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Nr. 2402/C/3367/III-5/2014

13 octombrie 2014
    
 

PDV expediat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 13 octombrie 2014
 
 

Doamnei
judecător dr. Livia Doina STANCIU

PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
 
 

Cu referire la adresa dvs. nr. 1192 din 18 septembrie 2014, am onoarea să vă transmit
punctul de vedere formulat de Ministerul Public în problema de drept care formează obiectul
dosarului nr. 5/2014 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie –
Completul Competent să judece recursul în interesul legii privind „posibilitatea instanței de
judecată învestită cu soluționarea unei acțiuni pentru plata prețului de piață întemeiată

pe prevederile art. 501 din Legea nr. 10/2001 de a acorda părții reclamante, în lipsa unui
capăt de cerere distinct, prețul actualizat plătit la momentul încheierii contractului de
vânzare – cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995, în cazul în care constată ca fiind
îndeplinite condițiile prevăzute de dispozițiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001”.
 

            Potrivit actului de sesizare, reprezentat de Hotărârea nr. 18 din                  15
septembrie 2014 a Colegiului de Conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în această
problemă de drept există două opinii, după cum urmează:

 
            I. Într-o primă opinie, dându-se eficiență principiului disponibilității, în aplicarea art. 129
alin. (6) din Codul de procedură civilă anterior, s-a apreciat că, în situația în care reclamantul nu

se încadrează în ipoteza prevăzută de art. 501 din Legea nr. 10/2001, republicată care
stabilește dreptul la restituirea prețului de piaţă, ci are dreptul la restituirea preţului actualizat, în
condiţiile art. 50 alin. (2) din aceeaşi lege, însă prin acţiunea introductivă de instanţă nu a

formulat şi un astfel de capăt de cerere, temeiul juridic indicat în cerere fiind, exclusiv, art. 501

din Legea nr. 10/2001, republicată, se impune respingerea acţiunii.
            În cadrul acestei opinii, în urma analizării evoluţiei reglementării în materie, se arată că,

prin dispoziţiile art.501 din Legea nr. 10/2001, republicată (introdus prin art. I pct. 18 din Legea
nr. 1/2009) s-a prevăzut un alt conţinut al obligaţiei de răspundere pentru evicţiune, în condiţiile
legii speciale, care presupune verificarea altor condiţii pentru a se aprecia asupra temeiniciei
pretenţiilor. În acest context, dreptul proprietarilor ale căror contracte de vânzare – cumpărare
încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost desființate prin hotărâri
judecătorești definitive şi irevocabile, de a obține prețul de piață al imobilelor (introdus în
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cuprinsul Legii nr. 10/2001 prin art. I pct. 18 din Legea nr. 1/2009) constituie un drept nou, iar
termenul de prescripție, pentru formularea acțiunii în justiție, în vederea recunoașterii dreptului,
curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2009. În schimb, în cazul acțiunilor prin care se
solicită prețul actualizat, în condițiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată,
prescripția a început să curgă de la momentul evicțiunii, cel mai devreme în anul 2002.

Obiectul acțiunilor prin care se solicită, fie prețul actualizat, fie prețul de piaţă este diferit,
neexistând între acestea raportul de la parte, la întreg, în sensul că prețul actualizat, prevăzut
de art.50 alin (2) din Legea nr. 10/2001 republicată ar fi inclus în prețul de piaţă, prevăzut de art.

501 din același act normativ, întrucât fiecare se determină pe baza unor criterii diferite.
De asemenea, şi cauza juridică este diferită, întrucât, în primul caz, izvorul pretențiilor se

află în deposedarea de bunul deținut în temeiul unui contract încheiat cu eludarea legii, deci
temeiul deținerii bunului nu era unul legitim, în timp ce, în cea de-a doua situație, deposedarea
se produce, deși partea deținea un titlu valabil. Deci, cauza juridică a acțiunii nu se află pur şi
simplu în deposedare, fără să intereseze condițiile în care aceasta s-a produs.
            În consecință, instanța, fiind ținută de limitele judecății, fixate de reclamant prin cererea
de chemare în judecată prin care s-a pretins restituirea prețului de piață, nu poate, decât
nesocotind principiul disponibilității şi obiectul învestirii sale, să acorde prețul actualizat, atunci
când constată că nu sunt îndeplinite cerințele pentru obligarea la valoarea de piață a imobilului,
sub motiv că ar acorda mai puțin decât s-a cerut sau că ar fi vorba despre o admitere în parte a
acțiunii. S-a avut în vedere şi faptul că soluția contrară ar fi de natură să surprindă pe cealaltă
parte din proces care şi-a făcut apărări raportat la obiectul cererii, acesta fiind, astfel, în
imposibilitate de a se apăra cu privire la celelalte pretenții, vizând prețul actualizat pe care
instanța le-ar găsi întemeiate, direct în considerente, fără a face obiectul unor dezbateri
judiciare şi în raport de care ar fi putut să invoce prescripția extinctivă.
            În felul acesta, se poate ajunge la eludarea normelor referitoare la prescripția extinctivă,
pentru că, dacă în raport cu pretenția vizând prețul de piață, este posibil ca prescripția să nu fi
fost împlinită, nu tot astfel se poate spune despre prețul actualizat, a cărui reglementare
existentă, încă din anul 2002, a marcat începutul termenului de prescripție, cu mult mai înainte
de a exista posibilitatea solicitării prețului de piață.
 

II. Într-o a doua opinie, în aplicarea art. 84 din vechiul Cod de procedură civilă şi a
principului rolului activ al judecătorului, s-a apreciat că, în ipoteza în care reclamantul nu este
îndreptățit la restituirea prețului de piață, ci doar la restituirea prețului actualizat, se impune
admiterea în parte a pretențiilor, făcându-se din oficiu, de către instanța de judecată, aplicarea
dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată.

Acțiunea nu poate fi respinsă, întrucât s-ar îngreuna situația părții care nu ar mai putea
solicita ulterior prețul actualizat, acțiunea fiind supusă unui termen de prescripție.

Se consideră că această soluție nu relevă o încălcare a principiului disponibilității. potrivit
căruia reclamantul este cel care fixează limitele obiective ale judecării cauzei, întrucât obiectul
cererii, în sensul de pretenție concretă dedusă judecății este reprezentat de acordarea de
despăgubiri pentru pierderea dreptului de proprietate asupra bunului imobil dobândit în baza
Legii                    nr. 112/1995, nu de însăși restituirea prețului de piață al imobilului.
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Indicarea, prin cererea de chemare în judecată, a prețului de piață al imobilului, reflectă
opțiunea reclamantului pentru o anumită modalitate de dezdăunare pentru pierderea dreptului
de proprietate, interesând sub aspectul întinderii despăgubirii cuvenite reclamantului care este

reglementată diferit prin art. 50 alin. (2) şi art. 501 din Legea nr. 10/2001, republicată. Așadar,
diferența dintre cele două ipoteze rezidă în cuantumul pretențiilor și nu privește pretenția în
sine.

În aceste condiții, acordarea prețului actualizat, cu toate că reclamantul a solicitat prețul
de piață, nu echivalează cu depășirea obiectului cererii deduse judecății (extra petita sau ultra
petita), ci cu acordarea a mai puțin decât s-a cerut, respectiv despăgubiri într-un cuantum mai
redus decât cel indicat, ca valoare a obiectului litigiului, ceea ce justifică admiterea în parte a
pretențiilor.

Chiar dacă s-ar considera că obiectul cererii este reprezentat de restituirea prețului piață
al imobilului, tot nu ar fi necesară o precizare expresă, în sensul solicitării, în subsidiar, a
prețului din contract, actualizat, întrucât acesta reprezintă o parte din prețul de piață, nefiind
necesară formularea unui capăt de cerere distinct.

S-a arătat şi că, prin această soluție nu se aduce atingere principiului disponibilității,
întrucât instanța nu este ținută de temeiul juridic din cererea de chemare în judecată, potrivit art.
84 din fostul Cod de procedură civilă, iar în virtutea rolului activ consacrat de art. 129 alin. (4)
din același cod, instanța trebuie să aplice acel text de lege care corespunde situației de fapt
deduse judecății. Așadar, chiar dacă reclamantul a indicat un alt text de lege, ca temei al
pretențiilor sale, prin aceasta nu este înlăturată aplicarea normelor legale incidente în cauză în
raport de situația de fapt şi pretenția dedusă judecății, atâta timp cât cazurile şi condițiile
dezdăunării sunt prevăzute de legiuitor, iar reclamantul nu poate primi mai mult decât este
îndreptățit potrivit legii.

În final, se arată că această soluție asigură un remediu efectiv pentru valorificarea unui
„bun” în sensul art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului
şi Libertăților Fundamentale, întrucât, în oricare dintre ipotezele prevăzute de art. 50 alin. (2) şi

art. 501 din Legea nr. 10/2001, republicată, cumpărătorul dintr-un contract desființat prin
hotărâre judecătorească irevocabilă este îndreptățit la despăgubiri, soluția diferită, preconizată
de legiuitor, vizând doar întinderea despăgubirilor. De vreme ce titularului dreptului de creanță îi
este garantată, în mod neechivoc, obținerea a cel puțin prețului actualizat, pe care îl acoperă
cererea în pretenții, dedusă judecății, acest drept, până la consacrarea sa pe cale
judecătorească împotriva statului, constituie o „speranță legitimă”, în sensul jurisprudenței Curții
Europene a Drepturilor Omului în care s-a statuat că, o creanță suficient, de certă pentru ca
reclamantul să poată avea speranța legitimă că va obține în viitor un avantaj patrimonial, poate
să fie considerată un „bun” în sensul art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenție.

Interesul patrimonial care aparține categoriei juridice a dreptului de creanță poate fi privit
ca o valoare patrimonială susceptibilă de protecția normei europene numai în măsura în care
are o bază suficientă în dreptul intern, respectiv atunci când existența sa este confirmată printr-
o jurisprudență clară şi concordantă a instanțelor naționale. Or, jurisprudența instanțelor române
este constantă sub aspectul acordării dreptului la despăgubiri în situația în care se constată
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incident art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/20010, ceea ce întărește aserțiunea că reclamantul
dintr-o asemenea acțiune se poate prevala de o speranță legitimă.

În plus, respingerea acțiunii i-ar plasa pe reclamanți în afara termenului de prescripție,
ceea ce i-ar împiedica să formuleze o acțiune separată, pentru prețul actualizat, echivalând cu
lipsa unui remediu efectiv pentru recuperarea creanței împotriva statului.

 
III. În alte cazuri, deși soluțiile s-au circumscris uneia sau alteia dintre orientările

precedente, ele au fost nuanțate în raport de manifestarea de voință a reclamanților care au
arătat că nu doresc prețul actualizat sau atunci când, din probele administrate rezulta că prețul
actualizat a fost deja plătit.

 
 
Apreciez că cea de-a doua opinie este în litera şi spiritul legii, pentru următoarele

considerente:
            Prin art. 50 alin. (2) din Legea nr 10/2001 republicată, s-a stabilit dreptul

chiriașilor cumpărători ale căror contracte de vânzare – cumpărare, încheiate cu eludarea
prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost desființate prin hotărâri judecătorești, la restituirea

prețului actualizat, iar prin art. 50 alin. (21) şi art. 501 alin. (1) din același act normativ, text
introdus prin art. I pct. 18 din Legea nr. 1/2009, s-a stabilit că, proprietarii ale căror contracte
de vânzare – cumpărare încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu
modificările şi completările ulterioare au fost desființate prin hotărâri judecătorești
definitive şi irevocabile au dreptul la restituirea prețului de piață al imobilelor, stabilit
conform standardelor internaționale evaluare.

            Elementul comun al acestor dispoziții legale care configurează diferit întinderea
obligației de reparare a prejudiciului cauzat prin evicțiune cumpărătorilor în temeiul Legii nr.
112/1995, constă în consacrarea unui drept de despăgubire, deci a unui drept de creanță, în
favoarea destinatarilor normelor, ale căror titluri au fost desființate lato sensu, fie ca urmare
constatării nulității absolute a contractului, fie prin admiterea acțiunilor în revendicare, formulate
de foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Dreptul de creanță născut ex lege are, ca debitor, Ministerul Finanțelor Publice, în
sarcina căruia există, potrivit dispozițiilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, republicată,
obligația corelativă, de restituire, fie a prețului actualizat, fie a prețului de piaţă, întinderea
concretă a despăgubirii (valoarea creanţei) urmând să fie stabilită prin hotărâri judecătorești
definitive şi irevocabile.

Într-o jurisprudență clară şi concordantă a celei mai înalte jurisdicții naționale s-a explicat
sfera de aplicare a celor două ipoteze normative,           stabilindu-se (inclusiv în cauze care
stau la baza prezentei sesizări de recurs în interesul legii), în urma unui demers de interpretare

sistematică a dispozițiilor  art. 50 alin. (2), art. 50 alin. (21) şi art. 501 şi art. 20 alin. (21) din
Legea nr. 10/2001, că termenul de „desființare” a contractelor de vânzare – cumpărare
încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995, se referă atât la situația în care acestea au fost anulate,
cât şi la ipoteza în care şi-au încetat efectele ca urmare a admiterii acțiunilor în revendicare prin
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comparare de titluri, formulate de foștii proprietari sau moștenitorii acestora, titlul acestora fiind
preferat celui al cumpărătorului.

Cele două situații de „desființare” a titlului cumpărătorului conduc la pierderea dreptului
de proprietate asupra bunului imobil. Prin voința legiuitorului, circumscrisă marjei de apreciere
de care acesta beneficiază în determinarea imperativelor interesului public şi adoptarea unor
politici economice şi sociale, vechiul drept de proprietate este înlocuit cu un drept de creanță,
având, ca subiect activ al obligației, pe chiriașul cumpărător evins în modalităţile indicate, iar ca
subiect pasiv, Ministerul Finanțelor Publice, în temeiul art.50 alin. (3) din Legea nr. 10/2001,
republicată.

Obiectul obligației constă în plata unei sume de bani, concretizându-se astfel întinderea
unei răspunderi speciale pentru evicțiune.

Unicul citeriu folosit de legiuitor, pentru determinarea întinderii despăgubirilor este
reprezentat de respectarea sau nerespectarea, la încheierea contractului, a prevederilor Legii
nr. 112/1995, sub orice aspect.

În jurisprudența Curții Constituționale s-a explicat diferența de tratament juridic adoptată
de legiuitor în ceea ce privește întinderea despăgubirii,    arătându-se că restituirea prețului
actualizat plătit de chiriașii ale căror contracte de vânzare cumpărare au fost încheiate cu
eludarea Legii nr. 112/1995, iar nu a prețului de piață, stabilit conform standardelor
internaționale de evaluare, ca şi în cazul contractelor de vânzare–cumpărare încheiate cu
respectarea acestei legi, reprezintă exclusiv un efect al constatării nulității actelor civile,
stipulată de legea nouă, distincția operată de legiuitor fiind o consecință a regimului juridic diferit

aplicabil contractelor de vânzare cumpărare încheiate cu fraudarea legii
[1]

.
Existenţa garanției pentru evicțiune în situaţiile în care cumpărătorul a cunoscut riscul

evicțiunii, consfințită prin art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, caracterizează
această răspundere ca fiind una specială, derogatorie de la răspunderea pentru evicțiune din
dreptul comun, în care, răspunderea nu poate fi atrasă decât atunci când cumpărătorul nu a
cunoscut faptul că o terță persoană are sau pretinde a avea un drept asupra bunului (art. 1340
teza a II-a Cod civil). Or, potrivit legii speciale, independent de buna sau reaua-credință a
cumpărătorului la încheierea actului, obligaţia de despăgubire există, fiind expres prevăzută de
legiuitor.

Doar cuantumul despăgubirii urmează a fi stabilit prin hotărâre judecătorească, prin
raportare la criteriile legale indicate şi probele administrate din care ar rezulta respectarea sau
nerespectarea Legii nr. 112/1995 la încheierea contractului vânzare cumpărare desființat prin
hotărâri judecătorești definitive şi irevocabile.

Pentru stabilirea întinderii despăgubirilor, acțiunea în justiție este obligatorie, întrucât,

potrivit art. 50 alin. (2), alin. (21) şi alin. (3), art. 501 din Legea nr. 10/2001 şi art. 50.3. din
Norma metodologică de aplicare a Legii        nr. 10/2001, plata acestora se realizează de
Ministerul Finanțelor Publice pe baza hotărârilor judecătorești definitive şi irevocabile.

Pornind de la aceste observații de principiu, pe baza cărora au fost identificate
elementele raportului juridic dedus judecății în aceste cauze, urmează a se determina obiectul
cererilor de chemare în judecată şi cauza acestora, pentru determinarea limitelor obiective ale
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învestirii instanțelor.
În cazuistica analizată, se observă că, independent de situația concretă în care s-au

aflat, reclamanții, chiriași cumpărători, au solicitat obligarea Ministerului Finanțelor Publice la
plata prețului de piaţă, iar divergența de jurisprudență ivită în aceste cauze priveşte, atât
determinarea obiectului cererii de chemare în judecată, cât şi a cauzei acesteia, pentru ca, prin
raportare la aceste elemente, să se determine dacă, prin admiterea în parte a cererii şi
obligarea pârâtului la plata prețului actualizat, atunci când se constată că nu sunt îndeplinite
condițiile prevăzute de lege pentru restituirea prețului de piaţă, sunt depăşite sau nu limitele
învestirii, respectiv, dacă se ajunge sau nu la o încălcare a principiului disponibilităţii.

Având în vedere cele arătate în precedent asupra elementelor raportului juridic dedus
judecății în aceste cauze, consider că obiectul acestor acţiuni, în sensul de pretenție concretă a
reclamanților, este reprezentat de obligarea pârâtului la plata unei sume de bani, iar prețul de
piață, respectiv prețul actualizat, reprezentând valoarea nominală a creanţei consfințite de lege,
pentru a cărei realizare acțiunea în justiție este obligatorie, reprezintă valoarea obiectului
litigiului, evaluarea fiind făcută de reclamanţi prin cererile de chemare în judecată.

Totodată, cauza acestor cereri de chemare în judecată (causa debendi) nu este dată de
însăşi cauza evicțiunii – anularea contractului de vânzare – cumpărare sau desființarea titlului în
urma unei acțiuni în revendicare, ci doar de desființarea titlului cumpărătorului ceea ce, potrivit

legii, activează răspunderea statului, corelativă dreptului de creanță analizat în precedent
[2]

.
Aceste elemente, odată identificate pe baza cererii de chemare în judecată, prin care se

concretizează parţial acţiunea civilă şi dreptul la acţiune, ca parte integrantă a dreptului

subiectiv şi garanţie a realizării acestuia
[3]

 nu mai pot fi modificate de instanță, aceasta fiind
ținută să se pronunțe in limine litis, în considerarea principiului disponibilităţii.

Temeiul de drept indicat de reclamanții din cauzele analizate, a fost reprezentat de

prevderile art. 50 alin. (21) şi art. 501 din Legea nr. 10/2001, republicată.
Însă, acest temei nu leagă instanța de judecată care are dreptul şi obligația ca, pornind

de la împrejurările de fapt ce constituie izvorul pretenției reclamantului, să facă încadrarea
juridică, cu ajutorul obiectului şi a motivelor prezentate de acesta. În plus, nefiind ținut de
temeiul juridic invocat de reclamant, judecătorul, cu respectarea principiului contradictorialității
şi a dreptului la apărare, pune în discuția părților schimbarea temeiului juridic şi face calificarea

juridică exactă a cererii de chemare în judecată
[4]

.
Obiter dictum, spre deosebire de obiectul acțiunii (cererii) care nu poate fi schimbat, nici

depășit, temeiul juridic invocat de reclamant poate fi schimbat de instanță, aceasta fiind datoare

să determine cadrul procesual exact
[5]

.
Pe baza acestor observații şi considerații de principiu, apreciez că, în cea de-a doua

orientare de jurisprudență nu se schimbă obiectul şi cauza cererii de chemare în judecată.
Instanțele care au pronunțat soluții de admitere în parte a cererilor formulate şi obligare a
pârâtului la plata prețului actualizat au soluționat aceste cauze în limitele obiectului dedus
judecății ce viza realizarea dreptului de creanță consfințit de lege, stabilind întinderea
despăgubirilor cuvenite reclamanților, prin raportarea situației de fapt ce rezulta, cel mai
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adesea, din însăși cererea de chemare în judecată, la dispozițiile din Legea nr. 10/2001
republicată, incidente pentru ipoteza contractelor încheiate cu nerespectarea Legii nr. 112/1995.

            În plus, pentru pronunţarea acestei soluţii nu este necesară administrarea vreunei

expertize, întrucât actualizarea preţului se poate realiza în faza de executare, potrivit art. 3711

alin. (3) din Codul de procedură civilă anterior.
Pe de altă parte, preţul de piaţă include şi preţul actualizat, iar raportul dintre acestea

este acela ca de la întreg, la parte.
            Astfel, potrivit dreptului comun, în caz de evicțiune totală consumată, cumpărătorul are
dreptul de a cere vânzătorului, pe lângă prețul plătit, şi daune – interese care, potrivit art. 1344
din fostul Cod civil puteau consta în diferența dintre valoarea actuală a bunului şi prețul plătit de
cumpărător, indiferent de buna sau de reaua-credință a vânzătorului şi indiferent de cauza

sporirii valorii bunului (inclusiv devalorizarea monedei naționale)
[6]

.
            Prin urmare, se observă că prețul de piață (valoarea actuală a bunului) include preţul
plătit actualizat.
            Aşadar, nu au fost depășite limitele învestirii, iar instanțele nu s-au pronunțat extra petita
sau ultra petita, întrucât schimbarea temeiului de drept al cererii de chemare în judecată nu
determină o încălcare a principiului disponibilității.
            Totodată, se observă şi că, în unele cauze în care s-a ridicat această problemă de
drept, au existat situații în care, deși instanța a pus în discuția părților aplicarea dispozițiilor art.
50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, reclamanții s-au opus, arătând că solicită
exclusiv prețul de piață.
            În aceste ipoteze nu se poate susţine că instanțele ar fi putut obliga pârâtul la plata
prețul de actualizat, astfel încât singura soluție posibilă consta doar în respingerea cererii, faţă
de manifestarea expresă de voință a reclamanţilor care au înţeles să limiteze dezbaterile la

temeiul de drept invocat prin cererea de chemare în judecată
[7]

.
            De asemenea, instanţele nu puteau acorda preţul actualizat nici atunci când, din probele
administrate, rezulta că acesta a fost anterior plătit reclamanților în baza unei hotărâri
judecătorești, întrucât o atare soluţie ar fi echivalat cu dublă reparație a aceluiași prejudiciu şi
obligarea pârâtului la o dublă plată.

*
 
            Sub aspectul compatibilității soluțiilor identificate, cu nivelul de protecție a
drepturilor fundamentale, din ansamblul celor expuse în precedent, apreciez că soluția de
admitere în parte a acţiunilor formulate şi obligare a pârâtului la plata preţului actualizat
corespunde exigenţelor art. 1 din Primul Protocol adițional şi art. 6 par. 1 din Convenția
Europeană a Drepturilor Omului.
            Astfel, pornind de la caracterul autonom al noțiunilor utilizate de Convenție şi de
protocoalele sale adiționale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a extins noțiunea de „bun”
şi asupra situațiilor în care apar puse în discuție anumite interese economice ale unui subiect
de drept, persoană fizică sau juridică care pot să se prezinte sub forma unor speranțe legitime
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la obținerea unor indemnizări
[8]

.

Bunăoară, în cauzele Pressos Compania Naviera S.A. ş.a c/a Belgia
[9]

 şi Draon c/a

Franța
[10]

, Curtea a reținut că intră în sfera de protecție a art. 1 din Primul Protocol adițional la
Convenție şi un interes patrimonial de rangul creanței, atunci când aceasta dispune de o bază
suficientă în dreptul intern, cum ar fi de exemplu, o jurisprudenţă clară şi concordantă a
instanţelor naţionale.
            A fortiori, atunci când dreptul de creanţă are o bază în înseşi prevederile legii, respectiv
în art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, existența sa fiind certă şi doar întinderea
creanței depinzând de soluţia pronunţată în cadrul acţiunii în justiție formulată de reclamant, se
cuvine a se recunoaşte existenţa unui „bun”, în sensul art.1 din Primul Protocol adiţional la
Convenţie.
            Astfel, în sfera de aplicare a acestui articol intră şi drepturile de creanță, nu doar
bunurile corporale. Prin pierderea bunului corporal, se naște în patrimoniul reclamanților, în
temeiul legii, un drept de creanță împotriva statului, de a fi indemnizați pentru pierderea

suferită
[11]

. Acest drept este mai mult decât o simplă creanță condițională, a cărei existență şi
întindere ar urma să fie stabilită în procedurile judiciare inițiate de reclamanți ci, având o
existență incontestabilă, ca efect al evingerii, combinat cu aplicarea dispozițiilor legale, doar
întinderea despăgubirilor urmează să fie stabilită în procesul inițiat.
            Pe de altă parte, observând considerentele hotărârilor judecătorești prin care acțiunile
reclamanților au fost respinse, se constată că, în cuprinsul acestora se recunoaște dreptul de
creanță, limitat la prețul actualizat, însă valorificarea dreptului este refuzată, pe baza
construcției juridice dezvoltate care se raportează la limitele învestirii instanței.
            Consider că situația rezultată din aceste cauze este similară celor în care, în procedurile
de retrocedare inițiate de foștii proprietari ai imobilelor preluate de stat în perioada regimului
comunist, instanțele au constatat, în considerentele hotărârilor pronunțate, că această preluare
a fost făcută fără titlu valabil, fără a dispune însă, prin dispozitiv, restituirea bunului, ceea ce a
fost apreciat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca reprezentând un „bun” în sensul

Convenției
[12]

.
            În aceste situații, pentru a obține valorificarea dreptului de creanță, reclamanții trebuie
să parcurgă o altă procedură judiciară al cărei rezultat este incert, întrucât există pericolul
împlinirii termenului de prescripție care începe să curgă, pentru ipoteza prevăzută de art. 50
alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, de la data producerii evicțiunii, moment care
coincide cu data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a desființat titlul

cumpărătorului
[13]

 .
            Or, consacrând dreptul la respectarea bunurilor, precum şi dreptul statelor în a
reglementa măsuri privitoare la folosința bunurilor, instanța de contencios european a consacrat
şi o limită a măsurilor statale analizate, aceea de a nu lipsi dreptul de substanța sa, astfel încât

titularii să fie privați de drept
[14]

.
            Mutatis mutandis, se observă că, respingerea acțiunii formulate de reclamanți,
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combinată cu iminenta împlinire a termenului de prescripție în care dreptul de creanță asupra
prețului actualizat ar putea fi realizat într-un nou litigiu, poate conduce la transformarea dreptului
consacrat de lege într-un nudum jus, lipsit de orice conținut.
            Totodată, această soluție pune în discuție însăși efectivitatea dreptului de acces la
justiție.
            Astfel, efectivitatea dreptului de acces la un tribunal presupune ca exerciţiul dreptului să
nu fie afectat de existenţa unor obstacole sau impedimente de drept ori de fapt ce ar fi de

natură să afecteze însăși substanța sa
[15]

.
            Referitor la existența unor posibile obstacole de drept, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a decis că exercitarea căilor de atac interne numai pentru a se constata
inadmisibilitatea unor acțiuni judiciare prin jocul dispozițiilor legale ce le reglementează nu este
de natură să corespundă imperativelor art. 6 par. 1 din Convenție. Şi de această dată, instanța
de contencios european a consacrat o limită jurisprudențială, stabilind că justițiabilul se găsește
în fața unui obstacol disproporționat la exerciţiul dreptului de acces la un tribunal, atunci când

acesta este atins în însăși substanța sa
[16]

.
            Pe de altă parte, simpla temere a instanțelor care au pronunțat soluții de respingere a
acțiunilor, de încălcare a dreptului la apărare al pârâtului, constând în imposibilitatea acestuia
de a mai putea invoca excepția prescripției extinctive a dreptului reclamanților cu privire la prețul
actualizat nu apare ca suficientă pentru respingerea acțiunii, întrucât un atare risc nu există, în
condiţii procedurale.
            Bunăoară, prescripția dreptului material la acțiune pentru a se obține obligarea pârâtului
la plata prețului actualizat a început să curgă, astfel cum am arătat în precedent, de la data
rămânerii irevocabile a hotărârilor judecătorești prin care titlurile reclamanților au fost
desfiinţate. În mod judicios, acest moment este plasat de instanțele care adoptă prima opinie,
cel mai devreme, în anul 2002, când s-a împlinit termenul de prescripție prevăzut de art. 45 alin.
(5) din Legea nr. 10/2001, astfel cum a fost prorogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
109/2001 şi Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 145/2001.
            Având în vedere soluția deciziei în interesul legii nr. 1 din 17 februarie 2014, publicată în
Monitorul oficial, partea I, nr. 283 din 17 aprilie 2014 prin care s-a stabilit că prescripțiile
extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeași dată,
rămân supuse dispozițiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă,
republicat, astfel încât, atât instanțele de judecată, din oficiu, cât şi părțile interesate pot invoca
excepția prescripției extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1
octombrie 2011, consider că, şi în situația în care instanța, schimbând temeiul de drept al cererii
de chemare în judecată, pârâtul sau însăși instanța, din oficiu, ar putea invoca această
excepție.
            În condițiile în care schimbarea temeiului de drept al cererii este pusă în discuția părților,
pârâtul este în măsură ca, în raport de noul temei, să-şi formuleze apărările şi, cunoscând
datele cauzei, poate identifica momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție.

 
*          *
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*
            Faţă de cele expuse, în temeiul art. 517 din Codul de procedură civilă, solicit
admiterea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie şi pronunţarea unei hotărâri prin care să se asigure interpretarea şi
aplicarea  unitară a legii în probemele de drept sesizate.

 
 

PROCUROR  GENERAL,
Tiberiu Mihail NIŢU
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