor Publice, motiv pentru care se solicitii admiterea excep!iei ,
Ministerul Finan!elor Publice neputand justifica calitatea procesualii pasivii ~i

pentru aceea cii, In cadrul Administratiilor finantelor publice municipale ~i

orii~ene~ti func!ioneazii servicii operative de trezorerie care pot sta in judecatii
prin Administra!iile Finantelor Publice.

Adresa de infiintare a popririi a fost loregistratii la unitatea fiscalii
Administra!ia Finan!elor Publice a ora~ului Niisiiud - Serviciul de Trezorerie ~i

Contabilitate Publicii, avand calitatea de ter! poprit. Astfel Intre Ministerul
Finan!elor Publice ~i creditoare nu au existat raporturi juridice materiale
directe.

In ceea ce prive~te fondul cauzei, s-a ariitat cii, In baza Titlului
executoriu Decizia civilii nr. 903/CA /2l.! 0.2009 pronun!atii de Tribunalul
Bra~ov in dosar or. 6814/62/2009 , la cererea creditoarei, Biroul executorului
judeciitoresc Ilovan Dumitru din Niisiiud a emis adresa de Infiintare a popririi in
dosarul executional or. 187/2009, prin care s-a dispus Infiin!area unei popririi
asupra contului debitoarei Unitatea Administrativ Teritorialii Comuna Rebra -
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prin primar, deschis la tertul poprit Trezoreria ora~ Nasaud pana la concurenta
sumei de 35.887, 6 lei.

Prin Adresa nr. 317/19.02.2010 Trezoreria ora~u1ui Nasaud a
confirmat executorului judecatoresc primirea adresei de infiintare a popririi,
precizandu-se ca poprirea a fost instituita asupra conturilor debitoarei In
masura in care exista disponibilin cont.

Creditoarea a formu1at aceasta cerere de va1idare a popririi , pe care a
fost intemeiata pe dispozitiile art. 460 Cod procedura civila ~i care consemneaza
ca "daca tertul poprit nu i~i mai indep1ine~te ob1igatiile ce Ii revin pentru
efectuarea popririi, inclusiv in cazul- in care, In loc sa consemneze suma
urmaribi1e a 1iberat 0 debitorului poprit , creditorul, debitoru1 sau organu1 de
executare, in termen de 3 1uni de 1a data cand tertu1 poprit trebuia sa
consemneze sau sa p1ateasca sumele urmaribi1e poate sesiza instanta de sesizare
in vederea validarii popririi. Instanta ... va da 0 hotarare de validare a popririi
prin care va obliga tertul poprit sa plateasca creditorului , In limitele creantei,
suma datorata debitorului, iar, In caz contrar va hotarl desfiintarea popririi".

Se sustine prin intampinare ca aceste dispozitii procedura1e nu sunt
aplicabi1e In speta , poprirea fiind infiintata asupra conturilor deschise de
debitoare la Trezoreria ora~ului Nasaud.

Tertul poprit a respectat dispozitiile art.. 456 alin.1 lit. "a" Cod
procedura civila potrivit carora in termen de 15 zile de la comunicarea popririi ,
tertul poprit are obligatia de a consemna suma de bani ~i de a trimite dovada
executorului judecatoresc .

Se arata insa ca, in speta sunt ap1icabile dispozitiile privind executarea
ob1igatii1or de plata ale institutiilor publice, stabi1ite prin titluri executorii,
reg1ementate de O.G. nr. 22/2002.

Astfe1, potrivit art. 1 din acest act normativ "creantele stabilite prin
titluri executorii in sarcina institutii10r publice se achita din sumele aprobate
prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia
de plata respectiva".

La art. din O.G. nr. 2212002 se arata ca in cazulin care nu exista sume
disponibile, institutia debitoare este obligata ca, in termen de 6 luni, sa faca
demersurile necesare pentru Indeplinirea obligatia de plata, iar termenul curge
de la data la care debitorul a primit somatia de plata comunicata de organul
competent de executare.

In lipsa fondurilor aprobate necesare pentru executarea platii sumelor
stabilite prin titluri executorii Trezoreria ora~ului Nasaud, rara a suspenda
executarea titlului de creanta a in~tiintat debitoarea doar in scopul de a-~i

Indeplini obligatia prevazuta de art. 4 din O.G. nr. 22/2002 , respectiv de a
dispune toate masurile ce se impun, inclusiv virari de credite bugetare pentru
asigurarea platii sumelor stabilite prin titlul executoriu. Astfel, Trezoreria
Nasaud ~i-a respectat obligatiile impuse de lege, motiv pentru care s-a solicitat
respingerea cererii de validare a popririi. .

De asemenea, deoarece tertul poprit s-a conformat adresei de Infiintare
a popririi cu respectarea dispozitiilor O.G. nr. 2212002, s-a solicitat ~i

respingerea cererii de aplicare a unei amenzii prevazuta de art. 460 alin.2 Cod
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procedurii civila , Trezoreriei operative a Ora~ului Nasaud , prin trezorierul ~ef

al unitatii.,
Potrivit art. 242 alin.2 Cod procedurii civila s-a solicitat judecarea

cauzei In \ipsa.
In probatiune, s-a depus la dosar Ordinul nr. 1227/24.07.2006 ~i

Ordinul nr. 349/02.03.2007 ale Ministerului Finante10r Pub\ice.
Avand In vedere cererea de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii, ,

Europene, cu 0 Intrebare pre1iminara, In aplicarea art. 19 alin.3 lit. "b" din
Tratatul privind Uniunea Europeana, a art. 267 din Tratatul privind
functionarea Uniunii Europene ~i a Informiirii provenind de la institutiile ~i

organele Uniunii Europene - Nota de informare pet. 18 ~i 19 , la termenul de
judecata din data de 15 iunie 2010, instanta a dispus comunicarea partilor a unei
copii de pe cererea de sesizare a curtii astfel formulata, cu mentiunea ca, pana la
termenul de judecata acordat sii I~i exprime pozitia fata de aceasta cerere.

Totodata s-a dispus comunicarea intampinarii depusa la dosar de
Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud celorlalte parti.

Prin note1e depuse la dosar la data de 1 iulie 2010 Ministerul
Finantelor Publice prin Directia Generalii a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud
a solicitat respingerea cererii de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
cu 0 Intrebare preliminara, pentru urmatoarele considerente :

Reclamanta a solicitat instantei comunitare competente, Judecatoria
Nasaud sii sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru a raspunde la
Intrebare preliminara potrivit procedurile instituite prin dispozitiile Tratatului
Uniunii Europene.

Din analiza dispozitiilor ce reglementeaza procedura efectuarii
trimiterilor preliminare, rezulta ca piirtile dintr-un litigiu aflat pe rolul unei
instante comunitare nu pot formula cereri de sesizare a Curtii de Justitie a
Uniunii Europene , singurele In masura fiind instantele comunitare investite cu
solutionarea unui litigiu.

Instante1e de judecata pot demara procedura intrebarilor preliminare,
doar In cazul in care apreciazii ca aceasta este necesara pentru solutionarea unei
actiuni cu care a fost sesizata. Instantei nationale ii revine sarcina de a arata de
ce interpretarea solicitata este necesarii pentru solutionarea cauzei cu care a fost
investita.

Raportat la chestiunile puse in discutie ~i la obiectul cauzei, se sustine
prin notele scrise, depuse la dosar ca, nu este necesara pentru solutionarea
cererii reclamantei , sesizarea curtii, interpretarea corecta ce trebuie data
normei de drept comunitar, fiind evidenta.

In ceea ce prive~te prima Intrebare preliminara, 0 astfel de cerere se
arata ca este inadmisibilii deoarece instantele nationale nu pot cere curtii
interpretarea dreptul comunitar prin declararea unei prevederi din legislatia
nationala ca fiind compatibila sau incompatibila cu dreptul comunitar, sarcina
curtii fiind de a interpreta dreptul comunitar ~i nu de a-I aplica in dreptul
national.,

Referitor la dispozitiilor cuprinse in O.G. nr. 22/2002 privind
executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri
executorii, pozitia Curtii Constitutionale este una constanta , In sensul cii
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procedura de executare a obligatiilor de plata apartinand institutiilor publice
astfel cum este reglementata prin acest act normativ, se desra~oara intr-un
termen rezonabil (Decizia nr. 213/2010).

In fine, prin acela~i inscris, s-a solicitat citarea Ministerului Finantelor
Publice la sediul acestuia din Bucure~ti, str. Apolodor, nr. 17 .

La randul sau, cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasiva a
Ministerul Finantelor Publice ridicata de Directia Generala a Finantelor Publice, , ,
a judo Bistrita-Nasaud , creditoarea a depus la dosar notele scrise din data de 2
iulie 2010, in conformitate cu care a aratat urmatoarele :

Potrivit art. 1 din H.G. 78/1992 coroborat cu prevederile art. 1 lit. "a"
din cadrul O.D.G. nr. 146/2002 ~i art. 41 alin.1 Cod procedura civila, in cauza
calitatea de tert poprit 0 are Ministerul Finantelor Publice subiect de drept
public cu personalitate juridica trezoreria fiind un sistem (departament)
organizat in cadrul Ministerului Finantelor Publice care nu are personalitate
juridica ~i nu poate sta in judecatain nume propriu.

A accepta teza conform careia , trezoreria , departament din cadrul
Ministerului Finantelor Publice, are capacitate procesuala ~i calitatea de tert
poprit, ar echivala cu inlaturarea prevederilor art. 460 alinA Cod procedura
civila care prevad "in caz de nerespectare a acestor obligatii, executarea silita se
va face impotriva tertului poprit , pe baza hotararii de validare ce constituie
titlu executoriu". Intr-~ atare ipoteza hotararea de validare a popririi nu ar avea
nici un efect intrucat debitorului nu s-ar putea intoarce impotriva tertului poprit
in caz de neconformare.

Pe de alta parte, pe fondul cauzei, in raport cu sustinerile terfului
poprit privind obligatia singulara a acestuia de a notifica debitorul asupra
executarii silite, rara a consemna sumele cuprinse in titlul executoriu, s-a mai
aratat de catre creditoare ca, pe calea cererii principale, se solicita instantei sa
faca aplicarea directa a CEDO , astfel cum aceasta este interpretata prin
practica relevata a Curtii de la Strasbourg, creditoarea cerand inlaturarea de
la aplicare a prevederilor O.G. nr. 22/2002 , ca fiind contrare tratatelor la care
Statui Roman este parte.

Pe de alta parte, s-a ar~tat ca, chiar in conditiile O.G. nr. 22/2002 ,
cererea de validare a popririi trebuie admisa, legea romana, chiar contrara
CEDO, retinand existenta unui termen de 6 luni , numai in cazul in care
executarea silita nu incepe , ori nu continua, din cauza lipsei de fonduri.

Ori, in prezenta cauza, debitoarea nu a formulat contestatie la
executare ~i nu a invocat lipsa fondurilor, tertul poprit nedepunand la dosarul
cauzei nici un inscris care sa releve 0 atare stare de dificultate financiara .

La data de 20 iulie 2010 Administratia Finantelor Publice ora~

Nasaud - Serviciul de Trezorerie ~i Contabilitate Publica , a formulat de
asemenea intampinare prin care a comimicat urmatoarele :

In baza titlului executoriu Decizia civila nr, 903/CAl2009 pronuntata
de Tribunalul Bra~ov , in dosarul executional 187/2009 format la cererea
creditoarei, Biroul executorului judecatoresc Hovan Dumitru Nasaud a emis
adresa de infiintare a popririi prin care s-a dispus infiintarea unei popririi
asupra fondurilor debitoarei deschis la tertul poprit Trezoreria ora~ Nasaud
pana la concurenta sumei de 35.887,6 lei.
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Prin Adresa nr. 317/19.02.2010 Trezoreria ora~ Nasaud a confirmat
executorului judecatoresc primirea adresei de infiintare a popririi precizandu-se
ca poprirea a fost instituita asupra fondurilor debitoarei, in masura in care
exista disponibil in cont, cu toate acestea, creditoarea a formulat cererea de
validare a popririi justificata pe art. 460 Cod procedura civila.

Se arata astfel ca, aceste dispozitii legale nu sunt aplicabile spetei ,
poprirea fiind infiintata asupra conturiIor deschise de debitoare Ia Trezoreria
ora~uluiNasaud .

Tertul poprit Trezoreria ora~ Nasaud a respectat prevederiIe art. 456
alin.1 lit. "a" Cod procedura civila avand in vedere ~i prevederiIe a.G. nr.
22/2002.

In Iipsa fonduriIor aprobate necesare pentru efectuarea platii sumelor
stabilite prin titluri executorii , Trezoreria Nasaud rara a suspenda executarea
titlului de creanta, a in~tiintat debitoarea doar in scopul de a-~i indeplinii
obligatia prevazuta de art. 4 din a.G.. nr. 22/2002 respectiv a dispune toate
masurile ce se impun, inclusiv virari de credite bugetare, pentru asigurarea
pIatii sumelor stabilite prin titlul executoriu . AstfeI, Trezoreria ora~ Nasaud ~i-a

respectat obligatiile impuse de dispozitiile legale.
Abia la data de 28.09.2010 Comuna Rebra prin primar a depus la

dosar intampinare, din care s-a solicitat ca in baza a.G. 22/2002 sa se respinga
ca neintemeiata cererea de validare a popririi .

S-a aratat astfel ca, actul normativ aplicabil spetei 11 reprezinta a.G.
nr. 22/2002. Potrivit art. 2 ~i 4 din aceasta ordonanta, neexistand sume
disponibile, in calitatea ei de debitoare, a efectuat demersurile necesare pentru
obtinerea disponibilitatilor necesare platii. Cu toate acestea, pe fondul situatiei
economice actuale, nu a obtinut credite bugetare necesare plati10r stabilite prin
titlul executoriu

In drept s-au invocat dispozitiiIe a.G. nr. 225/2002.
In plus, prin scriptul comunicat prin fax la dosar la data de 16.11.2010

, s-a mai invederat instantei de catre debitoare ca, in prezent, nu detine sumele
necesare, insa a efectuat demersuri pentru suplimentarea bugetului , urmand ca
aceste sume sa fie repartizate cu ocazia rectificarii bugetare ce urmeaza sa aiba
loc in cursulluni decembrie 2010, din acest motiv solicitand amanarea judecarii
cauzel.

La termenul de judecata din data de 16.11.2010, instanta a respins
cererea de amanare astfel formulata, raportat la obiectul pricinii cat ~i avand
in vedere faptul ca potrivit art. 156 Cod procedurii civiIa, debitoarea a mai
beneficiat de un termen de judecata pentru termen de aparare.

Din analiza actelor ~i lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarele

Verificand din oficiu competenta, instanta constata ca este competenta
sa solutioneze prezentullitigiu .

eu privire la exceptia lipsei calitatii de reprezentant al Directiei
Generale a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud pentru Ministerul Finantelor
Publice, la termenul de judecata din data de 6 iulie 2010 instanta s-a pronuntat
in sensu1 admiterii acesteia. S-a apreciat astfel, justificat pe faptul cii
reprezentarea Ministerului Finantelor Publice prin directiile generale ale
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finantelor publice judetene potrivit dispozitiilor legale, este posibila doar In
baza unui mandat de reprezentare emis de minister, raportat la prevederile
art. 3 din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1227/2006.

In consecinta, fata de ce;erea de citare In cauza a Ministerului
Finantelor Publice de la filele 53-54, aceasta parte a fost citata de la sediul ei din
Bucure~ti .

Cu privire la exceptia lipsei calitiipi procesuale pasive a Ministerului
Finantelor Publice instanta retine exceptia ca fiind neIntemeiata.

Din acest punct de vedere, instanta apreciaza ca, potnvlt
organigramei Ministerului Finantelor Publice, unitatile de trezorerie fac parte
din administratiile finantelor publice locale . Potrivit art. 17 din Codul de
procedura fiscala subiectele raportului juridic fiscal sunt "statuI, unitatile
administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum ~i alte persoane care dobandesc
drepturi ~i obligatii In cadrul acestui raport".

Textul de lege nu distinge , in ultima situatie daca aceste "persoane"
sunt fizice sau juridice, fiind suficient sa indeplineasca cerinta esentiala de a
dobandii drepturi sau obligafii in cadrul raportului fiscal.

Potrivit art. 16 alin.3 din 0.0. nr. 92/2003, republicat, statuI este
reprezentat de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de
Administrare Fiscala ~i unitatile sale subordonate cu personalitate juridica. A~a
cum s-a precizat anterior, directiile generale ale finantelor publice judetene
constituie astfel de unitati , insa, in plus, este necesar ca acestea sa detina
mandat de reprezentare emis de Ministerul Finantelor Publice, conditie
neIndeplinita in speta. Pe de alta parte, unitatile de trezorerie nu au
personalitate juridica ~i nici administratiile finantelor publice locale. In speta
insa, Trezoreria Nasaud are calitatea de tert poprit , fiind singura abilitata sa
realizeze operatiunile cu credite bugetare dispuse de institutiile publice lb"cale.
Deoarece aceasta functioneaza in cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin
structurile sale organizatorice, este necesara cauzei ~i citarea acestuia , pentru
opozabilitatea hotararii. Potrivit art. 2 lit. "g" din HO nr. 34/2009 , Ministerul
Finantelor Publice Indepline~te functia de administrare a resurselor derulate
prin Trezoreria Statului. Deoarece, in cauza , creanta urmarita reprezinta
disponibilitati ale bugetului debitoarei - unitate administrativ - teritoriala ,
fiind aplicabile prevederile art. 59 din Legea nr. 273/2006, instanta apreciaza
ca Ministerul Finantelor Publice ate calitate procesuala in cauza.

In alta ord'ine de idei, In ~edinta publica din data de 16 noiembrie 2010,
instanta a respins cererea de sesizare a Curtii de Justitiei a Uniunii Europene
pentru a riispunde la intrebiirile preliminarii formulate de creditoare.

Pentru a decide in aceasta modalitate instanta a avut in vedere
prevederile art. 19 , alin.3 lit. "b" din Titlul I , Capitolul I din Tratatul privind
Uniunea Europeana (T.U.E.) ~i cele ale art. 267 din Tratatul privind
functionarea Uniunii Europene (T.F.U.E.).

Potrivit normelor comunitare, instanta na!ionala este abilitata sa
adreseze Cur!ii intrebari privind in interpretarea sau validitatea unei dispoz4iilor
de drept comunitar, In conformitate cu normele na!ionale de procedura. Obiectul
intrebarilor preliminare 11 poate constitui , a~adar, interpretarea dreptului
comunitar.
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Potrivit pet. 12-13 din InjormariLe provenind de La institufiiLe ~i organeLe
Uniunii Europene - publicate In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C297/1
din 5 decembrie 2009 (Nota de informare), " 0 instanta ale carei hotariiri sunt
susceptibi1e sa faca obiectul unei cai de atac, poata sa decida ea fnsa$i cu privire La
interpretarea corecta a dreptuLui Uniunii $i cu privire La aplicarea acestuia situafiei
de japt dedusajudecafii".

Astfe1, Intrebarea preliminara trebuie sa fie de natura sa duca la
dez1egarea pricinii dedusa judeca!ii iar instan!a na!ionala este singura care
poate avea initiativa de a sesiza Curtea (pct. 10 din Informari) ~i este obligata
sa arate de ce interpretarea solicitata este ne.cesara pentru solu!ionarea cauzei
cu care a fost investita, totodata , momentul sesizarii ramane 1a latitudinea
instantei (pet. 18 din Informari).

Pentru a aprecia asupra cererii de sesizare a Cur!ii ridicata In spera ,
In vederea unei bune administrari a justitiei , instanta a pus In dezbatere
contradictorie Intrebari1e preliminarii formulate de creditoare, a~a cum s-a
consemnat mai sus, dispunand comunicarea cererii de sesizare tuturor par!i10r.

In final, instanta a apreciat ca nu este necesara dezlegarii pricinii
dedll~a judeca!ii, sesizarea Curtii cu privire la aceste Intrebari. Aceasta
deoarece, pe de 0 parte, instan!a apreciaza ca este legal constituita pentru
judecarea spetei In discu!ie, In conformitate cu prevederile Legii nr. 92/1992 ~i

ale Legii nr. 303/2004. Potrivit legislatiei nationale, judecatorul se supune numai
legii ~i propriei sale con~tiin!e, fiind obligat profesional sa Inlature orice
ingerinta, de orice natura, cu atat mai mult de ordin material, indiferent daca
presiunea asupra acestuia se exercita chiar de angajator, cu atat mai mult In
aceasta situatie.

In 'situatia In care creditoarea avea vreo banuiaLa Legitima asupra
impartialita!ii completului de judecata investit cu solutionarea cauzei, avea la
Indemana formularea unei cereri de stramutare a judecarii cauzei sau, pentru
situatii1e prevazute expres ~i limitativ de art. 27 Cod procedura civila, avea
posibilitatea sa formuleze cerere de recuzare Impotriva membrilor completului
de judecata, lucru pe care nu I-a lacut.

In alta ordine de idei, instan!a s-a considerat lamurita cu privire la
problematica In discutie, raportat la jurispruden!a constanta a Cur!ii Europene
a Drepturilor Omului In materie, motiv pentru care nici Intrebarea pre1iminara
avand ca obiect normele aplicabile spetei, pe fondul ei, nu este necesar a fi
adresata Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

In ceea ce prive~te fondullitigiului, instanta retine urmatoarea stare de
fapt:

Prin Decizia civila nr. 903/CA pronuntata de Tribunalul Bra~ov In
dosar nr. 6814/26/2009 s-a admis actiunea formulata de creditoarea Sistemul,
electronic de arhivare, criptare ~i indexare digitalizata Bra~ov, cu domiciliul ales
In municipiul Cluj Napoca, In contradictoriu cu Unitatea Administrativ 
Teritoriala comuna Rebra, prin primar ~i, In consecinta, a fost somata
debitoarea ca, In termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii
sa plateasca creditoarei :

- suma de 8.160,50 lei debit neachitat;
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suma de 10.363,20 lei penalitati de Intarziere pentru perioada
07.04.2009 - 12.08.2009 ;

- penalitati de 1 % pe zi de Intarziere , In continuare , pana la
achitarea debitului principal;

~i a fost obligata debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 39,3 lei cheltuieli
de judecata.

Titlul de creanta constand In aceasta decizie civila a devenit titlu,
executoriu, prin investirea cu formula executorie, In conditiile legii.

Deoarece debitoarea nu ~i-a executat de buna-voie obligatia de p1ata
astfel stabilita In termenul acordat prin decizia civila, creditoarea a formulat
cerere de executare silita, care formeaza obiectul dosarului executional nr.
187/2009 al executoruluijudecatoresc Bovan Dumitru.

La data de 07.01.2010 , executorul judecatoresc Intocme~te somatia ~i

procesul-verbal reglementate de lege, In conformitate cu care s-a pus in vedere
debitoarei sa efectueze plata consemnata in titlul executoriu, la care s-au
adaugat, conform legii, cheltuielile de executare silita, in termen de I zi, de la
comunicarea somatiei. Comunicarea s-a efectuat la data de 12.01.2010 deci cel,
tarziu la data de 13.01.2010 debitoarea avea obligatia legala de achitare a
creantei. Aceasta obligatie nu a fost indeplinita .

Raportat la conduita debitoarei, executorul judecatoresc a emis
Adresa de Infiintare a popririi din 18.02.2010 catre tertul poprit Administratia
Finantelor Publice Nasaud, comunicata tertului poprit la data de 19.02.2010
(conform dovezii de comunicare din dosarul executional). Totodata, s-a emis de
executorul judecatoresc ~i adresa de In~tiintare a debitorului (fila 26 din dosarul
executional).

Potrivit adresei de infiintare- a popririi, In termen de 15 zile tertul
poprit trebuia sa-~i indeplineasca obligatia prey. de art. 456 Cod procedura
civiliL

Prin Adresa nr. 317/19.02.2010 , Serviciul de Trezorerie ~i

Contabilitate Publica din cadrul Administratia Finantelor Publice ora~ Nasaud,
comunica executorului judecatoresc ca "numai dupa expirarea termenului de 6
luni de la primirea somatiei de plata de catre debitor se poate trece la efectuarea
executarii silite potrivit Codului de procedura civila ; din documentatia depusa
nu rezulta data la care debitoarea Comuna Rebra ar fi fost somata ~i oricum
termenul de 6 luni nu a expirat nici de la data pronuntarii Deciziei civile nr.
903/CA a Tribunalului Bra~ov" , justificandu-~i pozitia, In prealabil, pe
dispozitiile O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale
institutiilor publice.

La stabilirea acestei stari de fapt, s-au avut In vedere piesele dosarului
de executare silita, depus la dosar in copie certificata (f.58-99). Din analiza
aceluia~i material probator, instanta mai retine ca debitoarea nu a depus nici un
inscris cu privire la obligatia sa de plata, In dosarul executional.

Fata de refuzul tertului poprit de a consemna suma poprita, s-a
formulat de creditoare prezenta cerere de validare a popririi.

Tertul poprit invoca in sustinerea pozitiei sale, ~i In instanta, prin
Inscrisurile depuse la dosar, dispozitiile O.G. nr. 22/2002.
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Pe de alta parte, creditoarea invoca dispozitiile art. 460 ale Cod
procedura civila ~i solicita aplicarea directa a Conventiei Europene a
Drepturilor Omului, astfel cum aceasta este interpretata prin practica Curtii
Europene a Drepturilor Omului.

Raportat la situatia de fapt astfel retinuta, instanta apreciaza cererea
creditoarei ca fiind intemeiata.

Pentru a retine astfel, s-au avut in vedere urmatoarele :,
Fiind sesizata cu 0 cerere de validare a popririi, instanta este

inditruita sa verifice indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
- valabilitatea ~i caracterul executoriu al titlului invocat de

creditorul-urmaritor;
- existenta creantei debitorului-urmarit fata de tertul poprit.
Cu privire la prima cerinta, aceasta este indeplinita in cauza, titlul

invocat de creditor fiind reprezentat de Decizia civila nr. 903/CN2009 a
Tribunalului Bra~ov, care, prin investirea cu formula executorie a imbracat
caracterul executoriu .

Existenta creantei debitorului-urmarit fata de tertul poprit se
desprinde, prin deductie logica, din continutul Adresei nr. 317/19.02.2010
comunicata de tequl poprit executorului judecatoresc, redat succint mai sus,
precum ~i din intampinarea formulata in cauza de tertul poprit.

Sub acest aspect, instanta retine ca indeplinite in cauza cerintele
prevazute de lege pentru admisibilitatea cererii avand ca obiect validitate
popnre.

Sub aspectullegii aplicabile , instanta retine urmatoarele :
Potrivit art. 460 alin.l Cod procedura civila "daca tertul poprit nu-~i

mai indepline~te obligatiile ce Ii revin pentru efectuarea popririi, inclusiv in
cazul in care, in loc sa consemneze suma urmaribila a liberat-o debitoruluiu
poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, in termen de 3 luni de la
data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila,
poate sesiza instanta de executare in vederea validarii popririi".

Pe de alta parte, O.G. nr. 22/2002 modificata prin Legea nr. 11012007,
reglementeaza executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite
prin titluri executorii.

Ordonanta stabile~te astfel un alt regim, diferit, pentru executarea
creantelor avand in vedere doar calitatea debitoarei obligafiei de plata stabilita
prin titlu executoriu, ~i anume aceea de institufie publica.

Potrivit art. 16 alin.l din Constitutia Romaniei, "nimeni nu este mai
prestis de lege".

Potrivit art. 1 din O.G. nr. 22/2002 modificata, "creantele stabilite prin
titluri executorii in sarcina institutiilor publice se achita din sumele aprobate
prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia
de plata respectiva ".

Potrivit art. 2 din O.G. nr. 22/2002 "daca executarea creantei stabilite
prin titluri executorii nu incepe sau continua din cauza lipsei de fonduri,
institutia debitoare este obligata ca, in termen de 6 luni, sa faca demersurile
necesare pentru a-~i indeplini obligatia de plata. Acest termen curge de la data
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la care debitorul a primit somatia de plata comunicata de organul competent de
executare, la cererea creditorului".

Chiar daca s-ar retine ca aplicabile spetei dispozitiile acestui act
normativ, debitoarea nu a invocat nici In dosarul de executare silita, nici pe calea
contestatiei la executare silita, lipsa de fonduri. Cea care are calitatea sa invoce
lipsa de fonduri, chiar In conditiile O.G. nr. 22/2002 , este debitoarea , ~i In nici
un caz tertul poprit, astfel cum este cazul de speta. Ori, tertul poprit nu se
poate substitui nici instantei de judecata pentru a aprecia ~i interpreta actul
emis de executorul judecatoresc, ~i nici de a verifica daca executorul
judecatoresc a efectuat sau nu comunicarile legale catre debitoare cu privire la
somatia pe care acesta a emis 0 astfel cum s-a InHimplat In speta. Netemeinicia
sau nelegalitatea actelor emise de executorul judecatoresc se pot verifica doar In
conditiile promovarii de ciitre persoana interesata a unei contestatii la executare
~i doar de catre instanta de judecata competenta , In conditiile legii. Prin
raspunsul tertului poprit la adresa de Infiintare a popririi catre executorul
judecatoresc, tertul poprit s-a substituit unei instante de judecata , analiziind
actul executorului judecatoresc ~i stabilind legea aplicabila , neeuprinsa In acest
act, refuziind, implicit, sa-~i Indeplineasca atributiile ce Ii revin , potrivit legii,
In conformitate cu adresa de Infiintare a popririi care nu a fost contestata In
termenul legal de catre debitoare , de~i a fost comunicata de executorul
judecatoresc, a~a cum s-a consemnat mai sus.

Mai mult deciit atiit, nici macar In termenul de 6 luni prevazut de art. 2
din O.G. nr. 22/2002, debitoarea nu a efectuat demersurile necesare pentru
Indeplinirea obligatiei de plata. Raportat la data comunicarii somatiei de
executorul judecatoresc (12.01.2010) termenul de 6 luni s-a Implinit la 12 iulie
2010. Ori, debitoarea a formulat Intiimpinare In prezenta cauza abia la data de
28.09.2010 (f.120) invociind lipsa de fonduri, deci eu mult dupa expirarea chiar
~i acestui termen reglementat de art. 2 din O.G. nr. 22/2002. In aceste conditii,
chiar In ipoteza In care s-ar retine aplicarea acestui act normativ In cauza,
apararile formulate de tertul poprit ~i de catre debitoare sunt nefondate, fiind
Inlaturate de instanta.

Insa, insta~ta constata Incalcarea In cauza ~i a prevederilor Conventiei
Europene a Drepturilor Omului, prin pozitia manifestaUi de tertul poprit ~i

Comuna Rebra.
Astfel, potrivit art. 20 din Constitutia Romiiniei, In cazulin care exista

neconcordante Intre pactele ~i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale
omului, la care Romiinia este parte, ~i legile interne, au prioritate reglementarile
internationale, cu exceptia cazului In care Constitutia sau legile interne contin
dispozitii mai favorabile.

Art. 6 , alin.l din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, prevede
dreptul persoanelor fizice ~i juridice la un proces echitabil. Potrivit hotariirii
pronuntata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului In cauza Hornsby c.
Grecia, garantiile previizute de art. 6 din Conventie sunt aplicabile ~i In faza
exeeutarii silite a hotariirii judecatore~ti Intruciit procesul civil include ~i faza
executarii silite . In caz contrar, ordinea juridica a unui stat, ar permite ca 0

hotariire definitiva ~i obligatorie sa ramiina rara efect In detrimentul unei
paTti, dreptul de acces la 0 instanta devenind iluzoriu.
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constituita In cadrul
Ministerului Finantelor,

In cauza Sandor c. Romania, Curtea a statuat ca este excesiv ~i, prin
UTmare, contrar dreptului la un proces echitabil, sa se pretinda unui creditor al
statului sa recurga la 0 procedura de executare silita pentru a-~i realiza dreptul
de creanta stabilit Intr-o procedura judiciara.

Creanta urmarita In speta este concretizata pe calea procedurii
jurisdictionale desIa~urata in fata instante10r judecatore~ti nationale, fiind
materializara In decizia civila susmentionata.

Debitor al acestei creante este Comuna Rebra - unitate administrativ-,
teritoriala a Statului Roman.

Tertul poprit este Trezoreria Nasaud,
Administratiei Finantelor Publice din organigrama
Publice - organ al administratiei de stat.

Constatand, pentru aceste motive, existenta unui conflict Intre norma
interna prevazuta de art. 2 din O.G. nr. 22/2002 modificata prin Legea nr.
11012007 ~i art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, In baza art.
20 din Constitutia Romaniei, instanta va Inlatura de la aplicare prevederile art.
2 din O.G. nr. 2212002 modificata.

Pentru a decide astfe1, cu deosebire instanta a avut In vedere ~i

hotararea pronuntata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului In cauza
Tacea c. Romania. Curtea a statuat ca "administratia constituie un element al,
statului de drept , interesul sau identificandu-se cu cel al unei bune administrari
a justitiei . De atunci, daca administratia Intarzie In executarea unei hotarari
definitive, garantiile art. 6 de care a beneficiat justitiabilul In faza judiciara a
procedurii, pierd orice motiv de a mai exista". Mai mult, "Curtea a considerat
deja ca, ar fi excesiv sa se ceara unui reclamant care a obtinut 0 hotarare
judecatoreasca definitiva Impotriva statului sa intenteze din nou aqiuni
Impotriva autoritatilor pentru a obtine executarea obligatiei In cauza". De
asemenea, Curtea a amintit ca "a considerat deja ca neglijenta autoritatilor de a
se conforma, Intr-un termen rezonabil , unei hotarari definitive poate antrena 0
Incalcare a art. 6 alin.1 din Conventie, mai ales atunci cand obligatia de a
executa hotararea In cauza revine unei autoritati administrative", cum este ~i

cazulln speta.
In 'acela~i sens, s-a pronuntat Curtea ~i In cauzele Ruianu c. Romania,

Fociac c. Romania, Roman ~i Hogea c. Romania, Burdov c. Rusia etc.
Mai mult decat atat , pentru a aprecia In acest mod, instanta a avut In

vedere ca, potrivit Codului de procedura fiscala, In situatiile prevazute de acest
text de lege , organele fiscale (A.F.P.) dobandesc In conditiile legii chiar
calitatea de organ de executare silitii,ln alte situatii. Cu atat mai grava este
conduita tertului poprit de a refuza, In speta, 0 dispozitie a unui alt organ de
executare silita - respectiv adresa de Infiintare a popririi emisa de executorul
judecatoresc (chiar In conditiile O.G. nr. 2212002 Inlaturat de la aplicare de
instanta).

Pentru toate aceste considerente, se va admite cererea formulata de

\

creditoare, potrivit dispozitivului hotarari.
De asemenea, pentru considerentele expuse, raportat la conduita

tertului poprit, susmentionata, se apreciaza Indeplinite In cauza ~i cerintele art.
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Grefier,
Jurcan Anuta

460 alin.2 teza finaHi Cod procedura civila, temei legal In baza caruia se va
aplica tertului poprit , prin reprezentantul sau legal suma de 200 lei amenda.

Cheltuieli de judecata nu s-au solicitat.
Pentru aceste motive

in numele legii
Hotiirii~te

Admite cererea formulata de creditoarea Sistemul Electronic de
Arhivare , Criptare ~i Indexare Digitalii cu sediul In municipiul Bra§ov, str.
Alexandru Vlahuta, nr. 10, International Trade Center §i cu sediul procesuaiin
municipiul Cluj Napoca str. Campului, nr. 141 B, ap.3 (bloc galben) judo Cluj,
In contradictoriu cu tertul poprit Ministerul Finantelor Publice cu sediul In
Bucure§ti, str. Apolodor, nr. 17 sector 5, Unitatea de Trezorerie operativii (din
cadrul AFP ) Niisiiud cu sediul In Nasaud, str. Grivitei, nr. 2 judo Bistrita
Nasaud §i cu debitoarea Unitatea Administrativ Teritorialii - Comuna Rebra,
prin primar cu sediul In localitatea Rebra, str. Principalii, nr. 1 judo Bistrita
Nasaud , astfelincat :

Valideaza poprirea Infiintata la data de 18.02.20 lOde executorul
judecatoresc Ilovan Dumitru in dosarul executional nr. 187/2009§i In
consecinta:

Obliga tertul poprit Unitatea de Trezorerie Operativa Nasaud (A.F.P.
Nasiiud) sa plateasca creditoarei Sistemul Electronic de Arhivare , Criptare §i
Indexare Digitala Bra§ov, suma de 35.887,6 lei reprezentand debit principal,
penalitati de Intarziere pentru perioada 07.04.2009 -12.08.2009 , cheltuieli de
judecata §i cheltuieli de executare silita, precum §i penalitiiti de Intarziere in
cuantum de 1 % pentru fiecare zi de Intarziere , calculate pentru debitul
principal de 8.160,50 lei, In continuare pana In ziua platii efective a debitului
principal, In limita datoriei pe care tertul poprit 0 are fata de debitoarea
Comuna Rebra prin primar.

In baza art. 460 alin.2 teza finala Cod procedura civila ,aplica tertului
poprit prin reprezentantul sau legal, suma de 200 lei amenda.

Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei de calitate procesuala pasiva
a Ministerului Finantelor Publice .

Filra cheltuieli de judecata .
Cu drept de recurs In termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata In §edinta publica, azi 26 noiembrie 2010.

P re§edi nte ,
Munteanu Diana Maria

Redaetat MDM /21.12.2010
Tehnoredaetat JA/22.l2.201017 ex.

Pt. eonfonnitate en Origin~l1fS indeseifrabil
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