
EVOLUTIA FENOMENULUI JUDICIAR LA CLUJ-NAPOCA,

CU REFERIRE SPECIALA LA PROBLEME DE CADASTRU SI CARTI FUNCIARE

Cand am inceput sa ma documentez pentru elaborarea acestei lucrari, am accesat site-ul
CSM, unde, an de an am regasit afisata sinteza vizand STAREA JUSTITIEI, care costituia 0
sursa sigura de date, cel putin statistice in domeniu.

Mare mi-a fost surpriza , constatand ca starea justitiei pe anul 2012 , nu exista !!!!!
Inseamna ca CSM nu a intocmit 0 asemenea analiza pentru anul trecut, sau ca, doar a omis

a 0 face publica?! Ori una, ori alta, nu exista nki 0 justificare a omisiunii, cu atat mai mult cu
cat atat in anul 2012 cat si la inceputul acestui an justitia a constituit obiect al multor
« analize », care, cel mai adesea nu erau tocmai binevoitoare.

Chiar de aceea, 0 adevarata analiza obiectiva, care sa prezinte fenomenul judiciar pe toate
laturile se impunea a fi realizata de CSM. Aceasta cu atat mai mult cu cat instantele de
judecata in anul 2012 au avut pe rol peste 3,30 milioane de dosare,in crestere importanta fata
de anii precedenti

Fosta presedinta a CSM, facand analiza activitatii Consiliului pe anul trecut a aratat
ca, »daca e sa vorbim de anul 2012, primullucru pe care il putem aprecia ... este faptul ca a
fast un an al provocarilor si ca amenintarile la adresa independentei justitiei si a valorilor
fundamentale ale statului de drept au fost mai vizibile ca oricand,ceea ce a demonstrat ca este
nevoie de un consiliu puternic. »

In principiu asa este, numai ca, se poate pune in mod justificat intrebarea daca CSM in
actuala componenta si structura este unul puternic, in conditiile in care un reprezentant de
inalta calitate a societatii civile si-a dat demisia la scurta vreme de la numire, nefiind de acord

cu modul in care se desfasura activitatea instit\ltiei, iar doi membrii- judecatori- au fost
revocati de colegii lor, care si-au pierdut increderea in calitatea prestatiei acestora. Ei au
ramas totusi in compunerea CSM gratie unei hotarari discutabile a Curtii Constitutionale !

Este concludent sub acest aspect ceea ce a notat Presedintele Curtii de Apel Cluj in
Bilantul pe anul 2012 : » Privit atat in ansamblul sau, cat si prin fiecare dintre membrii sai,
Consiliul are, credem, obligatia de a nu dezamagi, ridicandu-se la inaltimea functiilor sale
legale si a asteptarilor magistratilor pe care ii reprezinta. Persistenta unor dispute interne,
precum si irosirea energiilor, iar nu fructificarea lor in profitul real al sistemului judiciar,
implicit al societatii in ansamblu, sunt de natu(a a-I eroda puternic si cu efecte pe termen lung,
periclitandu-se in mod direct ,inclusiv corecta dezvoltare a sistemului judiciar in perioada
urmatoare. » Nimic mai adevarat !!

Dincolo de problemele aparute in activitatea CSM, care au constituit obiect al dezbaterilor
in presa si a multor comentarii mai mult sau mai putin obiective ,mai important este ca
ADEV ARATA JUSTITIE si-a urmat cursul, fara a-si pierde independenta si fara a raspunde
vreunei influiente politice.

Instantele de judecata au continuat sa lucreze in aceleasi conditii grele , confruntandu-se cu
lipsa de judecatori, personal auxiliar de specialitate si spatii adecvate,dar si cu 0 legislatie intr
o vesnica schimbare, cu coduri noi , ce trebuie deslusite si aplicate, din mers.

Cu toate acestea, in anul 2012 au fost judecate peste 2,35 milioane de dosare, numar in
crestere fata de anii anteriori.

Instantele aflate in raza de activitate a Curtii de Apel Cluj au avut pe rol in cursul anului
2012 un numar de 251.824 dosare, ce au fost solutionate cu un procent de operativitate de 75,
47%, incarcatura pe judecator fiind de 1137 dosare, in crestere fata de anul precedent(1097
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dosare), in conditiile in care numarul total de judecatori a fost de 308, incomplet fata de
schema de 321 judecatori.

Ca in fiecare an, numarul cauzelor civile flflate pe rolul instantelor este in crestere, pe
plan national reprezentand circa 90% din totalul cauzelor. Aproximativ acelasi procent din
totalul cauzelor aflate pe rolul instantelor din raza CA Cluj il reprezinta cauzele civile, in care
se includ cauzele civile propriu zise, cele intre profesionisti( comerciale), si cele din domeniul
fiscal si administrative.

Cauzele civile propriu zise au ca obiect in principal, dreptul de proprietate, asupra
constructiilor si terenului,disputate fiind cele mai diferite aspecte ale acestui drept.

Desi au trecut aproape 22 de ani de la aparitia primei legi vizand constituirea si
reconstituirea dreptului de proprietate asupra pamantului(Legea 18/1991) si in mod firesc
acest capitol ar fi trebuit incheiat, situatiile proprietatilor inca nu sunt definitivate si procesele
curg in continuare.Fara indoiala ca legea nu a rezolvat toate problemele ce s-au ivit cu ocazia
punerii ei in aplicare, iar legile ulterioare de modificare nu au facut decat sa complice si mai
mult situatiile concrete, ele -evident- neavand caracter retroactiv. Probatiunea extrem de

lejera a dreptului de proprietate, inclusiv cu martori, modalitatea de punere in posesie, etc sunt
numai cateva din cauzele care au generat nedreptati si abuzuri ca si-au cautat solutia in
justitie.

Dreptul de proprietate imobiliare, potrivitllegislatiei in vigoare se dovedeste cu carte a
funciare.In raport de modurile in care legea a permis dovada dreptului de proprietate in
procesul reconstituirii(inclusiv cu proba testimoniala)si mai cu seama in raport de modul in
care s-a procedat la punerea in posesie a proprietatilor constituite sau reconstituite, fara a se
tine seama de evidentele de carte funciara, aparitia conflictelor intre persoanele ce-si afirma
dreptul a fost inevitabila.

Ce este cartea funciara si de ce este importanta ?
lata definitia data in anul 1924 de un autor-judecator la Tribunalul Cluj din aceea vreme-al

unui manual destinat viitorilor conducatori de '» carte funduara » :

Cartile funduare sunt registre autentice si publice ,conduse de instantele in drept in scopul
ca, tinand la evidenta toate raporturile de drept referitoare la imobile si formand in privinta
aceasta proba autentica si deplina , sa mareasca siguranta de drept, sa apere achizitiunea de
buna credinta a drepturilor referitoare la imobile si garantand prin aceasta siguranta
circulatiunii imobilelor, sa asigure un credit ipotecar real si sanatos.

Cartile funciare moderne, in forma in care se afla si in prezent au aparut in secolul xix.Dar,
primele informatii scrise privind proprietatea funciara au ramas inca din antichitate, Sub acest
aspect merita a fi mentionat Codullui Hammu'rapi ,care are dispozitii referitoare la dreptul de
« stapanire » asupra pamantului. Dar si celelalte popoare antice, creatoare de mari civilizatii s
au preocupat de problemele evidentei funciare, pamantul reprezentand nu numai sursa de
existenta a membrilor societatii dar si masura averii, avand asadar, rolul primordial in viata
economica si social a, inca din acele timpuri.

In Europa de vest si central a notiuni empirice de proprietate funciara au aparut inca din
timpul romanilor, apoi, in secolele urmatoare, 0 data cu evolutia tehnicii, a descoperirilor
geografice, a schimburilor economice care au jmpulsionat 0 noua viata economica si noi
forme de negot , a aparut aproape inevitabil creditarea si nevoia garantarii acesteia.

Cartea funciara are originea in dreptul vechi german, in care schimbarea proprietatii
imobilelor trebuia anuntata instantelor , aratand vanzatorul si dreptul sau de proprietate. EI
declara in mod solemn ca transmite acest drept cumparatorului.Din notarile sistematice ale
acestor declaratii solemne s-au nascut registrele ce au constituit baza cartilor funciare.

Pe teritoriul Romaniei s-au introdus primele carti funciare , inca din secolul xv- in Ardeal,
apoi, tot in Ardeal si teritoriile alipite prin extinderea dreptului austriac, in secolul xix. In
vechiul regat nu se cunostea sistemul cartilor funciare , evidenta drepturilor referitoare la



immobile fiind realizata prin cele tri register, tinute de grefa tribunalului judetean, anuma,
Registrul de transcriptiuni( mutatii de proprietati); Registrul de inscriptiuni(mentiuni prinind
ipoteci si privilegii) si Registrul de urmariri(urmariri de venituri asupra imobilelor).

Avand in vedere avantajele considerabila ale cartilor funciare, s-a incercat extinderea
acestui sistem de evidenta funciara si in fostul regat, dar, exceptand anumite zone, relativ
mici, demersul nu a reusit, astfel ca pe teitoriul Romaniei a existat un sistem neunitar de
evidenta funciara, pana la aparitia Legii cadastrului, a carei implementare continua si in
prezent, desi au trecut peste 6 ani de la aparitia sa(1996).

Pentru instantele aflate in raza de activitate a Curtii de Apel Cluj problemele legate de
evidenta funciara au fost in general, relativ familiare, avand in vedere ca intreaga zona aflata
in jurisdictia ei s-a bucurat de regimul de carte funciara. Problemele s-au ridicat in legatura cu
neactualizarea cartilor funciare,In perioada anterioara anului 1989 circulatia terenurilor, in
principiu nu era permisa, iar terenurile agricole ,in cea mai mare parte erau cooperativizate.
Neexistand transfer de proprietate, nici interes pentru evidenta la zi a cartilor funciare din
partea titularilor nu a existat. Abia dupa revolutie, 0 data cu revirimentul proprietatilor a
crescut in aceeasi masura interesul pentru cartea funciara, multe din situatiile juridice fiind
elucidate de instantele de judecata. Procesele vizand proprietatea imobiliara sunt cel mai
adesea complicate, pe langa descalcirea situatiei juridice ,ce este de competenta judecatorului,
fiind necesar si concursul altor specialist-experti, a caror inalta calificare -necesara, nu este
din pacate, intotdeauna prezenta ... '

Cele cateva idei de mai sus, ce vor fi completate cu contributia valoroasa a invitatilor
nostri, vor confirma ceea ce societatea romaneasca deja stie, anume ca 0 evidenta funciara
corecta si clara este necesara,caci fara ea nu se po ate garanta dreptul de proprietate, or,
proprietatea este baza dezvoltarii oricarei societati.
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