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Dosarul nr. 3573/258/2016 

R O M Â N I A 

 
TRIBUNALUL HARGHITA 
SECŢIA CIVILĂ 

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 370/2019 

Şedinţa publică din data de 25 Aprilie 2019 
Completul constituit din: 

Judecător:  Preşedinte 

Judecător:

Grefier:  

 
 

Pe rol pronunţarea asupra apelului declarat de apelanta S.C. OTP FAKTORING 

S.R.L. împotriva Sentinţei civile nr. 2131 din 29 Noiembrie 2018 pronunţată de Judecătoria 

Miercurea Ciuc, în contradictoriu cu intimatul YYYY, şi cu intimata YYYY, având ca obiect acţiune 

in constatarea dării in plată Legea 77/2016. 

Se constată că dezbaterea cauzei în fond a avut loc în şedinţa publică din  17  Aprilie  

2019, iar susţinerile părţilor au fost  consemnate  în  încheierea  din  acea  zi,  încheiere  ce  face  

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

T R I B U N A L U L, 

Deliberând, constată următoarele: 

 

I. Sub nr.YYYYY din YY.YY.YYYY,  s-a  înregistrat  pe  rolul  Judecătoriei Miercurea 

Ciuc, cererea formulată de debitorul YYYY, în  contradictoriu  cu creditoarea OTP FAKTORING 

ZRT, reprezentată de OTP Factoring SRL,  cu  citarea codebitoarei YYYY, prin care se solicită 

constatarea stingeri datoriei rezultate din Contractul de credit nr. C YYYY/YY din YY.YY.YYYY 

şi a actelor adiţionale la acest Contract de Credit,  transmiterea  dreptului  de  proprietate  asupra  

imobilului situat în Miercurea Ciuc, str. YYYY, nr. YY, sc. YY, ap. YY, judeţul Harghita în favoarea 

creditoarei,  restituirea  sumelor  reţinute  prin  poprire  începând  cu  luna  decembrie  2015  în 

dosarul de executare silită, sume ce se impun a fi restituite în măsura în care sunt reţinute  în 

continuare până la data rămâneri definitive de transmiterea a dreptului de proprietate  asupra 

imobilului anterior menţionat  în favoarea  creditoarei,  cu  obligarea  creditoarei  la  plata 

cheltuielilor de judecată. 

Prin Sentinţa  civilă  nr.2131  din  29.11.2018,  pronunţată  de  Judecătoria   Miercurea 

Ciuc, cererea a fost admisă. 

S-a constatat stinsă datoria izvorâtă din  contractul de credit nr. YYYYYYYY a cărei 

executare a fost garantată prin constituirea garanţiei imobiliare obiect al contractului de ipotecă 

autentificat sub nr. YYYY. 

S-a dispus restituirea  către  debitorul  YYYYY a  sumelor  reţinute  prin  poprire începând 

cu luna iunie 2016 în cadrul  dosarului  nr.  YYYYY al  BEJ  YYYYY la data rămânerii definitive a 

prezentei. 

A fost obligată creditoarea  să  plătească  debitorului  YYYYY  suma  de  1800 lei cheltuieli 
de judecată reprezentând onorariul avocaţial. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond  a reţinut  că la  data  de 14.06.2007, 

prin Contractul de credit nr. YYYYY, creditoarea OTP Bank Romania SA acordă debitorului 

YYYYY un credit pentru nevoi personale în cuantum de 32200  CHF,  numita YYYYY,  soţia  

împrumutatului  la   data  încheierii  contractului  de  credit,  având  calitatea de codebitor ( filele nr. 5-

8). 
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În scopul  garantări creanţei anterior menţionate, se încheie contractul de  ipotecă 

autentificat sub nr. YYYYY având ca obiect apartamentul compus din doua camere, bucătărie, 

cămară,  baie,  antreu,  balcon  cu  suprafaţa  construita  de  39,85  mp,  situat  în municipiul 

Miercurea-Ciuc, YYYY  nr.  YY,  sc.  YY,  ap.  YY,  judeţul  Harghita,  înscris  în cartea funciara 

nr. YYYY tr. B a localităţi Jigodin, cu nr. top YYYYY  împreuna  cu  cota  aferentă  de 40 / 2919  

parte  a  părţilor  comune  indivize  identificate  prin  CF.  nr.  YYYY  Jigodin, precum şi dreptul de 

folosinţa asupra cotei de 12 / 876 parte a terenului identificat prin CF. a terenului  5433  Jigodin,  

proprietatea  debitorilor  ipotecari  YYYY  şi  YYYY ( filele nr. 9-12). 

Prin încheierea dată la data de 29.10.2015 în dosarul execuţional nr. YYYY, BEJ YYYY 

încuvi nţează executarea silită împotriva debitorilor YYYY şi  YYYY la cererea creditoarei OTP 

Faktoring ZRT în  temeiul  contractului  de  credit  şi contractului de garanţie imobiliară anterior 

menţionate ( fila nr. 28). 

La data de 02.12.2015, în dosarul execuţional anterior menţionat este emisă somaţie 
imobiliară. ( fila nr. 31). 

La data de 16.11.2015, în cadrul executări silite este emisă dispoziţie de poprire (fila 
nr. 35). 

Faţă de procesul – verbal de licitaţie încheiat la data de 06.04.2016 în dosarul executional 

anterior menţionat ( fila nr. 29), la această dată imobilul obiect  al  contractului  de ipotecă este 

adjudecat în favoarea lui YYYY. 

La data de 31.05.2016 se  comunică  creditoarei  prin  scrisoare  recomandată  notificarea 
de dare în plată a debitorilor YYYY şi YYYY ( filele nr. 23, 25,26). 

La data de 03.06.2016, BEJ YYYY dispune suspendarea executări silite, menţionând în 

încheiere că sumele încasate de la data suspendări executări urmând a rămâne indisponibilizate în 

contul de executare al executorului, ce în conformitate cu art.  5  alin.  3  din Legea nr. 77/2016 

privind darea  în plată  nu  va  opera  plăţi,  urmând  ca  la  finalizarea  proceduri să se conformeze în 

funcţie de soluţie ( fila nr. 27) 
În drept, art. 4 al. 1 din Legea nr. 77/2016 prevede următoarele: 

(1) Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de  credit  şi  a  accesori lor  sale 
prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

a) creditorul şi consumatorul fac parte din categori le prevăzute la art. 1  alin.  (1),  astfel 
cum acestea sunt definite de legislaţia specială; 

b) cuantumul  sumei  împrumutate,  la  momentul  acordări ,  nu   depăşea  echivalentul   în 

lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională  a 

României în ziua încheierii contractului de credit; 

c) creditul a fost contractat de  consumator cu  scopul  de  a  achiziţiona,  construi, 

extinde, moderniza, amenaja, reabilita un  imobil  cu  destinaţie  de  locuinţă  sau,  indiferent  de 

scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având  destinaţia  de 

locuinţă; 

d) consumatorul  să  nu  fi  fost  condamnat printr-o  hotărâre  definitivă   pentru  infracţiuni 

în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi. 

Astfel, se constată că creditorul  şi  consumatorul  fac  parte  din  categori le  prevăzute  la 
art. 1 alin. (1) lit. a. 

Potrivit art. 2 pct. 2 din OG nr. 21/1992, consumator  este  orice  persoană fizică sau  

grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii 

sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale. 

Cuantumul  sumei  împrumutate,  la  momentul   acordări ,  nu   depăşea  echivalentul  în  lei 

al 250.000 euro, această sumă fi nd 32300 CHF, aşa cum rezultă din contractul de credit nr. 

YYYY/YY.YY.YYYY, astfel, este îndeplinită şi condiţia prevăzută de art. 4 al. 1 lit. b. 

De  asemenea,  se constată  îndeplinită  condiţia  prevăzută  de art.  4 al.  1 lit. c din Legea 

nr. 77/2016, creditul fi nd garantat cu un imobil având destinaţia de locuinţă, imobil situat în 

Miercurea-Ciuc, YYYY nr. YY, sc. YY, ap. YY, judeţul Harghita, înscris în cartea funciara 
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nr. YYYY tr. B a localităţi Jigodin, cu nr. top YYYY. Sub aspectul  destinaţiei  acestui  imobil, 

instanţa reţine că  acest  imobil  a  fost  achiziţionat  în   considerarea  calităţi  de  locuinţă  de  

serviciu, fi nd cumpărat cu plata în rate de la Ministerul Administraţiei şi Internelor prin 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Harghita de către familia YYYY.  Prin contractul de ipotecă  s-a  

interdicţia  de  înstrăinare,  grevare,  închiriere,  dezmembrare  a  imobilului, fără consimţământul 

creditoarei (f. 10). 

În asemenea condiţi debitori nu aveau posibilitatea de a institui un sediu social, de a 

închiria sau de a schimba destinaţia imobilului. 

Cu privire la condiţia prevăzută de art. 4 al. 1 lit. d din Legea  nr.  77/2016,  instanţa 

consideră că este îndeplinită, având în vedere că  s-a  depus  certificatul  de  cazier  judiciar  cu 

privire la YYYY (f. 3), oricum, apreciază că dacă debitori ar fi fost condamnaţi pentru infracţiuni în 

legătură cu creditul,  atunci  creditoarea  cu  siguranţă  ar  fi  cunoscut  acest  lucru  şi i-ar fi învederat 

instanţei. 

Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 623/2016, a constatat  că prevederile  din art.  11 

teza întâi raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, 7 şi 8 din Legea nr. 77/2016 sunt 

constituţionale în măsura în  care instanţa judecătorească  verifică condiţi le referitoare la 

existenţa impreviziunii. 

În ceea ce  priveşte  destinaţia  locuinţei  cu  care  s-a  garantat  creditul,  instanţa  a  reţinut 

că aceasta a fost adjudecată în anul 2016 (f. 20) şi are relevanţă destinaţia acesteia de la data 

încheieri  contractului  de  credit  până   la   ieşirea   imobilului   din   patrimoniul   debitorilor.   Având 

în vedere că debitori au încheiat contractul de împrumut în calitate  de  consumatori,  şi  nu  în 

calitate de agent economic, iar în cauză nu există nicio dovadă din care să  reiasă  că  la  data 

încheierii contractului imobilul aflat în Miercurea Ciuc,  str.  YYYY nr.  YY,  sc.  YY,  ap.  YY, jud. 

Harghita, ar  fi  fost  folosit  de  către  debitori  în  scopuri  comerciale,  instanţa  bazându-se  pe o  

prezumţie  simplă judiciară concluzionează că imobilul avea destinaţia  de locuinţă.  În plus, aşa 

cum s-a arătat mai sus, acest imobil a avut destinaţia de locuinţă de serviciu, iar în contractul de 

ipotecă  era  interzisă  dezmembrarea  dar  chiar  şi  închirierea  apartamentului  în cauză. 
În ceea ce priveşte condiţia notificări creditoarei, prevăzută de art. 5 al. 1 din Legea 

nr. 77/2016, instanţa a constatat  că  şi această  condiţie  este  îndeplinită  (f.  23, 25,26), rezultând 

din întâmpinarea depusă  în cauză refuzul creditoarei  şi  nu  există  nicio  raţiune  pentru 

neacceptarea îndeplinirii acestei formalităţi. 

Mai trebuie analizată apărarea creditoarei  în  sensul  că Legea  nr.  77/2016 nu s-ar aplica 

în cauză, dat fi nd că imobilul a fost deja adjudecat înainte de întrarea în vigoare a acestei legi. 

În legătură cu acest aspect, este  adevărat că Curtea Constituţională prin Decizia nr. 

639/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţi lor art. 1 alin. 

(3), art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor  

bunuri  imobile  în  vederea  stingeri  obligaţi lor  asumate  prin  credite,  în   motivarea   acestei 

decizi a apreciat că Legea  nr.  77/2016  nu  este  aplicabilă  în  cauză,  pe  motiv  că  bunul  fi nd 

deja vândut la licitaţie publică încă din anul 2015. 
Însă,  prin  Decizia  nr.  95/2017  referitoare  la  respingerea excepţiei   de 

neconstituţionalitate a dispoziţi lor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. 

(1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 Curtea Constituţională şi-a modificat optica, 

întrucât la paragraful 49 a constatat că soluţia legislativă de stingere a datori lor izvorâte din 

contractele de  credit,  indiferent  de  data  la  care  a  fost  vândut  bunul  imobil  ipotecat  prin  

licitaţie publică sau printr-un alt mod agreat de creditor, nu încalcă dreptul de proprietate 

privată al creditorului, consacrat de art. 44 din Constituţie. 

La paragraful 48 Curtea şi-a exprimat opinia în felul  următor:  „Prin  urmare,  Curtea 

constată că textul criticat nu  încalcă  art.  44  din  Constituţie,  în  măsura  în  care  acesta  este 

aplicat în condiţi le interveniri impreviziuni . În caz contrar, s-ar accepta, pe de o parte, ruina 

debitorului  și  îmbogățirea   fără   justă   cauză  a  creditorului,  contractul  de  credit  nemaiputând 

constitui  temeiul  îmbogățiri   acestuia,  ci  situația  imprevizibilă  intervenită,  iar,  pe  de  altă  parte, 

s-ar   crea   o   vădită   inegalitate   între   debitori   care,   având   în   vedere   aceeași   situație   de 



4  

impreviziune, au reușit să reziste acesteia  pe  un  interval  temporal  mai  extins  sau mai restrâns. Or, 

acest criteriu, coroborat cu data întrări în vigoare a legi , este unul artificial și arbitrar, întrucât   

impreviziunea   trebuie   evaluată   în   exclusivitate   în   funcție   de   echilibrul   contractual dintre  

părți,  fi nd,  așadar,  o  chestiune  ce  ține  de  dezechilibrarea  prestați lor  la  care  acestea  s- au 

obligat datorită unui element exterior conduitei lor a cărui amploare nu putea fi prevăzută. Așadar,   

strângerea   datoriei  prin  darea   în  plată   a   imobilului  ipotecat   reprezintă   o   ficțiune juridică 

aplicabilă tuturor procedurilor de executare silită începute anterior sau ulterior întrări în   vigoare   a   

legi ,   indiferent   că   bunul   aferent   garanției   a   fost   vândut   în  cadrul  acestei proceduri  

anterior/ulterior  întrări   în  vigoare  a  legi ,  singura  condiție  impusă  de  legiuitor  fi nd ca acestea 

să fie în curs la data depuneri notificări . Așa fi nd, ca urmare a stingeri datori lor prin darea în plată 

a bunului  în condițiile  legi   criticate,  executarea  contractului  încetează.” 

Instanţa a mai constatat că prin Decizia nr. 110/2018 a Curţi Constituţionale (filele nr. 

90-102), decizie prin care a fost respinsă şi excepţia de neconstituţionalitate invocată în cadrul 

prezentului dosar, la paragraful 72, Curtea a reţinut acelaşi argumente anterior menţionate. 

În plus, în literatura  de  specialitate  s-au  exprimat  mai  multe  opini  în  sensul  că  Legea 
nr. 77/2016 se aplică şi în cazul imobilelor adjudecate (A se vedea Legea  dări  în  plată,  

Argumente şi soluţi , Volum coordonat de Valeriu Stoica, p. 345, p. 56). Într-adevăr, art. 8 al. 

5 din Legea nr. 77/2016, care prevede că  dreptul  de  a  cere  instanţei  să  constate  stingerea 
datori lor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus  unei 

executări  silite  a  imobilului  ipotecat,  indiferent  de  titularul  creanţei,  de  stadiul  în  care  se  află 

ori de  forma  executări  silite  care  se  continuă  contra  debitorului  nu  poate  fi  interpretat  în 

sensul că s-ar aplica doar imobilelor care nu au fost adjudecate. 

Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 623/2016, a constatat  că prevederile  din art.  11 

teza întâi raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, 7 şi 8 din Legea nr. 77/2016 sunt 

constituţionale în măsura în  care instanţa judecătorească  verifică condiţi le referitoare la 

existenţa impreviziunii. 

Prin urmare, pentru a decide asupra aplicabilităţi disp. Lg. 77/2016, instanţa va analiza  în  

continuare  dacă  în  cauză  sunt  întrunite  condiți le  impreviziuni ,  astfel  cum  a  impus Curtea   

Constituțională   prin  Decizia  nr.  623/2016.  Potrivit  expuneri     de     motive  a     legi , 

adoptarea   acesteia  a  fost  determinată  de  ideea   de  echitate și împărțirea riscurilor contractuale 

în executarea contractului de credit. Regula pacta sunt servanda prev. de art. 969 din C.civ din  

1864  poate  fi  supusă  unor  atenuări  impuse  de  situați  ce  intervin  pe  parcursul  executări 

contractului,  situați  care  nu  au  putut  fi  avute  în  vedere  la  încheierea  acestuia  și care  pun una 

dintre  părțile  din  contract  în  situația  de  a  nu-și  mai  putea  onora  obligați le  contractuale.  Sub 

regimul Codului civil din 1864 teoria impreviziuni era fundamentată pe prevederile art. 970 care  

stipulau:  „Convenți le  trebuie  executate  cu  bună-credință.  Ele  obligă  nu  numai  la  ceea  ce este  

expres  într-insele,  dar  la  toate  urmările,  ce  echitatea,  obiceiul sau legea  dă  obligației după 

natura sa.” 

În   esență,   impreviziunea   intervine   când   în   executarea   contractului   a   survenit   un 

eveniment excepțional și exterior ce nu putea fi prevăzut în mod rezonabil la data încheieri 

contractului  în  privința  amplori  și  efectelor  sale,  ceea  ce  face  excesiv de  oneroasă  executarea 

obligați lor  prevăzute  de  acesta.  Drept  urmare,  clauzele  contractului  cu  executare  succesivă  în 

timp trebuie adaptate în mod adecvat la noua realitate în măsura surveniri unui risc care se circumscrie   

idei    de   impreviziune.   În   acest   context,   Curtea   Constituțională   a   re ținut   că determinarea 

împrejurărilor care justifică aplicarea impreviziuni , concept derivând din buna- credință  care  trebuie  

să  caracterizeze  executarea  contractului,  trebuie  realizată  ținându-se  cont de ideea de  risc  al  

contractului.  Acesta   trebuie  analizat  dintr-un  punct  de  vedere  bivalent atunci când acesta se 

materializează; astfel, contractul în  sine presupune un risc inerent asumat  în  mod  voluntar  de  cele  

două  părți  ale  contractului,  în  baza  autonomiei lor  de  voință, principiu care caracterizează materia  

încheieri  contractului,  și  unul  supraadăugat  care  nu  a  putut face obiectul în concreto al unei 

previzionări de către niciuna dintre acestea, risc care trece  dincolo  de  puterea  de  prevedere  a  

cocontractanților  și  care  ține  de  intervenirea  unor elemente ce nu puteau fi avute în vedere la 

momentul a quo. 

Rezultă  că  doar  riscul  supraadăugat  întră  în  analiza  întruniri   condiți lor  impreviziuni , 

evaluarea  interveniri   acestui  risc  trebuie  privită  și  realizată  în  ansamblu,  prin  analiza  cel  puțin 
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a   calități   și   pregătiri   economice/juridice   a   cocontractanților,   a   valori   prestați lor   stabilite 

prin contract, a riscului deja materializat și suportat pe perioada derulări contractului de credit,   

precum  și  a   noilor  condiți   economice  care  denaturează  atât  voința  părților,  cât  și utilitatea 

socială a contractului de credit. 

Prin  Decizia  nr.  623/2016  Curtea  Constituțională  a  mai  arătat  că  regula  pacta  sunt 

servanda  presupune  luarea  în  considerare  a  unor  elemente  precum  buna-credință  și  echitatea, 

în  condiți le   schimbări   fundamentale   a  condiți lor  de  executare  a  contractului.  Ca  principiu 

general, echitatea se manifestă sub două aspecte: obiectiv – denumind principiul exactei compensați    

cu    implicarea   egalități    de   tratament   –    și   subiectiv,    însemnând    luarea   în considerare  a  

unei  situați   particulare,  de  regulă,  slăbiciunea  unei  părți  contractante.  Instanța de   contencios   

constituțional  a   mai  statuat   că   beneficiul  acordat   prin  Lg.  77/2016  trebuie aplicat  doar  

debitorilor  care,  deși  au  acționat  cu  bună-credință,  în conformitate  cu prevederile art.  57  din  

Constituție,  nu  își  mai  pot  îndeplini  obligați le  ce  rezultă  din  contractele  de  credit în urma 

interveniri unui eveniment exterior și pe care nu l-au putut prevedea la data încheierii contractului de 

credit. 

Aplicând  aceste  considerente  prezentei  cauze,  instanța  a  reținut  că  debitori  au încheiat 

contractul de credit în calitate de consumatori, astfel cum s-a arătat și mai sus, și în această calitate   

se   află   pe   o   poziție   de   pregătire   economico-juridică   inferioară   instituției  bancare 

cocontractante.   Aplicând   prezumția   bunei-credințe   și   instituți lor   bancare   instanța   reține   că 

acestea   nu  au  putut   să   prevadă   schimbarea   drastică  intervenită  în  indicele  de  referință  a 

valutelor,  în  special  cel  al  francului  elvețian,  lucru  care  nu a  stat  la  baza  oferirii acelor  credite 

în  condiți   mai  avantajoase  și  cu  plafon  de  împrumut  mai  mare.  Ori,  dacă  aceste  persoane 

juridice cu pregătire economică net superioară consumatorilor și cu o viziune de ansamblu asupra  

pieței  monetare,  nu  au  prevăzut  schimbarea  condiți lor  de  executare  ale  contractelor  de credit,  

instanța  apreciază  că  debitori   cu  atât  mai  puțin  pot  fi  ținuţi  culpabili  pentru  lipsă  de prudență  

în încheierea  contractului  de împrumut. 

În legătură cu acest aspect, totuşi se ridică întrebarea: dacă băncile nu au prevăzut 

schimbarea  drastică  a  cursului  valutar  al  francului  elvețian,  de  ce  i-au  îndrumat  pe  clienţi  să 

iau credite în  valuta respectivă,  sau  de  ce  au  stabilit  condiţi  de  creditare  mai  avantajoase 

pentru creditele în această valută? Este  de  notorietate  faptul  că  foarte  multe  credite  s-au  

acordat în CHF, o monedă care nu este moneda naţională a României. 

În   aprecierea   bunei-credințe   a   debitorilor,   în   a   cărei   componență   întră   și  voința 

acestora   de   a   executa   întocmai   obligațiile   sale   contractuale,   instanța   reține   că   în  cauză, 

imobilul  cu  care  a  fost  garantat  creditul  ipotecar  a  fost  adjudecat  în  anul  2016  la  prețul  de 

75800  lei  (f.  29),  ori  raportând  această  valoare  la  valoarea  de  piață  a  proprietăți  de  32200 

CHF  (f.  9),  în  momentul  încheieri  contractului  de  ipotecă,  instanța  prezumă  că  debitori  ar  fi 

preferat  să  achite  ratele  de credit în loc de pierderea proprietăți , mai ales că este vorba despre 

locuinţa   unde   au  avut   debitori   domiciliul,   în  situația   în  care   în  mod  obiectiv  situația  lor 

financiară  le-ar  fi  permis  acest  lucru.  În  concluzie  instanța  reține  că  în  cază  este  îndeplinită 

condiția  subiectivă  a impreviziunii. 

În ceea  ce  privește  condiția  obiectivă,  instanța  a  constatat  că  în cauză,  după  încheierea 

contractului,    în    timpul   executări    obligați lor   contractuale,    a   intervenit   o    schimbare   de 

proporți  deosebite  pe  piața  monetară,  care  a  influențat  în mod  drastic condiți le de executare a 

contractului de credit care face obiectul prezentei cauze, și care a plasat riscul adăugat al contractului   

exclusiv   în   sarcina   părți   slabe   din  punct   de   vedere   economic.   Astfel,   dacă potrivit  

cursului  valutar  BNR  al  francului  elvețian  la  data  de  14.06.2007  era  de  1,939  lei,  la data 

adjudecări imobilului din 06.04.2016 era de 4,0946 lei, iar la data încuvi nţări executări silite  în  

ceea  ce  privește  creanța  restantă,  era  de  4,0837  lei.  La  un  împrumut  în  valoare  de 322000 

CHF aceste schimbări de curs valutar produc un efect devastator în patrimoniul unui consumator, mai 

ales că salariul minim pe economie, indicele GDP nu a cunoscut creșteri explozive   de   aceste   

proporți .   Instanța   a   mai  avut  în  vedere  și  faptul  că  împrumutul  s-a contractat  pe  un  

interval  de  timp   lung,   iniţial  180  de  luni,   durata   creditului  fi nd modificată la 
240  luni  prin  actul  adiţional  nr.  1/19.10.2010  (  fila  nr.  13),  în  condiți   normale  executarea 

contractului  trebuind  să  desfășoare  până  la  data  de  26.05.2027.  În  aceste  condiți   instanța 
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apreciază  că  executarea  contractului  în  condiți le  stabilite  la  data  încheieri  acestuia  îl  privează 
pe consumator  atât de utilitatea  cât și de posibilitatea  executării  obligațiilor  sale. 

II. Împotriva acestei sentinţe a declarat apel creditoarea OTP FAKTORING ZRT, 

solicitând schimbarea în  tot a hotărâri apelate în sensul  respingeri  cererii  de  chemare  în   

judecată. 

Apelanta solicită a  se  constata  că  în  prezenta cauza, nu  sunt  întrunite  condiţi le 

cumulative prevăzute de dispoziţi le Deciziei nr. 623/2016 pronunţata de către  Curtea 

Constituţionala, aşa cum în mod eronat a reţinut instanţa de fond. 

Astfel, pornind de la faptul că impreviziunea intervine  atunci  când,   în   executarea 

contractului, a survenit un eveniment excepţional şi exterior ce nu putea fi prevăzut  în  mod 

rezonabil la data încheierii acestuia, care face excesiv de  oneroasa   executarea   obligaţi lor 

prevăzute de acesta, instanţa este  ţinuta să analizeze îndeplinirea cumulativă a condiţi lor 

impreviziunii în prezenta cauză. 

Nu este  suficientă apariţia crizei economice şi creşterea  cursului CHF pentru ca  

debitori să fie exoneraţi de  executarea  obligaţi lor  asumate,  în   detrimentul  creditoarei. 

Posibilitatea  creşteri cursului valutar era previzibilă la momentul  încheieri  contractului  pe 

credit.,  iar  debitori  nu  trebuia  să  deţină  cunoştinţe  de  specialitate  pentru  a  înţelege  fluctuaţia 

pe piaţa românească a monedelor străine. 

În condiţi le în care debitori nu doreau să-şi asume riscul valutar, aceştia ar fi trebuit sa 

contracteze un împrumut sigur, în  moneda naţională,  lucru  pe  care  nu  şi  l-au  dorit.  Rezultă 

astfel o prezumţie judiciară de care instanţa de fond ar fi trebuit să ţină cont în soluţionarea 

prezentului dosar, cu atât mai mult cu cât NCPC consacră prezumţi le ca mijloc de proba în 

cuprinsul art. 327-329 C.proc.civ. Astfel, potrivit  dispoziţi lor  art.  327  C.proc.civ.,  prezumţi le 

sunt  definite ca fi nd  "consecinţele  pe  care  legea  sau  judecătorul  le  trage  dintr-un  fapt 

cunoscut spre a stabili un fapt necunoscut”. 

Apelanta apreciază că în speţa de faţă, nu ne aflăm în prezenţa unui risc supraadăugat al 

contractului de credit, care nu a putut fi prevăzut de părţile contractante  la  data  încheieri  

contractului de credit aşa cum  în   mod  greşit  reţine  Judecătoria  Miercurea  Ciuc  în  

considerentele deciziei pronunţate. 

Nu exista astfel niciun motiv întemeiat pentru care  instanţa  de  apel sa  respingă  apărările 

sale, atât timp cât  un  simplu  raţionament  logic  conduce  la  invalidarea  hotărâri  pronunţate  la  

fond. 
Pe cale de consecinţă, având în vedere toate argumentele de fapt şi de drept menţionate 

anterior, solicită admiterea apelului şi pe fond, respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 
III. Intimatul a depus întâmpinare prin care solicită respingerea apelului  pe  cale de  

excepţie pentru promovarea acestuia de către o parte care nu are calitate procesuală. 

Pe fond, solicită respingerea apelului ca nefondat şi  menţinerea  hotărâri  atacate  ca 

temeinică şi legală. 

În cadrul cereri , intimatul arată  că  în ce  priveşte  excepţia  invocată,  solicită  a se observa  

că aşa cum rezultă din împuternicirea avocaţială ataşată de avocat. Andra Sebastiana Petrescu, 

aceasta poartă ca dată a întocmiri 12.12.2018 după  ce la  data  de  12.01.2015  a  fost 

împuternicită de către OTP FAKTORING ZRT şi se referă doar la  asistare  şi  reprezentare 

juridică, pentru redactare şi semnare cereri , nefi nd prevăzut concret că  va  desfăşura  vreo 

activitate juridică împotriva debitorului YYYY. 

Fi nd vorba despre o societate comercială OTP, împuternicirea  trebuia  ştampilată  altfel 

putând a fi încheiată de orice persoană interesată, deci nu există certitudinea că această 

împuternicire ar fi fost primită de d-na avocat Andra din partea părţi reprezentate. 

Mergând mai departe cu raţionamentul şi având în vedere dovezile ataşate  apelului, mai 

rezultă o altă împrejurare care duce la concluzia că D-na avocat  YYYY şi  nici  OTP 

FAKTORING ZRT nu pot avea calitate procesuală în acest apel motivat de faptul că din 

Contractul de Cesiune de Creanţă nr. YYYY, Contractul de Ipotecă YYYY al său către ZRT cu 

privire la apartamentul în litigiu pe care de fapt şi de drept l-a  ipotecat  în favoarea OTP, la data de 

11.06.2018 a fost cedat de către OTP FAKTORING ZRT către INVEST CAPITAL. 
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Pe cale  de consecinţă,  intimatul  arată  că d-na avocat  YYYY, pentru   a putea promova  

prezentul  apel trebuia să fi fost angajată de  INVEST CAPITAL sau apelul să fi fot promovat de 

către INVEST CAPITAL şi nu D-na Av.  YYYY să  ceară  introducerea  în cauză a INVEST 

CAPITAL, cerere cu care evident nu poate fi de acord. 

În altă ordine de idei,  intimatul  INVEST  CAPITAL  LTD  aşa  cum  rezultă  din  apelul 

depus este reprezentată la rândul ei de KRUK ROMÂNIA SRL,  ori nici  INVEST CAPITAL 

LTD şi nici KRUK ROMÂNIA SRL nu au depus în nume în nume propriu şi nici prin  d-na  

avocat apel împotriva Sentinţei Civile YYYY pronunţată în dosarul mai sus menţionat. 

În ce priveşte fondul cauzei, intimatul apreciază că apelul este  nefondat  deoarece  se  

încearcă a-l motiva contrar dispoziţi lor Legi 77/2016 care  prevedea  condiţi le concrete  în 

temeiul cărora se putea promova prezenta acţiune. 

Astfel, toate  aceste condiţi erau îndeplinite faţă de care creditoarea a invocat excepţia 

de neconstituţionalitate a prevederilor art.11 din Legea 77/2016. 

Urmare a invocări excepţiei de neconstituţionalitate de către  creditoare la  data  de 

10.11.2016  instanţa  a  dispus sesizarea Curţi  Constituţionale  şi  suspendarea   până   la 

soluţionare şi repunere pe rol la 11.07.2018, 

Instanţa a constat  că  prin  Decizia  95/2017  a  Curţi  Constituţionale  s-a respins  ca  urmare 

a interveniri  impreviziuni  datorită  unui  eveniment  excepţional  pe  care  debitorul  nu  avea  cum să-

l prevadă la data încheierii contractului de ipotecă. 

În acelaşi sens s-a pronunţat Curtea Constituţională şi în Decizia 110/2018 , Decizia 
623/2016. 

La acestea s-a avut în vedere şi împrejurarea că imobilul  a  fost  adjudecat  la  licitaţie  la 

preţul la care a fost ipotecat  de  75.000  lei  vizavi  de  preţul  mult  inferior  celui  de  piaţă  de 

32200 CHF, nedându-i posibilitatea de a-l cumpăra el şi cu soţia la acel preţ la care a  fost  

ipotecat, deci fi nd îndeplinită şi sub acest aspect condiţia impreviziunii. 

Intimatul consideră că  la  toate  acestea  instanţa  a  avut  în  vedere  şi  riscul  contractului  

care a căzut în mod exclusiv în sarcina sa a debitorilor  vizavi  de  ascensiunea  necontrolată  a 

cursului leu -CHF de la 1,939 la data contractului până la 4,0837 la data vânzări la  licitaţie  a 

locuinţei ceea ce l-a dus în mod evident la aducerea sa practic în stare  de  faliment  raportat la 

condiţi le  contractului  la  data  încheieri  cu  cele  la  data  la  care  a  ajuns  în  imposibilitate  de 

plată. 
În acest sens a depus şi copii după acte care au scos în evidenţă situaţia a materială la 

data încheierii ca şi la data încetării acestui contract. 
Nivelul ratei ce urma a fi retrasă lunar din salariul  său  începând  cu 2007  până  în  2013 

când a încetat contractul  şi  locuinţa  i-a  fost  vândută  la  licitaţie  publică,  se  calcula  iniţial  suma  

de 500 lei la  un  împrumut  de  32.200  franci  elveţieni la  cursul de 1,89 lei/CHF=  63.711 lei,  iar 

în 2012 cursul a ajuns aproape dublu deci în loc de 500 lei achita  1000  lei  adică  aproape 

jumătate din salariu numai cu titlu de rată la bancă la care se adăugau cei 996 lei pensie  de 

întreţinere pentru cei 3 minori şi plus celelalte cheltuieli comune dovedite cu chitanţe. 

Aşa cum rezultă din Contractul de Credit nr  419/06.06.  2007,  la  data  efectuări 

împrumutului  în  anul  2007  se  avea  în  vedere  nu  numai  veniturile  sale  ci  şi  veniturile  fostei 

soţi care aşa cum rezultă din contract erau de 1023 lei lunar, deci din 3000-3300 lei pe care-i 

obţineau lunar amândoi,  chiar  dacă  aveau  şi  trei  copii  în  întreţinere,  plăteau  doar  rata  lunară 

de 500 lei până  aproape  au  divorţat, plus  cheltuielile  comune,  fapt  pentru  care  le  rămâneau 

bani aproape suficienţi pentru  nevoile familiei, iar  în  2012  după  divorţ  s-a  trezit  că  deşi 

salariul a ajuns la  o  medie  de  2500  lei,  numai rata  la  împrumut  de cea 1000 lei şi plata  pensiei 

de întreţinere pentru 3  copii de  996  aproape  ajungeau  la  nivelul  veniturilor  sale,  fără  a  mai lua 

în  calcul  şi  nevoile  personale  şi  cheltuielile  pentru   întreţinerea   locuinţei,   ajungând   în  situaţia 

că de cele de cele mai multe ori îi rămâneau doar sume modice pentru nevoile personale. 

Deci datoria a ajuns atât de împovărătoare  şi lipsurile  atât de multe  încât  nici nu se mai  

putea pune problema achitări ratelor către bancă,  el  fi nd  deja  demult  sub  limita  minimă  a 

nivelului de trai. 

Cât priveşte împrejurarea că nu a procedat la renegocierea contractului este o vădită 
neconcordanţă între ceea ce se scrie pe hârtie şi ceea ce s-a întâmplat în realitate, cu referire la 

faptul că i se impută că nu ar fi vrut să renegocieze contractul, dar creditoarea uită probabil că 
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i-a trimis 2 notificări pentru  a  se  prezenta  la  notar,  ocazie  cu  care  putea  renegocia  contractul. 

Pe de altă parte, dacă s-ar fi dorit renegocierea contractului  atunci  trebuia  ca  la  vânzarea  la 

licitaţie a apartamentului cu suma de  75.000  lei  sub  preţul pieţei,  acesta trebuia  să le  fie  predat 

lor şi încheiat un nou tabel de rambursare a acelei sume. 

IV. Analizând apelul, Tribunalul reţine, în prealabil, că apelanta este cea  chemată  în 

judecată de debitori, iar avocata  care  a  redactat  cererea  de apel are o împuternicire din partea 

sa  inclusiv  pentru  redactarea  şi  semnarea  cererilor  în   faţa  Tribunalului   Harghita,   anexată 

cereri de apel. Apelanta are calitate procesuală, având în vedere că sentinţa a fost pronunţată 

împotriva ei, iar în  raportul  juridic  material  a  fost  creditoare  până  la  momentul  cesionări 

creanţei. Deci apărările formulate de intimaţii debitori sunt nefondate. 

V. În rest,  Tribunalul  constată  că  intimaţi  debitori au notificat-o  pe  apelanta  creditoare 

în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 77/2016,  iar  aceasta  nu  a  contestat 

îndeplinirea condiţi lor  de  admisibilitate  a  proceduri  de  dare  în  plată.  Drept  urmare,  

notificarea a rămas definitivă  cu  consecinţa  că  îndeplinirea  condiţi lor  de  admisibilitate  a 

proceduri de dare în plată, inclusiv condiţia impreviziuni , nu mai  poate  fi  nicicând  pusă  în 

discuţie, deci nici în cazul acţiuni de faţă, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 77/2016, prin care 

debitorul cere să  se  constate  stingerea  obligaţi lor  născute  din  contractul  de  credit  ipotecar  şi 

să se transmită dreptul de proprietate către creditor. 

Oricum,  intimaţi  debitori  îndeplinesc   şi  condiţia   impreviziuni ,   sub   aspectul  contestat 

de  apelantă.  Astfel,  în  acest  sens,  trebuie  verificată  existenţa  unei  condiţi   obiective 

reprezentate de onerozitatea excesivă şi imprevizibilă a contractului pentru debitor şi a uneia 

subiective potrivit căreia debitorul nu ar fi încheiat contractul dacă ar fi prevăzut intervenţia 

evenimentului. În acest sens, creşterea  de mai bine de  două   ori  a  cursului  de  schimb  al  

monedei creditului faţă  de  moneda  naţională  şi  criza  economică  coroborată  de  lipsa  unei 

creşteri a veniturilor debitorilor întrunesc prima condiţie menţionată, fi nd cât se poate de 

rezonabil să se presupună că aceştia  nu  ar  fi  încheiat  contractul  dacă  ar  fi  prevăzut  

evenimentele respective, mai ales că locuinţa lor a fost adjudecată la puţin peste jumătate  din 

valoarea de la data contactări creditului, exprimată în valuta creditului (creditul a fost de 

32.200 CHF, iar locuinţa a fost adjudecată la 18.500  CHF  la  cursul  de  la  data  adjudecări ). 
Deci este vorba de un aşa-zis risc supraadăugat pe care debitori nu şi l-au asumat. 

În concluzie, apelul este neîntemeiat. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

D E C I D E: 

 

Respinge apelul declarat de apelanta  OTP  Faktoring  ZRT,  cu  sediul  în  Budapesta, 

str. Mozsar, nr. 8, cod 1066, Ungaria, cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de 

procedură în Bucureşti, Bd. Nicolae Caramfil  nr.  79,  etaj  3,  sector  1, împotriva  Sentinţei civile 

nr. 2131 din 29 Noiembrie 2018, pronunţată de Judecătoria Miercurea Ciuc în Dosarul nr. 

3573/258/2016. 
Definitivă. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 Aprilie 2019. 
 

Preşedinte, Judecător, 

Grefier, 

 
 

 

 
 

 


