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Pe rol se află solutionarea recursurilor civile declarate de recurenta-pârâtă 
BANCA NATIONALĂ A ROMĂNIEI, cu sediul în loc. Bucureşti str. Lipscani nr. 25, 

' -sector 3, recurentul-pârât STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE REPREZENTAT DE DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A 
FINANTELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRA TIA JUDETEANĂ A 

' ' . FINANTELOR PUBLICE SATU MARE, cu sediul în Satu Mare, P-ta Romană nr. 3-5. ' . 
recurenta-terţ poprit BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7. sector 1, prin BRD - SUCURSALA SATU 
MARE, cu sediul în Satu Mare, str. C. Coposu nr. 3, împotriva sentinţei civile nr. 
1052/15.02.2013 pronunţată de Judecătoria Satu Mare, în contradictoriu cu intimata
reclamantă FUNDAŢIA FREIES EUROPA WELTANSCHUUNG, cu sediul în loc. 
Salu Mare. str. Retezatului nr. 39, jud. Satu Mare, intimata-pârâtă DIRECTIA DE - . 
TREZORERIE ŞI CONTABILITATE PUBLICA SATU MARE, cu sediul în Satu Mare, 
str. P-ţa Romană nr. 3-5, jud. Salu Mare, având ca obiect validare poprire. 

Se constată că judecarea cauzei a avut loc în şedinţa publică din 05.11.2013, 
când părţile prezente au pus concluzii, ce s-au consemnat prin încheierea şedinţei 
publice din aceea zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi 
când în vederea deliberării s-a amâna! pronunţarea la data de 12.11.2013 şi apoi la 
data de azi. 

TRIBUNALUL, 
DELIBERÂND: 

Asupra recursului civil de faţă. constată următoarele: 
Prin sentinţa civilă nr.1052/15.02.2012 pronunţată de Judecătoria Salu Mare 

în dosar nr.8663/296/2012 s-a admis în parte cererea formulată de petenta
creditoare FUNDATIA FREIES EUROPA WELTANSCHAUUNG- persoană juridică 
nonprofit - cu sediul în loc. Salu-Mare str.Retezatului nr.39 jud.Satu-Mare, în 
contradictoriu cu intimatul MFP prin DIRECTIA GENERALĂ a FINANTELOR 
PUBLICE a judeţului- AGENŢIA NAŢIONALĂ. de ADMINISTRARE FISCALĂ cu 
sediul în loc.Satu-Mare P-ţa Romană nr }-5 jud.Satu-Mare, DIRECŢIA de 
TREZORERIE şi CONTABILITATE PUBLICA cu sediul în loc.Satu-Mare _P-ţa 
Romană nr.3-5 jud.Satu-Mare; intimatului-terţ poprit BANCA NAŢIONALA a 
ROMÂNIEI cu sediul în loc.Bucureşti str.Lipscani nr.25 sector 3 şi BRD- GROUPE 
SOCIETE GENERALE" SA. cu sediul social în loc.Bucureşti b-duii.Mihalache nr.1-7 
sector 1. şi în consecinţă s-a dispus validarea popririi înfiinţată de petenta-creditoare 
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.,;::::::f!f:sar,cina intimatului-terţ poprit, în dosar nr.51 12012 a BEJ Pop Ioan Vasile, în sensul ":Eg nării în conturile executorului judecătoresc a sumelor prevăzute în titlul 
, i . . ·. . ff>,iu reprezentat prin sentinţa civilă nr.2495/1~.04.2011 pronunţată în dosar 

\

- 312/296/2010 de Judecătoria Satu-Mare, şi Incheierea de completare a 
,. • lspozitivului Sentinţei civile nr.2495/13.04.2011 pronunţată în dosar 
··. nr.1312/296f2010 de Judecătoria Satu-Mare, definitivă şi irevocabilă şi s-au respins 

celelalte capete de cerere. 
Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că anterior 

verificării condiţiilor de fond ale admiterii unei solicitări, instanţa de judecată, 
conformându-se prevederilor art.158 şi urm.din C.proc.civ., a verificat competenţa 
sub toate aspectele. 

Astfel, potrivit art.453 C.proc.civ., poprirea se înfiinţează la cererea 
creditorului, de "executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului, ori, de 
la domiciliul sau sediul terţului poprit"; 

Conform art.373 alin.2, instanţa de executare este "judecătoria în 
circumscripţia căreia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune 
altfel." Dispoziţiile art.373 în alin.1 prevăd: "hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri 
executarii se execută de executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei in 
care urmează să se efectueze executarea, ori în cazul urmăririi bunurilor, de către 
executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei, în care se află acestea", ca 
atare, în mod evident instanţa de executare competentă este instanţa de la 
Judecătoria Satu-Mare. 

În privinţa excepţiei necompetenţei teritoriale a executorului judecătoresc de 
efectuarea executării silite în dosar exec.nr.51/2012, invocată de BNR se respinge 
pe de o parte, pe considerentul că momentul procesual la care această excepţie a 
fost invocată este depăşit, şi în accepţiunea dispoziţiilor art.136, corobora! cu art.1 03, 
C.proc.civ., ca atare această instituţie este decăzută din dreptul de a invoca excepţia. 
Pe de altă parte, în mod evident sunt incidente în cauză dispoziţiile art.373, alin.! 
C.proc.civ., respectiv: "Dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în 
circumscripţiile mai multor curţi de apel, este competent oricare dintre executarii 
judecătoreşti care funcţionează pe lângă una dintre acestea." Or, astfel cum rezultă 
din actele de executare efectuate, executarea silită este îndreptată împotriva MFP, 
prin DGFP Satu Mare; 

Instanţa de executare este definită prin art.373 alin.2 C.pr.civ ca fiind 
judecătoria în circumscripţia căreia se face executarea. Excepţia necompetenţei 
teritoriale a Judecătoriei Satu Mare de a soluţiona cererea de validare a popririi este, 
de asemenea, neincidentă în cauză. Astfel, titlul executoriu este pronunţat de 
Judecătoria Satu Mare, incuviintarea executării silite este pronuntată de Judecătoria 
Satu Mare, debitorul faţă de care s-a dispus intoarcerea execută~ii silite este DGFP 
Salu Mare, ca atare nu există niciun considerent de ordin legal sau probator care să 
determine o altă competentă teritorială în soluţionarea prezentei cauze. 

Excepţia prematurităţii şi inadmisibilităţii acţiunii, invocate de BNR, urmează 
aceeaşi soartă juridică, cu cea a excepţiei invocate la pct. 1.:respectiv, pe de o parte, 
în cauza pendinte, nu ne aflăm, în prezenţa unei excepţii de ordine publică, iar pe de 
altă parte, nu sunt incidente in cauză dispoziţiile OG nr.22/2002, întrucât, aşa cum s
a arătat în cuprinsul cererii introductive şi prin notele de şedinţă depuse la dosarul 
cauzei, se acordă prioritate aplicării dispoziţiilor art.6 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului şi art.l din Protocolul adiţional nr.lla Convenţie. 

În ceea ce priveşte apărările formulate de către DGFP Salu Mare, prin 
întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, arată că acestea privesc în mod exclusiv 
fondul raporturilor juridice dintre părţi, fond care a fost tranşa! în mod irevocabil, faza 
procesuală în care ne aflăm fiind aceea a validării popririi, procedură în care nu se 



mai analizează aspecte de fond, ci doar "se dă hotărârea de validare a popriri& ·"' {" . 
care se obligă terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datora' .. -<? 

debitorului. .. " (art.460, alin.2, C.proc.civ.). 
Potrivit încheierii civile nr. 1772/2012 Judecătoria Salu Mare a încuviinţa! 

executarea silită sentinţei civile nr. 2495 pronunţată în 13.04.2011 de Judecătoria 
Satu Mare, respectiv a încheierii de completare a dispozitivului nr. 2495/13.04.2011 
aceleiaşi instanţe, care reprezintă titlul executoriu pus în executare în dosar 
execuţional nr.51/2012 a BEJ Pop Ioan Vasile; 

Conform adresei de înfiinţare a popririi, în data de 25.04.2012, BEJ. Pop Ioan 
Vasile a remis-o terţului poprit M.F.P. - D.G.F.P. Satu Mare - Activitatea de 
Trezorerie şi Contabilitate Publică a Mun. Satu Mare, iar în data de 10.05.2012, 
aceeaşi adresa de înfiinţări popririi a fost remisă terţului poprit B.N.R., de aceeaşi 
BEJ Pop Ioan Vasile. 

Prin răspunsul nr.1188/05.05.2012 dat de Activitatea de Trezorerie şi 
Contabilitate Publică a Municipiului Salu Mare, a comunicat executorului 
judecătoresc refuzul de a respecta dispoziţiile hotărârilor judecătoreşti, menţionând 
că Ministerul Finanţelor Publice nu dispune de fonduri pentru a asigurarea înfăptuirea 
actului de justiţie. 

Aceeaşi atitudine a manifestat-o şi Banca Naţională a României, prin 
răspunsului nr. XX/2/2300/23.05.2012 comunicând executorului judecătoresc refuzul 
manifest al instituţiei de a respecta actul de justiţie, (evocând prevederi inaplicabile 
speţei - în cauză nefiind vorba de "preluare" ci de realizarea unui demers procedural
legal, respectiv executare silită -, de aplicarea unor prevederile legale care contravin 
drepturilor fundamentale omului - OG 2212002. 

Potrivit art.460 alin.1 C.pr.civ., "dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte 
obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să 
consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau 
organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să 
consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, 
în vederea validării popririi" 

Refuzul Statului Român, reprezentant prin instituţiile sale, de a respecta 
dispoziţiile puterii judecătoreşti, reprezintă o nesocotire a prevederilor art. 6 para. 1 
C.E.D.O. şi a art. 1 din cadrul Protocolului 1 adiţional al CEDO., concretizând o 
confiscare arbitrară a proprietăţii şi o înlăturare a principiilor fundamentale ale 
democratiei constitutionale, statul instigând, prin puterea exemplului propriu, la 

' ' 
nerespectarea actului de justiţie. 

Existând conflictul dintre legea română constituită de prevederile OG 
22/2002, si Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în aplicarea directă 
prevederile art. 6 paragraf 1 CEDO şi art.1 din cadrul Protocolului 1 adiţional al 
C.E.D.O, în practica jurisprudenţială a instanţelor naţionale s-a reţinut: "Statul si 
instituţiile publice au îndatorirea de a veghea la respectarea principiului legalităţii si 
de executare de bunăvoie hotărârile judecătoreşti de condamnare a lor, termenul 
rezonabil prev. de art. 6 fiind aplicabil si faza executării silite ( exemplificative fiind, 
cauza Sandor c. României, Ruianu c. României, cauza Pini s.a. contra României, V. 
Ionescu c. României, Sabin Popescu c. României). Curtea, în cauza Sandor, a 
reamintit că nu este oportun să ceri unei persoane, care în urma unei proceduri 
judiciare a obţinut o creanţa împotriva statului, să recurgă la procedura de executare 
silita pentru a obţine satisfacţie. Cu alte cuvinte, refuzul autorităţilor de a aloca 
sumele necesare plăţii debitului constituie si o atingere adusa dreptului prevăzut de 
art. 1 Protocolul!.". 

Raportat la hotărârea pronunţată de Curtea Europeana a Drepturilor Omului 
în cauza Sandor \ România, instanţa a apreciat că dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa 
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nr. 22/2002, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 110/2007, care 
nstifw$. un termen de 6 luni în favoarea debitorului instituţie publică, pentru a-şi 

I'J):;)IIil-'l\'\,obli'! Jatia de plata, termen în care debitorul nu poate fi supus executării silite 
•r:,..Ar~ni!ti"'"'t de proba rea lipsei fondurilor alocate pentru executarea obligaţiei de 

încălcarea dreptului creditorului la un proces echitabil, contrară 

"-~~~~~~r~;'~, art.6 alin.1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului si a 
fundamentale. 

rtea aminteşte că executarea unei sentinţe sau a unei decizii, indiferent de 
instanţa care pronunţă, trebuie considerată ca făcând parte integrantă din "proces", 
în sensul art. 6 alin. 1 din Convenţie. Dreptul de acces la justiţie ar fi iluzoriu dacă 
ordinea juridică internă a unui stat contractant permite ca o hotărâre definitivă si 
obligatorie să rămână fără efect în detrimentul unei părţi [lmmobilk Saffi împotriva 
Italiei (M. C), Cererea nr. 22.774/93, paragraful63, CEDO 1999-V]. 

În speţa pendinte, cu toate că petenta-reclamantă a obţinut o hotărâre 
judecătorească definitivă prin care autorităţile administrative au fost obligate la o 
acţiune specifică, aceasta nu este nici acum executată din cauza refuzului debitorului 
de a respecta această hotărâre. Or, administraţia constituie un element al statului de 
drept, interesul său fiind identic cu cel al unei bune administrări a justiţiei. Pe cale de 
consecinţă, dacă administraţia refuză sau omite să execute o hotărâre 
judecătorească ori întârzie în executarea acesteia, garanţiile art.6 de care a 
beneficiat justiţiabilul în faţa instanţelor judecătoreşti îşi pierd orice raţiune de a fi 
(Hornsby împotriva Greciei, Hotărârea din 19 martie 1997, Culegere de hotărâri si 
decizii 1997-11, pag. 510-511, paragraful41). 

Ca regulă fundamentală, principiul preeminenţei dreptului caracterizată prin 
elementele esenţiale, potrivit cărora: "orice persoană - fizică sau juridică - este 
supusă legii, orice persoană trebuie să poată lua cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile 
sale prevăzute de lege, respectarea legii de către orice persoană poate să fie 
controlată de către judecători, care sunt independenţi în exerciţiul funcţiei lor, iar 
deciziile judiciare pot fi urmate numai de executare. Ca atare, deşi, în lumina 
prevederilor art. 16 alin. 1 din Constituţia României "Nimeni nu este mai presus de 
lege", terţii popriţi, acţionând cu rea-credinţă, nu s-au conformat adresei de înfiinţare 
a popririi cu toate că executarea silită este încuviinţată de instanţa de judecată; . 

în conformitate cu prevederile art.1 lit.a din cadrul O.U.G. 146/2002 Trezoreria 
Statului este "un sistem unitar şi integrat prin care statul asigură efectuarea 
operaţiunilor de încasări şi plăti privind fonduri publice( ... )", iar prin art. 1 din cadrul 
H.G. 78/1992 se reţine: "Ministerul Economiei şi Finanţelor va organiza trezoreria 
centrală a finanţelor publice, precum şi trezorerii în cadrul direcţiilor generale ale 
finanţelor publice ( ... )", ca atare, în raport cu aceste considerente, Ministerul 
Finanţelor Publice are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză. 

Potrivit dispoziţiilor art.1718 din Codul civil, art. 452, 455 şi 457 din Codul de 
procedură civilă, poprirea poate fi validată chiar şi în cazul în care debitorul nu are 
disponibil de bani în contul deschis la terţul poprit, executarea popririi urmând să aibă 
loc în măsura alimentării contului." 

Pe considerentele de mai sus, instanţa, în baza disp.art.261 Cpc., art. 460 C, 
pr.civilă, prev.art.6 paragraf.1 din cadrul Convenţiei pentru apărarea drepturilor şi 
libertătilor fundamentale ale omului, prevederile art.1 din cadrul Protocolului 1 
adiţio~al al Convenţiei, art.47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, a admis în parte cererea conform dispozitivului. 

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs În termenul legal recurenta 
BANCA NA ŢIONALA A ROMÂNIEI- AGENŢIA MARAMUREŞ, solicitând admiterea 
acestuia cu consecinţa modificării hotărârii atacate în sensul respingerii ei ca 
formulată împotriva unei părţi care nu are calitate procesuală pasivă, iar pe fond 



respi_ngerea ca inad~isibilă şi suspendarea executării sentinţei civile pâ~~~ • ~~~~ 
soluţionarea recursulUI. %;l"~' , \ 

în motivare recurenta arată că primul aspect important, ce trebuie r . · .• ::-!! 
este soluţionarea corectă a excepţiei lipsei calităţi procesuale pasive a "ne -~ ."];' 
Naţionale a României pe care o reiterează în acest dosar, dat fiind faptul -11Jl.e ~/ 
conformitate cu criteriile de verificare a excepţiilor, excepţia lipsei de calilăţ;F -· 
procesuale este o excepţie de fond, peremtorie şi dirimantă, putând fi invocată în 
orice stare a pricinii, iar admiterea ei în conformitate cu disp.art.137 C.proc.civ face 
de prisos cercetarea în fond a pricinii. Întrucât reclamantul este acela- care 
declanşează procedura judiciară, lui îi revine obligaţia de a justifica atât calitatea sa 
procesuală cât şi calitatea procesuală a pârâtului, iar instanţa este interesată, în 
pronunţarea unei soluţii legale şi temeinice, să verifice întrunirea acestor calităţi în 
persoana fiecărei părţi litigante. Potrivit art.21 din Legea nr.312/2004 privind Statutul 
Băncii Naţionale a României, "Banca Naţională a României deschide şi operează 
conturi ale instituţiilor de credit ale Trezoreriei Statului ale caselor de compensare şi 
ale altor entităţi, rezidente şi nerezidente, stabilite prin reglementări ale Băncii 
Naţionale a României", iar art. 27 alin. 1 din aceeaşi lege prevede "Banca Naţională 
a României ţine în evidenţele sale contul curent general al Trezoreriei Statului, 
deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice." 

Din aceste dispoziţii legale, coroborate cu cele din O.U.G. nr. 146/2002 privind 
formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, "trezoreria statului -
un sistem unitar şi integrat prin care statul asigură efectuarea operaţiunilor de 
încasări şi plăţi privind fonduri publice, inclusiv cele privind datoria publică, şi a altor 
operaţiuni ale statului, în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale 
în "igoare" - art.1. lit a); "Prin trezoreria statului se derulează operaţiunile de încasări 
şi plăţi privind fonduri publice care privesc, după caz, fără a se limita la acestea: ..... "
art.2 alin.1, rezultă: 

1. Contul deschis în evidenţele Băncii Naţionale a României este al Trezoreriei 
Statului, iar nu al Ministerului Finantelor Publice, acesta fiind doar administrator; 

2. Caracterul fondurilor (publice) care sunt deţinute în acest cont determină 
insesizabilitatea acestora. 

Astfel, nu este posibilă poprirea, deoarece Banca Naţională a României, nu 
poate avea calitatea de terţ poprit, deoarece nu deţine un cont de disponibilităţi 
băneşti sesizabil al debitorului, nefiind în consecinţă îndeplinite nici condiţiile validării 
popririi, în conformitate cu art.460 C.proc.civ. 

Pentru aceste considerente Banca Naţională a României nu are posibilitatea 
de a da curs popririi a cărei înfiinţare şi validare au fost solicitate de către Fundaţia 
Freies Europa Weltanschauung şi pe cale de consecinţă, nici nu poate fi constrânsă 
la îndeplinirea unei obligaţii imposibile, conform legii. 

Precizează că textul indicat în adresa de răspuns, respectiv art.3 alin.5 din 
O.U.G. nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 
statului, cu modificările şi completările ulterioare, "'Este interzisă preluarea de sume 
din contul curent general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor din cadrul 
Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al unităţilor trezoreriei statului din cadrul 
direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi 
administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, autorizate să 
administreze acest cont" nu vine decât să întărească cele sustinute anterior. 

în concluzie solicită a se observa că instanţa de fond se află într-o eroare 
gravă prin faptul că nu a reţinut diferenţa clară între contul Trezoreriei Statului 
deschis la B.N.R. şi conturile locale ale direcţiilor judeţene ale Ministerului Finanţelor 
Publice deschis la alte entităţi şi instituţii bancare din România, situaţie ce conduce la 
nelegalitatea flagrantă a hotărârîî primei instanţe. 
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J~fcJ~~~~~;~c;~onsideră că trebuie rezolvate excepţiile de necompetenţă teritorială a 
Mare, apoi excepţia necompetenţei teritoriale a Executorului 

~tŞC<offl:lP Ioan Vasile, iar pe urmă, excepţia referitoare la chestiunea privind 
1111\an-e se poate formula cerere de înfiinţare a popririi şi ulterior de validare 

acelaşi sens s-a pronunţat Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul 
prin emiterea Sentinţei civile nr. 3128 din 05.04.2011 ). 

·· ce priveşte executarea silită, din documentele existente la dosar 
rezultă că aceasta a demarat în lipsa emiterii somaţiei speciale în conformitate c~ 
normele derogatorii ale OG nr.22/2002 care sunt aplicabile în speţă, în considerarea 
calităţii speciale a debitorului executat: Ministerul Finanţelor Publice. 

Ca prim aspect în soluţionarea cererii, arată că este necesar a se face în 
speţă încadrarea juridică şi a se stabili actele normative aplicabile. 

În acest sens, se reţine că în speţă debitorul are o calitate specială, ceea ce, 
potrivit legii, atrage o procedură specială pentru executarea silită ce are ca obiect 
plata sumelor de bani stabilite prin titlul executoriu. 

Menţionează pe această cale faptul că, urmare adresei cu nr. 51/07.05.2012 a 
executorului judecătoresc înregistrată la BNR sub nr.2300/21.05.2012, s-au 
comunicat acestuia următoarele: 

Potrivit art.21 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a 
României, "Banca Naţională a României deschide şi operează conturi ale i~stituţiilor 
de credit, ale Trezoreriei Statului, ale caselor de compensare şi ale altor entităţi, 
rezidente şi nerezidente, stabilite prin reglementări ale Băncii Naţionale a României.", 
iar art.27 alin.1 din aceeaşi lege prevede "Banca Naţională a României ţine în 
evidenţele sale contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis pe numele 
Ministerului Finanţelor Publice". 

Arată că este evident faptul că Ministerul Finanţelor Publice este institutie 
publică aspect de netăgăduit şi lesne de observat prin verificarea prevederilor 
Hotărârii de Guvern 34 din 22 ianuarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Finanţelor Publice. 

Potrivit art.1 din O.G. 2212002 creanţele stabilite prin titluri executarii în sarcina 
debitorilor instituţii publice, se achită din sumele aprobate cu această destinaţie prin 
bugetele acestora, sau, după caz, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează 
obligaţia de plată respectivă. În cadrul procedurii de executare silită acest act 
normativ prevede obligativitatea instituţiei debitoare ca în termen de 6 luni de la data 
la care a primit somaţia de plată comunicată de organul de executare, să ·facă 
demersuri pentru a obţine aceste fonduri şi, numai în măsura în care nu-şi 
îndeplineşte această obligaţie, legea specială permite ca executarea silită să se facă 
conform Codului de procedura civilă. 

Nerespectarea procedurii speciale prevăzută de lege la înfiinţarea popririi, 
face ca cererea de validare a popririi, să fie considerată la rândul sau, prematur 
introdusă, deoarece, nerespectarea termenului legal pentru înfiinţarea popririi 
generează o neîndeplinire a termenului şi pentru validarea ei. 

Văzând dispoziţiile legale de mai sus, se poate observa că lipsa somaţiei de 
plată transmisă conform dispoziţiilor OG 22/2002 atrage anularea executării silite şi a 
tuturor actelor îndeplinite, prin urmare şi a cererii de înfiinţare a popririi. Această 
argumentare are la bază prevederile art. 2 din OG 22/2002 care sunt imperative, iar 
emiterea somaţiei de plată este obligatorie. Prin analogie, chiar Codul de procedură 
civilă - văzut ca norma de drept comun în materie care completează prevederile 
speciale unde acestea nu dispun - prevede la ari. 391 că "încălcarea dispoziţiilor 
art .... 387, ... atrage anularea executării". Textul art. 387 prevede faptul "în afară de 
cazurile în care legea prevede altfel, executarea poate începe numai după ce se va 
comunica debitorului o somaţie". Acest lucru e normal atâta vreme cât legiuitorul prin 
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art.387 C.proc.civ. precum şi prin art.2 din OG 2212002 a urmărit să asigut'.if'~.f'·:,\ 
debitorilor împotriva cărora se iniţiază executarea silită posibilitatea să îşi execu ~"- ~-. ': \\, 
anterior efectuării unor acte de executare- de bună-voie obligatiile de plată. ~."' 1 ' :·11 

' . 1· 

De asemenea. arată că lecturând motivele pentru care instanţa de fon :~ ~, ... 
admis cererea de validare împotriva sa, nu poate să treacă cu vederea aspecte~~ .... -~/~r 
reţinute, în mod eronat, la pagina 12 din sentinţa civilă, unde se precizează faptul că: 
"în privinţa excepţiei necompetenţei teritoriale a executorului judecătoresc de 
efectuare a executării silite în dosarul execuţional nr.51/2012, invocată de BNR se 
respinge pe de o parte, pe considerentul că momentul procesual la care această 
excepţie a fost invocată este depăşit, şi în accepţiunea dispoz. Art. 136 corobora! cu 
art. 103 C. Proc. Civ, ca atare această instituţie este decăzută din dreptul de a invoca 
excepţia." Aşa cum se poate observa din filele dosarului, arată recurenta, 
introducerea în cauză a BNR s-a făcut prin emiterea unei simple citaţii la data de 11 
octombrie 2012, ocazie cu care s-a adus la cunoştinţă existenţa unui dosar cu 
numărul 8663/296/2012 la Judecătoria Satu Mare, având ca obiect validare poprire, 
cu termen fixat pentru data de 26 octombrie 2012, fără a primi un exemplar din 
acţiunea introductivă formulată de reclamanta Fundaţia Freies Europa 
Weltanschauung. Abia la termenul de judecată din 26 octombrie 2012 a reuşit să 
lectureze fugitiv acţiunea de validare a popririi şi cererea de introducere a instituţiei 
în judecată. astfel încât pentru termenul de judecată comunicat de completul de 
judecată (aflat în substitui re) pentru data de 07.12.2012 a formulat întâmpinare 
invocând anumite excepţii de procedură pe care le consideră temeinice şi admisibile 
în speţa dedusă judecăţii. Prin urmare, în ceea ce o priveşte, atâta timp cât instanţa 
de judecată nu a dispus comunicarea pentru termenul din 26 octombrie 2012 a 
acţiunii reclamantei cu recurenta în vederea formulării poziţiei procesuale, nu se 
justifică nici în fapt şi nici în drept poziţia doamnei judecător Maria Trip de a o 
decădea din dreptul de a invoca excepţii, cu atât mai mult cu cât art. 135 C.proc.civ. 
dispune că "introducerea unei alte persoane în judecată, care nu se vor fi făcut 
înăuntrul termenului prevăzut de lege, se vor judeca deosebit, afară de cazul când 
amândouă părţile consimt să se judece împreună." Rezumând cele evidenţiate mai 
sus, arată recurenta că a fost citată pentru termenul din 26 octombrie 2012 fără ai se 
comunica un exemplar de pe acţiunea reclamantei, iar pentru termenul din 
07.12.2012 a depus întâmpinare, ocazie cu care a formulat apărări şi a ridicat 
excepţii de procedură, peste care însă instanţa de fond a trecut mult prea uşor şi 
total ne/egal cu privire la poziţia sa procesuală de terţ poprit. 

Învederează că art.453 C.proc.civ. dispune: "poprirea se înfiinţează la cererea 
creditorului, de executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul terţului poprit." 
Solicită recurenta a se observa că Banca Naţională a României are sediul în 
Bucureşti, str. Lipscani nr. 25 sector 3, sens în care, conform legii, executarea poate 
fi demarată doar prin intermediul unui executor competent teritorial din raza Curţii de 
Apel Bucureşti. Mai mult, art.373 ind.1 C.proc.civ. instituie competenţa teritorială şi 
materială a executorilor în îndeplinirea activităţii lor de a aduce la îndeplinire titlurile 
executarii pentru care debitorii nu şi-au îndeplinit cu bună credinţă obligaţiile. Chiar 
Legea nr.188 din 2000 prevede în cuprinsul art. 8 faptul că executarii judecătoreşti îşi 
exercită atribuţiile în circumscripţia curţii de apel în raza căreia se află judecătoria pe 
lângă care funcţionează. 

Având în vedere faptul că executorul Pop Ioan Vasile aparţine Camerei 
Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Oradea, arată că se observă o 
încălcare a regulilor şi normelor imperative cu privire la competenţa executării silite în 
speţa dedusă judecăţii, aspect ce se sancţionează cu nulitatea tuturor actelor de 
executare efectuate în condiţiile art.1 05 C.proc.civ. Este fără echivoc faptul că 

emiterea unor acte de executare de către un executor necompetent teritorial atrage 
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arll:Jta)·eca lor imediată. Lipsa competenţei teritoriale a executorului judecătoresc în 
ce~-®~iveşteînfiinţarea poprirea, atrage imposibilitatea validării acesteia. 

nul celor susţinute, recurenta precizează pe această cale faptul că pe 
~:!eJ!ătoriei· Sectorului 5 Bucureşti, în dosarul 12851/302/2012 s-a pronuntat 

s<>nlir>l~ nr. 2255/14 martie 2013 într-un dosar având ca obiect contestatie' la 
părţii fiind contestatoarea Ministerul finanţelor publice, intimată Fundaţia 

Europa Weltanschauung şi terţ poprit Banca Naţională a României, în care s-a 
dispus admiterea contestaţiei la executare formulată de MFP cu consecinţa anulării 
actelor de executare efectuate în dosarul de executare 51/2012 al BEJ Pop Ioan 
Vasile, pentru motivele următoare: "În speţă, instanţa constată că executorul 
judecătoresc care a emis somaţia din 25.04.2012 şi care a dispus înfiinţarea popririi 
conturilor deţinute de către debitor (MFP n.n.) la BNR cu sediul în sectorul 5 
Bucureşti, face parte din Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de 
Apel Oradea; totodată instanţa mai constată că pe raza Judecătoriei Sectorului 5 
Bucureşti nu s-a încuviinţa! executarea silită în temeiul titlului executoriu reprezentat 
de sentinţa civilă nr. 2495/14.04.2011 ... Pe cale de consecinţă, reţinând că, în cauză, 
actele de executare silită efectuate împotriva debitorului contestator şi terţului poprit 
au fost efectuate de către un executor judecătoresc cu depăşirea competenţelor 
prev.de art.373 alin.1 C.proc.civ., dar şi în lipsa încheierii de încuviinţare a executării 
silite pe raza Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, instanţa apreciază întemeiată 
contestaţia la executare formulată de către contestator urmînd a o admite pentru 
aceste motive ... " 

Pentru argumentele susţinute, recurenta solicită admiterea recursului astfel 
cum a fost formulată şi modificarea în tot a hotărârii recurate în sensul admiterii 
excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive de terţ poprit a BNR şi respingerea cererii 
de validare a popririi iar în subsidiar admiterea recursului şi modificarea în tot a 
sentinţ~i atacate în sensul respingerii cererii de validare ca inadmisibilă. 

In conformitate cu dispoziţiile art.403 C.proc.civ. solicită instanţei de judecată 
a dispune suspendarea executării Sentinţei civile nr. 1052/15.02.2013 pronunţată de 
Judecătoria Salu Mare în dosarul nr.8663/296/2012 până la data soluţionării 
prezentului recurs. 

fn drept, invocă dispoziţiile art.304 punctul 9 Cod de procedură civilă, art.299 
şi următoarele din Codul de procedură civilă, art.403 Cod de procedură civilă, OG 
nr.22/2002, O.U.G. nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin 
trezoreria statului, Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, 
H.G. nr.34 din 22 ianuarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Finantelor Publice. 

'Împotriva aceleiaşi sentinţe a declarat recurs şi recurentul STATUL ROMÂN 
prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE prin D.G.F.P. SATU MARE, solicitând 
admiterea acestuia, modificarea în tot a hotărârii atacate, în sensul de a se dispune 
în principal, admiterea următoarelor excepţii: excepţia lipsei de interes a cererii de 
validare a popririi; excepţia lipsei de obiect a promovării cererii de validare; iar în 
subsidiar, pe fondul cauzei, respingerea cererii de validare a popririi. 

în motivare recurentul arată că în conformitate cu art.460 Cod procedură 
civilă, dacă terţul poprit nu-si îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea 
popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data 
la care terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, pot 
sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi. Textul de lege impune 
două condiţii esenţiale: calitatea de debitor a terţului poprit faţă de debitorul poprit, 
precum si neexecutarea de către terţul poprit a obligaţiilor privind efectuarea popririi. 
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Instanţa de fond, în opinia recurentului, în mod greşit a apreciat. ca fiind 
întemeiată condiţia neexecutării, având în vedere că termenul de 15 zile nu a ex1Wi;lff.~::::: 
fără ca terţul să fi consemnat vreo sumă la dispoziţia creditoarei. 

Arată că în data de 13.09.2012 Trezoreria Salu Mare-ATCP 
Mare/Serviciul Cheltuieli Bugetare, înaintează la AFP SM adresa nr.2585 
adresa de înfiinţare a popririi înregistrată la Trezorerie sub nr.~i:llbtliU<~.U:t>.~:u 
procesul verbal de cheltuieli privind dosar exec.nr.51/2012 privind ex•ectJIO't'-ltc;:_...;; 
judecătoresc Pop Ioan. 

În urma adresei privind terţul poprit executorul judecătoresc Pop Ioan în data 
de 14.09.2012 s-a operat restituirea sumei de 23.100 lei reprezentând dobânzi si 
penalităţi TVA din contul se KYO ING SRL în contul executorului Pop Ioan, prin nota 
de restituire nr.131190/14.09.2012, decizia de restituire nr.131192/14.09.2012 si 
op.nr.477/14.09.2012, acte ce au fost înaintate executorului judecătoresc prin adresa 
nr.133385/19.09.2012. 

Arată că din corobora rea înscrisurilor administrate (adresele nr.5261 O/ 
06.04.2012-24920/10.04.2012 prin nota de restituire nr.131190/14.09.2012, decizia 
de restituire nr.131192/14.09.2012 si op.nr.477/14.09.2012, acte ce au fost înaintate 
executorului judecătoresc prin adresa nr.133385/19.09.2012) în cauză rezulta că la 
momentul înfiinţării popririi sentinţa nr.2495/13.04.2011 era pusă în executare. 

Aşadar consideră că se află în postura nerespectării procedurii prevăzute de 
lege la înfiinţarea popririi de către BEJ Pop Ioan Vasile, sens în care apreciază 
cererea de validare ca prematur introdusă nefiind îndeplinite condiţiile validării în 
conformitate cu art.460 Cod procedură civilă. 

în ceea ce priveşte excepţiile invocate precum si fondul pricinii, arată 
următoarele: 

1. Referitor la excepţia lipsei de interes, arată că interesul trebuie să fie legitim 
(în legătură cu pretenţia formulată), personal şi direct (folosul practic trebuie să-I 
vizeze pe cel care recurge la forma procedurală), născut şi actual (partea s-ar 
expune la un prejudiciu dacă nu ar recurge în acel moment la acţiune). 

Folosul material sau moral urmărit în prezenta cauza este absent. 
Punerea în executare de către instituţia recurentă a sentinţei civile 

nr.2495/2011113.04.2011 pronunţată de către Judecătoria Satu Mare în dosar 
nr.1312/296/20108, în mod benevol lipseşte actele de executare atât de interesul 
legitim cat si de actualitatea acestora. 

Rezultă pe cale de consecinţă, arată recurentul că lipsesc condiţiile de 
exercitare a dreptului procesual la acţiune. 

11. În ceea ce priveşte excepţia lipsei de obiect, recurentul arată că instituţia a 
arătat că nu a refuzat niciun moment punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti 
suscitate ba mai mult a demarat procedura de punere în plată si a si efectuat-o. 

în data de 14.09.2012 s-a operat restituirea sumei de 23.100 lei reprezentând 
dobânzi si penalităţi TVA din contul SC KYO ING SRL în contul executorului POP 
IOAN, prin nota de restituire nr.l31190/14.09.2012, decizia de restituire 
nr.l31192/14.09.2012 si op.nr.477/14.09.2012, acte ce au fost înaintate executorului 
judecătoresc prin adresa nr.133385/19.09.2012. 

fn consecinţa, executarea silită pornită împotriva instituţiei este lipsită de 
obiect fiind inadmisibilă punerea în executare indoit a unui titlu executoriu constând 
într-o hotărâre judecătorească. 

Pe fondul cauzei, recurentul supune atenţiei instanţei de control judiciar cele 
ce succed: 

În data de 08.05.2012 prin adresa nr.65889 SC KYO ING SRL a fost 
înştiinţată despre acest fapt si a fost rugat să se prezinte cu unt cont bancar pentru a 
i se restitui suma de 23.100 lei reprezentând dobânzi si penalităţi TVA, rezultate în 



;ntib<>,ni în executare a sentinţei civile nr.2495/2011/13.04.2011 pronunţată de 
,f~ă\ll~ilffe~toria Salu Mare în dosar nr.1312/296/201 08. 

adresa a fost preluată prin confirmarea de primire din data de 
a comunica informaţiile solicitate. 

"""'"m•<>n<•<> în data de 13.09.2012 Trezoreria Salu Mare-ATCP Municipiul 
::ia'lll'!..wnrre.r::;e!rvJCJl Cheltuieli Bugetare, înaintează la AFP SM adresa nr.2585 
privind adresa de înfiinţare a popnru înregistrată la Trezorerie sub 
nr.9956/02.05.2012 si procesul verbal de cheltuieli privind dosar exec.nr.51/2012 
privind executorul judecătoresc Pop Ioan. 

În urma adresei privind terţul poprit executorul judecătoresc Pop Ioan în data 
de 14.09.2012 s-a operat restituirea sumei de 23.100 lei reprezentând dobânzi si 
penalităţi TVA din contul SC KYO INC SRL în contul executorului Pop Ioan, prin nota 
de restituire nr.131190/14.09.2012, decizia de restituire nr.131192/14.09.2012 si 
op.nr.477/14.09.2012, acte ce au fost înaintate executorului judecătoresc prin adresa 
nr.133385/19.09.2012. 

FUNDAŢIA FREIES EUROPA WELTANSCHAUUNG, s-a constatat că 
fundaţia nu are nicio creanţă fiscală, fisa este în zero, iar se KYO INC SRL si-a 
schimbat domiciliul fiscal din jud.Satu Mare în loc.Timişoara, str.Şcolii, nr.l2, 
jud.Timis. Fisa sintetica nu a fost transmisă încă întrucât administratorul nu este de 
găsit ptr. a putea confirma transferul. 

În baza unei contract de cesiune conform prevederilor 1308/2009 se 
compensează obligaţiile fiscale ale cesionarului. Întrucât FUNDAŢIA FREIES 
EUROPA WELTANSCHAUUNG nu are obligaţii fiscale, contractul de cesiune nu a 
fost pus în executare. 

Arată că în data de 14.09.2012 s-a operat restituirea sumei de 23.100 lei 
reprezentând dobânzi si penalităţi TVA din contul SC KYO INC SRL în contul 
<>·<ecutorului Pop Ioan, prin nota de restituire nr.l31190/14.09.2012, decizia de 
. "'""' , -.131192/14.09.2012 si op.nr.477/14.09.2012, acte ce au fost înaintate 
executorului judecătoresc prin adresa nr.133385/19.09.2012. 

În lumina celor ce preced, solicită admiterea recursului astfel cum a fost 
formulat. 

În drept, invocă dispoziţiile legale menţionate în cuprinsul cererii de recurs. 
Împotriva aceleiaşi sentinţe a declarat recurs in termenul/egal recurenta BRD 

- GROUPE SOC/ETE GENERALE SA Bucureşti prin BRD-SUCURSALA SA TU 
MARE, solicitând admiterea acestuia şi în consecinţă modificarea hotărârii atacate în 
sensul respingerii de validare a popririi formulate în dosarul nr.8663/296/2012, cu 
cheltuieli de judecată ocazionale în fond şi în prezenta cale de atac. 

În motivare recurenta arată că sentinţa atacată este nelegală. Astfel: 
1. Sentinţa primei instanţe este nemotivată sub aspectul admiterii cererii de 

validate a popririi, fiind incidente prevederile art.304 pct. 7. Astfel în urma lecturării 
considerentelor sentinţei recurate se observă că prima instanţă a admis cerere de 
validare a popririi fără a motiva această soluţie. În cuprinsul considerentelor prima 
instanţă reţine că: refuzul Statului Român reprezentat de instituţiile sale de a 
respecta dispoziţiile puterii judecătoreşti reprezintă o nesocotire a prevederilor art.6 
par.1 din CEDO. Mai mult, în ce priveşte dispoziţia de validare a popririi si în privinţa 
recurentei nu este motivată în vreun fel de către prima instanţă de judecată. 

Arată că din considerentele sentinţei nu rezultă efectiv pentru ce motive a 
admis cererea de validare formulată de creditor. Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la 
art.460 C.pr.civ care reglementează validarea de poprire nu sunt analizate, si nici 
invocate. Mai mult, cu desăvârşire lipseşte analiza/menţionarea probelor luate în 
considerare de către instanţa în temeiul cărora a ajuns la concluzia că ar fi temeinică 
cererea de validare a popririi. Art.261 alin.5 C.pr.civ dispune că hotărârea 
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judecătorească va trebui să cuprindă motivele de fapt si de drept care au fq[~ff"':-"o:: 
convingerea instanţei si cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor. În Wl~fă, 
prima instanţă prin considerente a expus doar motivele pentru care a 
susţinerile recurentei, însă sentinţa recurată nu cuprinde motivele de f(IPt si 
care au format convingerea instanţei, respectiv motivele efective pentru care a\a1df1'1~ 
cererea de validare a popririi (raportat la înscrisurile depuse la dosar). Adică nli~J!L; 
arătat dacă recurenta ar fi datorat vreo sumă de bani la debitorul urmărit si 
probele din care rezultă acest aspect. Deci în esenţă nu s-a reţinut prin considerente 
motivul pentru care prima instanţă a decis că este temeinică cererea de validare. Or, 
motivarea unei hotărâri judecătoreşti presupune in primul rând arătarea 
considerentelor care au format convingerea instanţei, împreună că analiza probaţiunii 
pe care se întemeiază convingerea instanţei. În doctrină s-a statuat că "Atât timp cât, 
în considerente instanţa nu analizează probele care au fost administrate, nu 
stabileşte împrejurările de fapt esenţiale în cauză, nu evoca normele substanţiale 
incidente si aplicarea lor în speţă, soluţia exprimată prin dispozitiv rămâne 
nesusţinută si pur formală." Se observă facil că in speţă prin sentinţa recurată nu s-a 
analizat niciun mijloc de probă, nerezultând din sentinţă care au fost probele (care au 
fost înscrisurile) luate în considerare pentru pronunţarea acesteia. Acest aspect este 
cu atât mai important cu cât art.460 C.pr.civ prevede expres că cererea de validare 
se poate admite doar în situaţia în care din probe rezultă că terţul poprit datorează 
sume de bani debitorului urmărit. 

În jurisprudenţă în acest sens s-a reţinut că "Întrucât legalitatea si temeinicia 
hotărârii atacate se analizează în funcţie de motivele de fapt si de drept reţinute de 
instanţa de fond la adoptarea soluţiei, motive care trebuie să fie concordanta cu 
actele existente în dosar si cu celelalte probe administrate, în lipsa indicării unor 
asemenea motive, instanţa de recurs nu poate verifica legalitatea si temeinicia 
soluţiei primei instanţe. Nemotivarea hotărârii pronunţate în privinţa tuturor capetelor 
de cerere soluţionate echivalează cu necercetarea fondului cauzei, considerent in 
baza căruia tribunalul, făcând aplicarea dispoziţiilor art.312 alin.5 raportat la art.304 
pct.7 C.pr.civ, admite recursul declarat, casează în întregime hotărârea atacata si 
trimite cauza spre rejudecare instanţei de fond." De asemenea s-a reţinut în 
jurisprudenţă că, art.6 pragraf.1 din Convenţia EDO, care asigura dreptul la un 
proces echitabil, implică mai ales în sarcina instanţei obligaţia de a proceda la un 
examen efectiv al mijloacelor, argumentelor si al elementelor de proba ale părţilor, 
cel puţin pentru a aprecia pertinenta acestora. 

În concluzie, arată recurenta, prima instanţă prin sentinţa recurată trebuia să 
arate în mod efectiv starea de fapt pentru care a considerat că cererea de validare 
este întemeiată, precum si să analizeze incidenţa art.460 C.pr.civ, toate acestea 
raportat la înscrisurile aflate la dosar (depuse de executorul judecătoresc alăturat 
cererii sale). Având în vedere că nu s-a procedat în acest mod, devin incidente 
prevederile art.304 pct.7 si ale art.312 alin.5 C.pr.civ. 

2. În speţă sunt incidente si dispoziţiile art.304 pct.9, hotărârea primei instanţe 
fiind pronunţată cu aplicarea greşită a art.460 C.pr.civ sub mai multe aspecte. 

"1.) Astfel cum s-a reţinut în mod unanim în doctrina instanţa investita cu 
cererea Je validare a popririi va trebui să analizeze atât raportul juridic existent intre 
debitorul urmărit si creditorul urmăritor, precum si raportul juridic dintre debitorul 
urmărit si terţul poprit. Adică va trebui să stabilească dacă în mod efectiv terţul poprit 
datorează bani debitorului urmărit, precum si dacă terţul poprit în mod nelegal nu şi
ar fi îndeplinit obligaţiile impuse. În caz afirmativ - si dacă din probele administrate 
rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului - instanţa poate dispune 
validarea popririi. 
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~ezenta cauză, arată recurenta, instanţa debitorul urmărit, asupra 
·<-s&ora s-a dorit înfiinţarea popririi, este DGFP Salu Mare. Recurenta a 

Salu Mare deţine un singur cont deschis la aceasta, iar acest cont 
mod exclusiv in vederea achitării salariilor angajaţilor acestei unilăti. în 

~~~~~ recurenta ataşează extrasul contului respectiv precum si conventia 
i1 de către recurentă cu DGFP Satu Mare din care rezulta in mod expres 
rioctir,"fJ" contului deschis de către această instituţie publică. Potrivit art.1 alin.2 din 
OG 22/2002 "Creanţele stabilite prin titluri executarii in sarcina institutiilor si 
autorităţilor publice nu se pot achita din sumele destinate potrivit bugetului aprobat 
pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si funcţionare, inclusiv a celor de 
personal, în scopul îndeplinirii atribuţiilor si obiectivelor legale, pentru care au fost 
infiintate." 

· În consecinţă, sumele de bani din contul DGFP Salu Mare sunt destinate 
achitării salariilor (deci sunt cheltuieli de personal) si nu pot fi poprite, iar cererea de 
validare a popririi asupra acestor sume de bani contravine, prevederilor legale. De 
altfel, se observa că, chiar dacă s-ar aplica dreptul comun, aceste sume de bani tot 
nu ar putea fi poprite întrucât potrivit art.452 alin.1 lit.e Codul de procedură civilă nu 
sunt supuse executării silite sumele necesare plăţii drepturilor salariale (timp de 6 
luni). 

În concluzie, prevederile art.460 Codul de procedură civilă nu sunt îndeplinite 
în speţă întrucât nu datorează debitorului urmărit vreo sumă de bani, aceasta nu 
deţine conturi deschise care putea fi poprite. 

Mai mult la dosarul cauzei nu s-a depus de către creditor niciun înscris din 
care ar rezulta că datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit. Nu este depus 
nici măcar un extras de cont în acest sens. Deci in mod evident nu s-a probat în faţa 
primei instanţe că datorează sume de bani debitorului urmărit DGFP si cu atât mai 
puţin cuantumul acestor sume. Deci dispoziţiile art.460 Codul de procedură civilă nu 
sunt îndeplinite nici sub acest aspect. 

Precizează recurenta faptul că prima instanţă a consemnat cele susţinute de 
ea in apărarea sa referitor le cererea de validare a popririi, însă nu s-a pronunţat 
dacă cele solicitate sunt sau nu întemeiate. Or, în mod evident dacă a admis cererea 
de validare prima instanţă trebuia să arate care sunt motivele pentru care în cauză 
nu sunt aplicabile normele imperative ale OUG 22/2002. 

Precizează recurenta faptul că a depus la dosarul cauzei Convenţia beneficii 
plus din care rezultă că prin contul deschis la ea de către DGFP Satu Mare 
tranzitează sume de bani cu destinaţia plată salarii. Aşa cum a arăta si mai sus 
cererea de validare a popririi nu putea fi admisă având în vedere normele legale 
invocate si acest act depus în probaţiune. 

ln temeiul art.27 4 Codul de procedură civilă solicită obligarea la cheltuielile de 
judecată, ocazionale în fond si în prezenta cale de atac. 

în drept invocă textele de lege la care a făcut referire în cuprinsul cererii de 

recurs. 
Intima ta FUNDA TIA FRE/ES EUROPA WEL TANSCHAUUNG, prin 

Întâmpinarea formulată solicită ca în temeiul art.244 pct.1 Codul de procedură civilă: 
să suspende judecata prezentului recurs până la soluţi?narea irevocabilă a dosarulUI 
nr.41000/299/2012 al Tribunalului Satu Mare, avand ca ob1ect soluţionarea 
contestaţiei cu privire la actele de executare emise în dos. execuţional nr.51/2012_ a! 
BEJ Pop Ioan Vasile. Prin soluţia dată în fond, executorie de la data pronunţaru 
conform prev.art.300 pct.1 Codul de procedu:ă c~vilă, contestaţia la. executare a fost 
respinsă, legalitatea actelor de executare lntrand 1n puterea lucr~IUI Jude~at. . . • 

2. Invocă excepţia netimbrării recursurilor formulate 1n ca':'za, sohc1tand 
·1 nstanţei de control judiciar să anuleze recursurile ca netimbrate. In acest sens, 



~\ ,. -,.,. 
recursurile instituţiilor publice sunt scutite de taxa de timbru doar în mă .. sa·. ita~. -~'~~~ ... 
privesc realizarea veniturilor publice, ceea ce nu este cazul în dosarl;lf d~ · \irî.;)) 
acest sens, inalta Curte de Casaţie si Justiţie a statuat: ~ "'~. .~J ,.'::11 

"în cauza de faţă, raporturile dintre părţi sunt comerciale şi j;.l, · s09p, 
furnizarea de produse farmaceutice şi parafarmaceutice, reglementând d " · Şi 
obligaţiile acestora, astfel cum este precizat şi în preambulul fiecărui contract, intrând 
sub incidenţa prevederilor O.U.G, nr. 34/2006. 

Din perspectiva aspectelor deduse judecăţii obligaţiile părţilor sunt obligaţii 
comerciale, penalităţile de întârziere în această situaţie nereprezentând venituri 
publice, întrucât izvorul de drept al penalităţilor de întârziere nu-l reprezintă un venit 
public, ci raporturile comerciale dintre se R.l. şi Spital Judeţean de Urgenţă. 

Astfel, în condiţiile în care regula în materia promovării unei acţiuni o 
reprezintă timbrajul, pentru ca instanţa să fie legal investită, prezentul litigiu nefiind 
încadrat în situaţia de excepţie de strictă interpretare şi aplicare, reglementată de 
art.17 din Legea nr.146/1997, se constată că pârâtul a invocat în mod eronat pretinsa 
încălca!e a articolului în discuţie." 

I.C.C.J., decizia civilă nr. 3465/2012, Secţia a 11-a Civilă 
3. Invocă excepţia lipsei calităţii de reprezentant a Ministerului Finanţelor 

Publice a Direcţie Generale a Finanţelor Publice Satu Mare şi implicit a nulităţii 
recursului. Instanţa va observa că DGFP Satu Mare nu a prezentat niciun mandat de 
reprezentare al MFP, conform prev.art.4 alin.2 pct. ind.2 din cadrul HG 109/2009 rap. 
la prev.art.1 O alin.1 din cadrul HG 34/2009. 

în acelaşi sens este şi practica Tribunalului Satu Mare, care a statuat: 
"Analizând cu precădere în temeiul art.137 C.proc.civ. excepţia lipsei calităţii de 
reprezentant a Direcţiei Generale Finanţelor Publice Satu Mare pentru intimatul 
Ministerul Finanţelor Publice, excepţie invocată prin întâmpinare de intimata SC KYO 
INC SRL, instanţa constată că este fondată. La soluţionarea excepţiei s-a avut în 
vedere răspunsul Ministerului Finanţelor Publice cu nr. 171753/27.10.2011 (fila 28) la 
solicitarea instanţei, potrivit căruia Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului 
Satu Mare nu a fost mandatată să reprezinta interesele Ministerului sau a Statului 
Român, motivat de faptul că Ministerul Finanţelor Publice nu este parte în dosarul 
pendinte ( ... ) 

În aceste condiţii instanţa în temeiul art.161 alin.2 C.proc.civ. va anula 
recursul DIRECŢIEI GENERALE A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI SATU 
MARE care a promovat calea de atac fără a avea mandat din partea pârâtului." 
Tribunalul Satu Mare, decizia civilă nr. 70/R/2012. 

4. Invocă excepţia lipsei calităţii de reprezentant al MFP a doamnei director 
Mădălina Gheorghe, solicitând instanţei să anuleze în tot contestaţia la executare 
întrucât este formulată de o persoană care nu poate reprezenta MFP în justiţie. În 
susţinerea excepţiei evocă prev.art.10 alin.2 din cadrul H.G. 34/2009 privind 
funcţionarea MFP, care reţin: "Ministrul finanţelor publice reprezintă ministerul în 
raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din 
străinătate.". în raport cu prev. art.67 C.pr.civilă, în lipsa unui mandat încredinţat 
anume, recursul va fi anulat ca fiind formulat de o persoană ce nu are calitatea de 
reprezentant al MFP. 

5. Invocă excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă şi a lipsei 
capacităţii procesuale de exerciţiu a DGFP Satu Mare, instituţie desfiinţată prin HG 
520/2013 şi care nu mai poate sta în judecată în faţa instanţei. 

6. Invocă excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă şi a lipsei 
capacităţii procesuale de exerciţiu a Agenţiei Maramureş a Băncii Naţionale a 
României. 
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acest sens, Înalta Curte de Casaţie si Justiţie a reţinut: .. Capacitatea 
KPI't><:~s~lă de folosinţă reprezintă alături de capacitatea procesuală de exerciţiu o 

exerciţiu a acţiunii civile în lipsa căreia procesul civil nu poate fi început 
\tir1Ua1t. O agenţie înfiinţată de o instituţie bancară, nu poate fi titulară de 

igaţii întrucât este p entitate lipsită de personalitate juridică. Raporturile 
~.l!1f\9JdOinar·e în care se află agenţia faţă de societatea mamă determină obligaţia 

i'lriP.rnfrP.i de a încheia acte juridice numai în numele societăţii mamă, doar aceasta din 
urmă având, capacitate procesuală ca titular de drepturi şi obligaţii." - Î.C.C.J, Secţia 
a Il-a civilă, Decizia nr. 4197 din 16 decembrie 2011 

Fundaţia F.E.W. nu a chemat în judecată Agenţia Maramureş a BNR, această 
structură a BNR nu este parte în dosar şi nu are personalitate juridică. 

7. În conformitate cu prev.art.177-182 C.pr.civilă înţelege să înscrie în fals 
recursul Agenţiei Maramureş a Băncii Naţionale a României, solicitând audierea 
domnului Brânzei Gheorghe pentru a-şi recunoaşte semnătura de pe acest înscris 
conform prev.art.180 C.pr.civilă. În fapt, comparând semnătura de pe declaraţia 
publică de avere a domnului Brânzei Gheorghe şi cea de pe recursul depus în cauză, 
se poate observa, arată intimata, că acestea nu coincid, fiind de natura evidenţei că 
recursul Agenţiei Maramureş este semnat de o persoană neautorizată şi care nu a 
prezentat un mandat din partea domnului Brânzei Gheorghe. 

8. În condiţiile art.67-68 C.pr.civilă, art.177-182 C.pr.civilă, înţelege să invoce 
excepţia lipsei calităţii de reprezentant a BRD-GSG a doamnei avocat Pasalega 
Mihaela, aceasta depunând delegaţie în dosar în condiţiile în care nu are un mandat 
încredinţat de Consiliul de Administraţie al BRD-GSG pentru reprezentarea în acesta 
cauză, ori pentru formularea recursului. 

Conform prev.art.143 ind.2 alin.1 din cadrul Legii 31/1990 .. consiliul de 
administraţie reprezintă societatea în raport cu terţii si în justiţie", instanţa urmând să 
dispună în sarcina d-nei avocat depunerea originalului contractului de asistenţă 
juridică pentru prezentul dosar, însuşit de BRD-GSG în condiţiile legii, extrasul de 
cont care să ateste plata cheltuielilor de judecată solicitate sau originalul chitanţei. În 
lipsa unui mandat valid încredinţat d-nei avocat instanţa va anula recursul BRD-GSG. 

Cu privire la fond, arată că susţinerile debitorului Ministerul Finanţelor Publice, 
evocate prin înscrisul depus de partea fără calitate procesuală DGFP Salu Mare, 
exced cadrului procesual fixat prin art.460 C.pr.civilă şi nu prezintă pertinenţă cauzei. 
Aspectele privind procedura de executare silită au fost lămurite prin respingerea 
contestaţiei la executare (s.c.2615/2013 a Judecătoriei Satu Mare), intrând în 
puterea lucrului judecat. 

De asemenea, susţinerile părţii fără calitate procesuală, Agenţia Maramureş a 
BNR, sunt contrazise de prev.art.1 din cadrul HG 78/1992. conform cărora trezoreria 
este organizată şi înfiinţată în cadrul MEP, neavând personalitate juridică sau 
capacitate de folosinţă. Punerea în executare a dispoziţiilor puterii judecătoreşti nu 
reprezintă o preluare ilegală de sume din contul MFP deschis la BNR. Prev.art.3 
alin.5 din cadrul OUG 146/2002 nu se referă la înfăptuirea actului de justiţiei, ci la 
eventuale abuzuri ale unor funcţionari neautorizaţi să dispună operaţiuni pe cont, şi 

acest aspect a fost lămurit în cadrul contestaţiei la executare. 
Precizează că prevederile OG 22/2002 pot fi invocate doar de către debitor, 

nu de către terţii popriţi, în prezenta cauză MFP nu a făcut dovada lipsei de fonduri şi 
nu a solicitat instanţei acordarea unui termen de graţie pentru plata datoriei. Instanţa 
fondului a făcut în mod corect aplicarea prev.art.6 para.1 C.E.D.O., hotărârile 
judecătoreşti reprezentând lege pentru părţi, executarea acestora nefiind opţională. 
Nerespectarea actului de justiţie instigă la haos şi anarhie, fiind incompatibilă cu 
valorile Uniunii Europene. 
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Arată că instanţa va observa faptul că recursul BRD-GSG priveşte aspecte ce 
ţin de legalitatea actelor de executare, terţul poprit nu are calitatea de a r"rifi""E\~~~~. 
de executare, acestuia incumbându-i obligaţia de a respecta dispoziţiile ex,eclJtb 
judecătoresc şi de a consemna sumele în conturile organului de t:xt~t;lW::IJrt: 
GSG operează conturi pentru debitorul Ministerul Finanţelor Publice şi :or••\;<,lb!IIW 

să respecte dispoziţiile executorului, dacă debitorul este nemulţumit ac~3Stiil. 
face contestaţie la executare. 

Faţă de aceste considerente, solicită ca instanţa de control judiciar 
respingă recursurile, menţinând hotărârea instanţei de fond ca temeinică şi legală. 

Prin notele de şedinţă formulate de către DIRECŢIA GENERALA 
REGIONALA A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA prin ADMINISTRAŢIA 
JUDEŢEANA A FINANŢELOR PUBLICE SATU MARE, raportat la aserţiunile 
intimatei, arată că prin OMFP nr.2336/19.07.2011 s-a aprobat procedura de punere 
în aplicare a titlurilor executarii în baza cărora se solicita înfiinţarea popririi conturilor 
autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul Trezoreriilor Statului, iar instituţia 
debitoare a transmit la cerere anexa 2 arătând dacă sunt sau nu fonduri care să 
poată fi indisponibilizate. 

Totodată supune atenţiei instanţei asl:!pra prevederilor art.1 0111 din acelaşi act 
normativ care prevede în mod expres: "1) In situaţiile în care instanţele au validat 
măsura popririi, executarea va avea ca obiect numai sumele deţinute sau datorate 
debitorului de terţul poprit din care pot fi achitate creanţele stabilite în sarcina 
instituţiilor şi autorităţilor publice, cu limitările instituite prevăzute de dispoziţiile art.l 
alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002. aprobată cu completări prin Legea 
nr.388/2002, cu modificările şi completările ulterioare." 

Potrivit art.l alin.1 din OG nr.22/2002 sumele deţinute sau datorate de către 
terţul poprit se achită din sume aprobate în acest sens. "Creanţele stabilite prin titluri 
executarii în sarcina instituţiilor şi autorităţilor publice se achită din sumele aprobate 
cu această destinaţie prin bugetele acestora sau, după caz, de la titlurile de cheltuieli 
la care se încadrează obligaţia de plată respectivă." 

Precizează că potrivit art.126 atin.2 din Constituţie, legiuitorul poate stabili 
regulile de desfăşurare a procedurii fără să aducă atingere substanţei drepturilor si 
libertăţilor fundamentale, aşa cum si procedura specială de executare a creanţelor 
stabilite prin titluri executarii prin acordarea termenului de 6 luni, se încadrează în 
domeniul în care a fost abilitat Guvernul de a emite ordonanţe conform art.108 alin.3 
din Constituţie. 

Dincolo de analiza legislativă, realizând o abordare din perspectiva 
jurisprudenţială, ca în analiza constituţionalităţii dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, Curtea 
Constituţională a considerat că "procedura de executare a obligaţiilor de plata 
aparţinând instituţiilor publice, aşa cum e reglementată prin Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2003, cu modificările si completările aduse prin Legea nr.11 0/2007, se 
desfăşoară într-un termen rezonabil". 

Mai mult, inalta Curte de Casaţie si Justiţie prin Decizia nr.5235/14.05.2013 a 
confirmat leg8litatea o~ .. wP nr.2336/2011, c!efinitiv, statuând faptul că nu se poate 
susţine legal teza f:.;nrlamentării validărilor de poprire, ipoteza unei cenzuri 
judecatoreşd a OMFP nr.233612011 ar fi fost de natură a lipsi autorităţile publice 
implicate în aplicarea dispoziţiilor OG nr.22/Z002 de posibilitatea indisponibilizării 
sumelor ce formează obiectul de reglementare ale art.l din OG nr.22/2002. 

Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă, aşa 
cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr.21912005, dacă terţul poprii nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau 
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executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să 
'i?"<~"c•u să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, 
valkJă,rii popririi. 

text a fost modificat prin Legea nr.219/2005 privind aprobarea 
:urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea 

civilă, astfel încât, la data sesizării instanţei supreme cu 
1nt,"'r"'""l legii, forma în vigoare a articolului avea următorul conţinut: 

"Dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru 
efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a 
liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen 
de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma 
urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, in vederea validării popririi". 

Precizează că se constată că această dispoziţie legală reglementează 
validarea popririi doar ca o procedură de excepţie, determinată de conduita terţului 
poprit, spre deosebire de vechea reglementare, care instituia regula popririi urmată 
de validare în toate situaţiile, indiferent de conduita terţului poprit. 

Nu în ultimul rând, solicită a se avea în atenţie faptul că s-a operat restituirea 
sumei de 23.100 lei prin ordinul de plata nr.477/14.09.2012 (depus în copie la 
dosarul cauzei). 

În drept, invocă dispoziţiile legale la care a făcut referire. 
Prin concluziile scrise şi depuse la dosar, recurentu/ STATUL ROMÂN prin 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE prin O. G.F.P. SATU MARE a arătat că în data 
de 14.09.2012 s-a operat restituirea sumei de 23.100 lei reprezentând dobânzi si 
penalităţi TVA din contul SC KYO INC SRL în contul executorului Pop Ioan, prin nota 
de restituire nr.111190114.09.2012, decizia de restituire nr.131192/14.09.2012 si 
ordinul de plată nr.477/14.09.2012, acte ce au fost înaintate executorului 
judecătoresc prin adresa nr.133385/19.09.2012. 

Arată că în baza contractului de cesiune intervenit între SC Kyo lnc SRL si 
Fundaţia Freies Europa Weltanschauung aceasta din urmă a pretins executarea 
aceleaşi sentinţe civile nr.2495/13.04.2011 ce formează titlul executoriu în dosarul 
execuţional nr.51/2012 al BEJ Pop Ioan Vasile. Or, în data de 14.09.2012 s-a operat 
restituirea sumei de 23.100 lei reprezentând dobânzi si penalităţi TV A în contul 
executorului Pop Ioan. 

în acest context precizează si faptul că la momentul înfiinţării popririi SC Kyo 
lnc SRL avea în cont suma de 23.100 lei, sumă asupra căreia s-au aplicat măsurile 
de executare silită prin poprire iar ulterior restituirea. 

În acelaşi sens, solicită a se avea în vedere faptul că s-a operat restituirea 
sumei de 23.100 lei prin ordinul de plata nr.477/14.09.2012 (depus în copie la 
dosarul cauzei). 

Recurenta, BRD-GROUPE SOC/ETE GENERALE SA Bucureşti prin BRD
SUCURSALA SATU MARE a depus concluzii scrise prin care reiterează în esenţă 
aceleaşi motive precizate şi în cuprinsul cererii de recurs. 

Examinând recursurile prin prisma motivelor invocate, instanţa reţine 

următoarele: 
a) În ceea ce priveşte motivele de recurs invocate de recurenta Banca 

Naţională a României: 1) Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive (lipsa calităţii de 
terţ poprit) este nefondată, devreme ce titularul contului curent general al Trezoreriei 
Statului este debitorul Ministerul Economiei şi Finanţelor (art.3 alin.1 din O.U.G. 
nr.146/2002); 2) Dispozitiile art.3 alin.5 din O.U.G. nr.146/2002, invocate în 
sustinerea recursului, sunt străine materiei executării silite; 3) în calitatea sa de tert 
pop.rit ( deţinător al conturilor debitorului), recurenta nu are niciun interes personal î~ 
invocarea vreunei vătămări rezultate din nerespectarea dispoziţiilor O.G. nr.22/2002. 
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Rationamentul este pe deplin valabil în ceea ce priveşte invocarea necompet~~i 
executorului judecătoresc şi a instantei de executare: - . 

b) În ceea ce priveşte recursul recurentei Ministerul Finanţelor Publi<~ei\ofl'r\1 
D.G.F.P. Satu Mare, instanţa reţine, că executarea parţială invocată de 
care se structurează întregul recurs, nu poate fi reţinută ca motiv de re~;pirlgE~re~~..-? 
validării popririi, având în vedere că executarea silită se derulează până la rnc.as.are:a 
întregii creanţe. 

c) în ceea ce priveşte recursul recurentei B.R.D.-Groupe Societe Generale 
S .A.: 1) Sentinţa recurată nu poate fi apreciată ca fiind nemotivată, soluţia dată fiind 
suficient explicată în considerente, pentru ca această critică să nu fie întemeiată. 2) 
Validarea puprii nu este influenţată nici de numărul conturilor debiturului deschise la 
terţul poprit, nici de destinaţia acestora (art.454 alin.23 din C.pr.civ.); 3) în calitatea 
sa de terţ poprit (deţinător al conturilor debitorului), recurenta nu are niciun interes 
personal în invocarea vreunei vătămări rezultate din nerespectarea dispoziţiilor O.G. 
nr.22/2002. 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII 

DECIDE: 

Respinge ca nefondat recursul recurentilor BANCA NATIONALA A 
ROMÂNIEI, cu sediul în Bucureşti, str.Lipscani, 'nr.25, sector 3, MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE prin DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
SATU MARE, cu sediul în Satu Mare, P-ţa Romană, nr.3-5, judeţul Satu Mare, BRD 
GROUPE SOCIETE GENERALE SA, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache 
nr. 1-7, sector 1, prin BRD-SUCURSALA SATU MARE, cu sediul în Satu Mare, 
str.C.Coposu, nr.3, judeţul Satu Mare, împotriva sentinţei civile nr.1052/15.02.2013 
pronunţată de Judecătoria Satu Mare, în contradictoriu cu intHII<-<1.. . '-''"ur. 1 '"' 
FREIES EUROPA WEL TANSCHUUNG, cu sediul în loc.Satu Mare, str. Retezatului, 
nr.39, judeţul Satu Mare, şi DIRECŢIA DE TREZORERIE ŞI CONTABILITATE 
~1 [)")1_:.:.\ f' · ~.) r '~ qE, cu sediul în Satu Mare, str.P-ţa Romană, nr.3-5, judeţul Satu 
Mare. 

IREVOCABILĂ. 
Pronunţată în şedinţa publică, azi 18.11 .2013. 

P~r· .din., 
Ta Tpdor 

j 

Red.TT/19.12.2013. 
Tehnored_ VD /19.12.2013 
2 ex. 
Jud .fond: Maria Trip 

Judec\tor, 
. TeoftH3~1duy 

/ 

Judecător, 
Rodica Maxim 


	fundatia freies1 dosar 8663
	fundatia freies2
	fundatia freies3
	fundatia freies4
	fundatia freies5
	fundatia freies6
	fundatia freies7
	fundatia freies8
	fundatia freies9
	fundatia freies10
	fundatia freies11
	fundatia freies12
	fundatia freies13
	fundatia freies 14
	fundatia freies15
	fundatia freies16
	fundatia freies17

