
 

TRIBUNALUL GALAȚI 
SECȚIA A II-A CIVILĂ 
DOSAR NR. 2897/121/2017/a1* 

DOMNULE PREȘEDINTE, 

Subscrisa, INVESTMENTS CONSTANTIN S.R.L., cu sediul în București, sector 3, str. Răcari, nr. 51, 
bloc 70, ap. 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 
sub nr. J40/8349/2015, având Cod unic de înregistrare 34748902, reprezentată legal prin admin-
istrator Ștefan Constantin, în calitate de apelantă, 

în contradictoriu cu CITR Filiala Galați SPRL, cu sediul în Galați, str. Siderurgiștilor, nr. 15A, bl. 
SD 10 A, jud. Galați, în calitate de lichidator judiciar al S.C. BRAN OIL S.A., cu sediul în Galați, 
str. Grigore Ventura, nr. 2, cam. 11, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Galați sub nr. J17/1502/2011, având Cod unic de înregistrare 29434636, în calitate de 
intimată, 

BRAN OIL S.A., cu sediul în Galați, str. Grigore Ventura, nr. 2, cam. 11, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați sub nr. J17/1502/2011, având Cod unic de 
înregistrare 29434636, reprezentată prin administrator special Stoicescu Daniel-Silviu, în cali-
tate de intimat, și 

CAPITAL CITY S.R.L., cu sediul în București, sector 3, str. Răcari, nr. 51, bloc 70, Ap. 7, înma-
triculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. 
J40/8340/2015, având Cod unic de înregistrare 34748457, în calitate de intimată, 

depunem, în temeiul art. 466 și urm. C.pr.civ., art. 470 alin. (5) C.pr.civ., raportat la art. 46 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, prezentele 

MOTIVE DE APEL 

în susținerea apelului declarat împotriva Sentinței civile nr. 132/02.04.2019 pronunțată de 
Tribunalul Galați, Secția a II-a civilă în dosarul nr. 2897/121/2017/a1* („Sentinta”), precum 
si impotriva Incheierii din 04.01.2019 („Incheierea”), rugându-vă să dispuneți admiterea 
apelului și: 

1. în principal, anularea în tot a Sentinței apelate și rejudecând cauza să dispuneți: 

(i) în principal, respingerea acțiunii în anularea actelor frauduloase ca nefondată, 
cu consecința rămânerii fără obiect a cererii reconvenționale;  

(ii) în subsidiar, în ipoteza admiterii acțiunii în anularea actelor frauduloase, ad-
miterea cererii reconvenționale; 
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2. în subsidiar, in masura in care se va aprecia ca nu se impune anularea Sentintei 

apelate, schimbarea în tot a Sentinței apelate în sensul: 

(i) în principal, respingerea acțiunii în anularea actelor frauduloase ca nefondată, 
cu consecința rămânerii fără obiect a cererii reconvenționale;  

(ii) în subsidiar, în ipoteza admiterii acțiunii în anularea actelor frauduloase, ad-
miterea cererii reconvenționale. 

Prin Încheierea de ședință din data de 04.01.2019 prima instanță a respins ca nefondate excepția 
prematurității și excepția inadmisibilității prin raportare la lipsa Raportului asupra cauzelor și 
împrejurărilor care au condus la apariția stării de insolvență. 

Prin aceeași încheiere de ședință, prima instanță a calificat drept apărări de fond excepția lipsei 
de interes, excepția inadmisibilității acțiunii raportat la natura instrumentelor financiare și ra-
portat la caracterul irevocabil al ordinelor de transfer și compensare. 

Încheierea de ședință din data de 04.01.2019 are caracterul unei încheieri premergătoare, care 
poate să fie atacată doar odată cu fondul cauzei, motiv pentru care subscrisa înțelegem să de-
clarăm apel și împotriva acestei Încheieri de ședință. 

I. DEPUNEREA MOTIVELOR DE APEL PRINTR-UN MEMORIU SEPARAT DUPĂ COMUNICAREA 
SENTINȚEI APELATE 

1. Prin Sentința civilă nr. 132/02.04.2019 judecătorul-sindic a admis acțiunea în anularea 
actelor frauduloase, a anulat operațiunea de vânzare-cumpărare încheiată în perioada 
18.08.2015 – 21.08.2015 între Bran Oil S.A., în calitate de vânzător şi subscrisa, în cali-
tate de cumpărător, având ca obiect 16.000.000 acţiuni emise de Electroargeş S.A. Toto-
dată, a anulat contractele de împrumut nr.20/20.08.2015 şi nr.21/1.08.2015 încheiate 
între Bran Oil S.A. şi Capital City S.R.L. și a obligat-o pe subscrisa la restituirea acţiunilor 
către reclamantă. Cererea reconvențională, formulată de subscrisa, a fost respinsă ca 
nefondată. 

2. Împotriva Sentinței civile nr. 132/02.04.2019 subscrisa am declarat apel, solicitând, 
totodată, în temeiul art.  43 alin. (5), lit. h.) din Legea nr. 85/2014, suspendarea carac-
terului executoriu al sentinței apelate. Subscrisa, prin Declarația de apel, am arătat că 
în temeiul art. 470 alin. (5) C.pr.civ., vom indica și dezvolta motivele de apel pe calea 
unui memoriu separat, dat fiind faptul că la momentul depunerii Declarației de apel 
nu se împlinise termenul de apel, Sentința apelată fiindu-ne comunicat chiar în ziua 
depunerii Declarației de apel 

3. Potrivit art. 470 alin. (5) C.pr.civ., motivele de apel pot să fie depuse după comuni-
carea hotărârii apelate.  
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4. În speță, Sentința apelată a fost comunicată subscrisei la data de 04.04.2019. Prin 
urmare, înlăuntrul termenului de 7 zile de la data comunicării Sentinței apelate sub-
scrisa ne-am îndeplinit obligația de a depune, printr-un memoriu separat, motivele de 
apel. 

II. CU PRIVIRE LA PETITUL PRINCIPAL VIZÂND ANULAREA SENTINȚEI APELATE  

II.1.  SITUAȚIA JURIDICĂ CARE DETERMINĂ ANULAREA SENTINȚEI APELATE. LIPSA DE-
LIBERĂRII ȘI A MOTIVĂRII SENTINȚEI APELATE 

5. Potrivit art. 480 alin. (3) C.pr.civ., instanța de apel va putea anula sentința apelată în 
cazul în care constată că, în mod greșit, prima instanță a soluționat procesul fără a intra 
în judecata fondului. 

6. Totodată, potrivit art. 174 alin. (1) și (2) C.pr.civ., „Nulitatea este sancţiunea care 
lipseşte total sau parţial de efecte actul de procedură efectuat cu nerespectarea cer-
inţelor legale, de fond sau de formă. Nulitatea este absolută atunci când cerinţa nere-
spectată este instituită printr-o normă care ocroteşte un interes public.” 

7. Sentința apelată este lovită de nulitate absolută, lipsind deliberarea și motivarea 
acesteia. 

8. Sentința apelată a fost pronunțată în rejudecarea cauzei după casare cu trimitere. 
Sentința apelată a fost pronunțată după ce instanța a dispus amânarea pronunțării 
timp de 47 de zile, astfel: (i) în data de 14.02.2019 instanța amână a pronunțarea pen-
tru data de 28.02.2019; (ii) în data de 28.02.2019 instanța amână pronunțarea pentru 
data de 15.03.2019; (iii) în data de 15.03.2019 instanța amână pronunțarea pentru data 
de 29.03.2019; (iv) în data de 29.03.2019 instanța amână pronunțarea pentru data de 
02.04.2019 (Anexa 1). 

9. În data de 02.04.2019 instanța pronunță soluția, iar în data de 03.04.2019 hotărârea 
judecătorească este redactată și motivată.  

10. Discrepanța între perioada necesară pronunțării soluției – 47 de zile – și perioada 
necesară redactării motivării soluției – 1 zi – naște dubii cu privire la existența unei 
deliberări și motivări efective, reale și mai ales proprii a judecătorului care a pro-
nunțat soluția. 
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11. Aceste dubii, însă, sunt confirmate în urma lecturării motivării sentinței apelate. 

12. Sentința apelată – respectiv Sentința civilă nr. 132/02.04.2019 – este identică, para-
graf cu paragraf, cuvânt cu cuvânt cu Sentința civilă nr. 115/19.03.2018 (Anexa 2) 
pronunțată în primul ciclu procesual, deși, judecătorul care a pronunțat prezenta 
sentință este altul decât cel care a pronunțat hotărârea în primul ciclu procesual. 

13. Când utilizăm termenul „identic”, subscrisa nu ne referim doar la partea introductivă a 
hotărârii, ci, inclusiv la considerentele hotărârii și dispozitivul acesteia. 

14. Motivarea prezentei sentințe apelate (n.n. Sentința civilă nr. 132/02.04.2019) conține 
34 de paragrafe, din care 31 de paragrafe sunt identice cu Sentința pronunțată în 
primul ciclu procesual (n.n. Sentința civilă nr. 115/19.03.2018) atât din punct de 
vedere al conținutului, cât și din punct de vedere al cronologiei paragrafelor, adică a 
ordinii în care acestea sunt așezate în pagină. 

15. Singurele paragrafe care nu se regăsesc în Sentința pronunțată în primul ciclu procesual 
(n.n. Sentința civilă nr. 115/19.03.2018) și se regăsesc în prezenta sentință apelată sunt 
paragrafele 21, 22 și 23, de la fila 15, în care instanța analizează excepția lipsei de in-
teres și inadmisibilitatea acțiunii prin prisma caracterului irevocabil al ordinelor de trans-
fer, aspecte care nu puteau să fie preluate din sentința pronunțată în primul ciclu proce-
sual întrucât acestea au fost invocate în rejudecare.  

16. În lipsa unei preluări integrale, de tipul „copy-paste”, a motivării cuprinsă în sentința 
pronunțată în primul ciclu procesual, este imposibil ca două hotărâri judecătorești 
pronunțate de doi judecători diferiți să fie identice, paragraf cu paragraf, cuvânt cu 
cuvânt, chiar dacă dezlegarea privește aceeași chestiune juridică. Preluarea inte-
grală, de tipul „copy-paste” justifică și timpul extrem de scurt alocat operațiunii de 
redactare a hotărârii, respectiv 1 zi.  

17. Chiar și în privința dispozitivului hotărârii judecătorești se verifică susţinerea preluării de 
tipul „copy-paste”, fiind admisă acţiunea formulată de SCP PDA Insolvency SPRL în cali-
tate de administrator judiciar al debitoarei SC Bran Oil SA deși la termenul de judecată 
din data de 14.02.2019 când s-au pus concluzii pe fond s-a reținut înlocuirea acestuia cu 
CITR Filiala Galați SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Bran Oil SA. 

18. Hotărârea trebuie să cuprindă motivele de fapt și de drept care au format convin-
gerea instanței (n.n. art. 425 alin. (1), lit. b.) C.pr.civ.). Obligația de motivare își 
pierde orice sens în cazul în care motivarea constă în preluarea, integrală, a „convin-
gerii” unui alt judecător.  

19. Or, dacă motivarea, deci aspectele care au format „convingerea” judecătorului nu îi 
aparțin, fiind integral preluate, atunci lipsește nu doar motivarea proprie a judecă-
torului care a pronunțat soluția, ci și deliberarea.  
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20. După cum o arată și art. 395 alin. (2) C.pr.civ., deliberarea presupune „exprimarea 
opiniei” cu privire la aspectele deduse judecății, urmând ca apoi acestă opinie să fie 
redactată în scris, devenind astfel motivarea hotărârii. Or, dacă motivarea hotărârii 
reprezintă o simplă reproducere a unei hotărâri deja existente, casate și fără forță 
juridică, devine evident că nu a avut loc o deliberare proprie a judecătorului. Delib-
erarea presupune ca judecătorul să își formeze convingerea cu privire la motivele de fapt 
și de drept (care apoi devin motivarea hotărârii), iar după ce această convingere este 
formată, are loc pronunțarea hotărârii. Este imposibil ca judecătorul să adopte soluția, 
fără a-și forma, anterior, convingerea cu privire la motivele de fapt și de drept, după cum 
este imposibil să pronunți rezultatul unui exercițiu de scădere sau adunare, fără a fi real-
izat în prealabil calculul. Or, dacă acest calcul – transpus în speță ca fiind motivarea – nu 
a fost făcut, atunci nu se poate susține că rezultatul – transpus în speță ca fiind soluția 
cauzei – îți aparține. 

21. Normele juridice care reglementează obligația judecătorului de a delibera și de a-și 
forma propria convingere cu privire la cauză, ocrotesc atât un interes privat cât și un 
interes general, public, acela de a garanta că actul de justiție a fost îndeplini chiar de 
către judecător. 

22. În speță, lipsind atât deliberarea cât și motivarea, proprie a judecătorului, se impune 
anularea sentinței apelate. 

II.2.  ANULAREA SENTINTEI DAT FIIND CA S-A INCALCAT PRINCIPIUL DISPONIBILITATII, AL 
DREPTULUI LA APARARE SI AL CONTRADICTORIALITATII 

Motivul de apel vizeaza urmatoarele solutii din dispozitiv: 

  

23. Deși aspectele menționate supra fac inutilă analiza hotărârii judecătorești, atâta timp 
cât ea nu este rezultatul convingerii judecătorului care a pronunțat soluția, arătăm că 
Sentinta apelată este nelegală și din prisma unor alte, numeroase, aspecte.  

24. Subscrisei i-ar fi extrem de ușor să procedeze la o analiză punctuală și exhaustivă a 
sentinței apelate, de vreme ce în primul ciclu procesual am realizat o astfel de critică cu 
privire la Sentința civilă nr. 115/19.03.2018, al cărei conținut a fost integral preluat în 
prezenta sentință apelată.  
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25. Prin Sentința apelată s-a încălcat principiul disponibilității, acordându-se altceva 

decât ceea ce s-a cerut prin acțiunea introductivă.  

26. Prin acțiunea introductivă lichidatorul judiciar a solicitat (i) anularea operațiunii de 
vânzare-cumpărare încheiată în perioada 18.08.2015 – 21.08.2015 între Bran Oil SA, în 
calitate de vânzător, şi subscrisa, în calitate de cumpărător, având ca obiect 16.000.000 
acţiuni emise de Electroargeş SA; (ii) anularea contractele de împrumut nr. 
20/20.08.2015 şi nr. 21/01.08.2015 încheiate între Bran Oil SA şi Capital City SRL și (iii) 
„repunerea părților în situaţia anterioară prin înregistrarea și evidențierea pa-
chetului de 16.000.000 acțiuni în registrul acționarilor societății Electroargeș S.A., 
ținut de Depozitarul Central S.A., în contul și pe numele debitoarei Bran Oil S.A., de 
la data decontării transferurilor frauduloase, respectiv 20 – 21.08.2015.” 

27. Prin Sentința civilă nr. 132/02.04.2019, admițându-se primele două petite, s-a dispus 
obligarea subscrisei la restituirea acțiunilor. 

28. Or, reclamanta nu a solicitat prin acțiunea introductivă ca subscrisa să fim obligată 
personal la restituirea acțiunilor, ci a solicitat ca pachetul de 16.000.000 de acțiuni 
Electroargeș S.A., înregistrate la Depozitarul Central S.A., să fie evidențiate în reg-
istrul acestuia ca aparținând debitoarei Bran Oil S.A. 

29. Potrivit art. 9, alin. (2), C.pr.civ., „obiectul și limitele procesului sunt stabilite prin 
cererile și apărările părților”, iar potrivit art. 22, alin. (6), C.pr.civ., „judecătorul tre-
buie să se pronunțe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără însă a depăși limitele învestirii, 
în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel.” 

30. Rezulta cu evidenta ca judecatorul fondului a pronuntat Sentinta acordand ceea ce nu s-a 
cerut, depasind limitele investirii prin solutia de obligare la restituirea actiunilor Elec-
troarges S.A., aspect care determina anularea Sentintei. 

31. Diferența dintre ceea ce reclamanta a cerut și ceea ce instanța a acordat nu este doar 
una formală, fără consecințe juridice, ci este una esentiala, instanta de fond pronun-
tand o solutie de admitere a altei cereri, si nu a celei cu care a fost investita.  

32. Nici macar reclamantul nu a invocat sau solicitat restituirea actiunilor, tocmai pentru 
ca acesta cunoaste ca sunt indisponibilizate si ca o asemenea operatiune, pe langa as-
pectul indisponibiliarii, nu este posibila, dat fiind ca actiunile sunt tranzactionate pe 
BVB, aspecte pe care le vom dezvolta pe larg infra. 

33. Cu toate acestea instanta de fond a pronuntat in dispozitiv o solutie de obligare a sub-
scrisei la restituire a actiunilor Electroarges S.A., fara a pune in discutia prealabila a 
partilor acest aspect, determinand, pe langa incalcarea principiului disponibilitatii, si 
incalcarea principiului contradictorialitatii, oralitatii, dreptului la aparare, prevazute 
de art. 13 si 14 NCPC, si nu in ultimul rand dreptul la un proces echitabil prevazut de 
art. 6, din CEDO. 
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34. Potrivit art.14, alin.4, NCPC  “”Părţile au dreptul de a discuta şi argumenta orice 

chestiune de fapt sau de drept invocată în cursul procesului de către orice partici-
pant la proces, inclusiv de către instanţă din oficiu.” La alin. 5 se arata ca “Instanţa 
este obligată, în orice proces, să supună discuţiei părţilor toate cererile, excepţiile 
şi împrejurările de fapt sau de drept invocate.”  

35. De asemenea, art. 14, alin. 6, NCPC arata ca “Instanţa îşi va întemeia hotărârea nu-
mai pe motive de fapt şi de drept, pe explicaţii sau pe mijloace de probă care au 
fost supuse, în prealabil, dezbaterii contradictorii.” 

36. Din moment ce nu s-a formulat o cerere de restituire a actiunilor Electroarges S.A. 
aceasta nu a fost pusa in discutia contradictorie a partilor, instanta incalcand si dispoz-
itiile mai sus citate, pronuntand o solutie pe care partile nu au discutat-o in prealabil in 
contradictoriu, Sentinta inpunandu-se a fi anulata din aceasta perspectiva, urmand a se 
limita discutia contradictorie, in rejudecare, la ceea ce s-a solicitat a se discuta - doar 
acele cereri invocate de parti si care au fost puse in discutia contradictorie a partilor. 

37. Potrivit  art. 13, NCPC “Dreptul la apărare este garantat. La art. 13, alin. 3, NCPC se 
arata ca “Părţilor li se asigură posibilitatea de a participa la toate fazele de desfăşurare 
a procesului. Ele pot să ia cunoştinţă de cuprinsul dosarului, să propună probe, să îşi 
facă apărări, să îşi prezinte susţinerile în scris şi oral şi să exercite căile legale de 
atac, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.” 

38. Posibilitatea subscrisei de a face aparari fata de solutia de restituire a actiunilor Elec-
troarges S.A. nu a existat, din moment ce aceasta solutie a fost dipusa de instanta de 
judecata direct prin dispozitiv, fiind  incalcat dreptul la aparare al subscrisei. 

II.3.  ANULAREA SENTINTEI DAT FIIND CA S-A PRONUNTAT O SOLUTIE DE RESTITUIRE A AC-
TIUNILOR CARE ESTE NELEGALA SI IMPOSIBIL DE EXECUTAT 

39. Chiar daca prin absurd s-ar trece peste imprejurarea ca in cauza nu s-a solicitat resti-
tuirea actiunilor, si ca astfel pentru acest motiv Sentinta se impune a fi anulata, Sentinta 
este nelegala si fata de imprejurarea ca s-a dispus o solutie nelegala de restituire a ac-
tiunilor, care este imposibil de executat. 

40. Sustinerile subscrisei cu privire la inadmisibilitatea  anularii unei tranzactii efectuate pe 
BVB, si gresita respingere a exceptiei inadmisibilitatii se mentin, inadmisibilitatea actiu-
nii fiind confirmata si fata de imposibilitatea obiectiva de restituire a actiunilor Elec-
troarges S.A. 

41. In considerente solutia de restituire a actiunilor este motivata (pag.15) cu urmatorul 
argument, care nu are niciun temei legal: 
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42. Acțiunile nu reprezintă bunuri corporale, neavând o existență materială, motiv pen-
tru care subscrisa nu putem să le „restituim” reclamantei. Totodată, subscrisa nu 
avem posibilitatea de a opera în registrul Depozitarului Central S.A. pentru a modifica 
modul în care sunt evidențiate acțiunile tranzacționate pe Bursa de Valori București. 
Subscrisa menționăm faptul că Depozitarul Central ține evidența tuturor titlurilor de val-
oare tranzacționate și pe aceea a proprietarilor. 

43. Nu doar că hotărârea este nelegală prin prisma încălcării principiului disponibilității, 
ci, în plus, prima instanță face, prin solutia din dispozitiv care poate fi pusa in exe-
cutare, ca în patrimoniul subscrisei să se nască o obligație personală, care, în reali-
tate nu poate să fie executată de subscrisa.  

44. Sub un prim aspect, prin Ordonanța procurorului au fost luate, în cursul urmării pe-
nale, măsuri asigurătorii constând în sechestru și poprire asupra acțiunilor, veniturilor 
și beneficiilor rezultate din deținerea acțiunilor Electroargeş S.A.  

45. Or, potrivit art. 249, alin. (2), C.pr.pen. – în vigoare la data luării măsurii – „măsurile 
asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin insti-
tuirea unui sechestru asupra acestora”, iar potrivit alin. (1), al art. 249, C.pr.pen., 
măsurile asigurătorii se iau „pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea 
sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării spe-
ciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei 
amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţi-
une.”  

46. Pentru a elimina orice fel de dubiu cu privire la cele afirmate mai sus, menționăm faptul 
că prin Adresa DIICOT din data de 22.01.2018, transmisa catre Tribunalul Iasi, se confirmă 
faptul că în dosarul penal cu nr. 394/D/P/2007 nu a fost începută urmărirea penală îm-
potriva subscrisei sau a persoanei fizice Ștefan Constantin, administrator și asociat al so-
cietății Investments Constantin S.R.L.  

47. Prin urmare, un bun asupra căruia s-a instituit măsura sechestrului nu poate să fie 
„restituit”, întrucât acesta este indisponibilizat. 

48. Însă, cum hotărârea judecătorească beneficiază de forță executorie, reclamanta ar 
putea să se adreseze executorului judecătoresc și să solicite ca subscrisa să executăm 
obligația menționată în sentința apelată, deși, astfel cum am menționat supra, acest 
lucru este imposibil obiectiv a fi executat de subscrisa. Cum hotărârea judecătorească 
beneficiază de forță executorie, imposibilitatea obiectivă de a ne conforma dispozi-
tivului hotărârii judecătorești nu va putea să fie cu succes invocată de subscrisa, ex-
istând astfel riscul de fi sesizată instanța de executare în vederea aplicării unor pe-
nalități, conform art. 906 C.pr.civ. 
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49. Sub un al doilea aspect, presupunand prin absurd ca nu ar exista sechestrul asigurator, in 
continuare Sentinta apelata nu ar putea sa fie mentinuta, dat fiind ca si in situatia in 
care nu ar exista sechestrul restituirea este imposibila. 

50. Obligând subscrisa la „restituirea” acțiunilor, devine evident că prima instanță nu a înțe-
les mecanismul tranzacționării acțiunilor la Bursa de Valori București și că proprietarii 
acțiunilor, astfel cum sunt aceștia înregistrați în Registrul Depozitarului Central S.A. nu 
pot preda o bucată de hârtie (care, de altfel, nici nu există), pentru a se considera că 
acțiunea a fost „restituită”. 

51. Am aratat mai jos ca instanta era obligata a admite exceptia inadmisibilitatii actiunii 
fata de imprejurarea ca se solicita anularea unei operatiuni bursiere, aspect interzis 
de dispozitiile art. 169, alin. (4), din Legea nr. 297/2004 (in forma in vigoare la momentul 
efectuarii tranzactiilor; dispoziții în vigoare și la data introducerii acțiunii), care prevăd 
că „Nicio normă juridică, regulă, dispoziţie sau practică vizând anularea unor con-
tracte şi tranzacţii încheiate înaintea momentului deschiderii procedurii de insol-
venţă nu poate conduce la anularea ordinelor de transfer, a compensărilor, a 
plăţilor şi transferurilor ulterioare, menţionate la alin. (1) şi (2).” Aceeași dispoziție 
legală se regăsești și la art. 3, alin. (1) și (3) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul 
definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu 
instrumente financiare, dar și în Codul Depozitorului Central  - Titlul II Compensarea, de-
contarea si managementul riscului în cadrul pietei reglementate si al sistemului alterna-
tiv de tranzactionare, Secțiunea 4 Mecanismul compensarii si decontarii , art. 5, alin. 1

(1), precum și la art. 5, din Directiva 98/26/EC, privind caracterul definitiv al decontării 
în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financia-
re. 

52. Solutia pare absolut logica din moment ce orice transfer al actiunilor Electroarges S.A. 
se poate face doar utilizand mecanismul bursier al BVB, respectiv prin introducerea in 
piata bursiera a unui ordin de tranzactionare. 

53. Este extrem de surprinzatoare solutia instantei de fond si vadit nelegala, din moment ce 
s-a dispus restituirea de catre subscrisa a actiunilor catre debitoarea aflata in faliment, 
in conditiile in care instanta de fond trebuia sa cunoasca ca o asemenea restituire se 
poate face doar prin mecanismul bursier al BVB, din moment ce Electroarges S.A. este 
listata pe aceasta bursa, si ca pretul actiunilor trebuie sa fie platit de catre deb-
itoarea aflata in faliment pentru a se restitui actiunile, operatiune posibila doar prin 
introducerea unui ordin de tranzactionare in piata, prin care sa se faca transferul. 

54. Or, prin Sentinta apelata instanta obliga practic pe subscrisa in mod expres sa incalce 
dispozitiile imperative pe baza carora functioneaza Bursa de Valori Bucuresti, care 
permit orice transfer de actiuni doar daca se introduce un ordin de tranzactionare in pia-
ta si se plateste pretul actiunii. 

 aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1765/07.12.20171
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55. Rezulta ca in niciun caz debitoarea aflata in faliment nu ar putea fi contraparte a unei 

operatiuni prin care sa se restituie actiuni, presupunand ca subscrisa am depasi 
sechestrul DIICOT, deoarece ar fi obligata la plata pretului si ar trebui, prin lichidator, 
sa cumpere actiunile Electroarges SA prin introducerea pe BVB a unui ordin de 
cumparare a 16.000.000 actiuni, simultan cu vanzarea de catre subscrisa a acestor 
actiuni,  dat fiind ca alta procedura de transfer a valorilor mobiliare nu exista pe BVB.  

56. Ne referim in mod expres la urmatoarele dispozitii: 

• Art. 55, din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni 
de piaţă: “Solicitarea de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să 
acopere toate acţiunile de aceeaşi clasă care au fost deja emise.” 

• Art. 60, din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni 
de piaţă: “Valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt re-
trase de la tranzacţionare în următoarele cazuri: 
a)ca urmare a finalizării procedurii de retragere a acţionarilor dintr-o societate, iniţiată 
în conformitate cu prevederile art. 42; 
b)ca urmare a deciziei A.S.F. în condiţiile în care se consideră că, datorită unor circum-
stanţe speciale, nu se mai poate menţine o piaţă ordonată pentru respectivele valori 
mobiliare; 
c)ca urmare a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor de retragere de la 
tranzacţionare, cu îndeplinirea condiţiilor stabilite prin reglementările A.S.F.; 
d)dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite, în acest sens, în reglementările specifice 
pieţei reglementate respective, aprobate de A.S.F. 

• Codul Bursei de Valori Bucureşti S.A. - operator de sistem TITLU PRELIMINAR Art. 1(1): 

 „In prezentul Cod, termenii, expresiile si notiunile utilizate au urmatoarele semnifi-
catii: 

Tranzactie - contractul de vanzare-cumparare de instrumente financiare, inregistrat in 
sistemul de tranzactionare al B.V.B. cu respectarea prevederilor Titlului III. 

Variatie maxima pret - variatia procentuala maxima a pretului ordinelor si a tranzacti-
ilor fata de pretul de referinta al simbolului respectiv.  

Vanzarea speciala la ordin - o metoda de vanzare specifica pietei de capital care se 
realizeaza prin intermediul B.V.B. constand intr-o oferta ferma de vanzare a Instru-
mentelor Financiare prin sistemul B.V.B., formulata de orice persoana fizica şi/sau ju-
ridica, inclusiv de catre institutiile publice implicate in procesul de privatizare, denumi-
ta Ofertant, cu respectarea Cartii I, Titlul III, Capitolul XIII, Sectiunea a 2-a a Codului 
B.V.B. S.A.\ 

• Codul Bursei de Valori Bucureşti S.A. - operator de sistem art. 3: 
„Prezentul Cod are caracter normativ general obligatoriu si este aplicabil, fara a se 
limita: a)Participantilor la Sistem; b)oricarei sucursale sau agentii ale unui Partici-
pant; c)oricarui angajat al unui Participant si persoane care isi desfasoara activitatea in 
cadrul acestuia in baza unui contract de prestari servicii, contract de mandat, etc., in 
masura in care activitatea desfasurata de acesta intra sub incidenta prezentului Cod; 
d)Emitentilor ale caror Instrumente Financiare se tranzactioneaza in cadrul ATS, cu an-
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umite exceptii aplicabile emitentilor admisi la tranzactionare in acelasi timp si pe o Pia-
ta Reglementata si care nu si-au exprimat acordul pentru tranzactionarea in cadrul ATS 
si emitentilor de actiuni din Sectiunea New Market actiuni; e)Depozitarului Central in 
relatia cu Operatorul de Piata / Sistem B.V.B. privind Instrumentele Financiare tranza-
cţionate în cadrul ATS; f)oricarei entitati reglementate, in sensul Legii nr. 297/2004, in 
relatie cu ATS; g)B.V.B. 

• Codul Bursei de Valori Bucureşti S.A. - operator de sistem  art. 11 : 
„Tranzactionarea Actiunilor in cadrul ATS se realizeaza in conformitate cu prevederile 
Codului B.V.B. S.A. - Operator de Piata, cu exceptiile mentionate in prezentul Capitol.” 

• Codul Bursei de Valori Bucureşti S.A. - operator de sistem  art. 12: 
„ (1) Pietele utilizate pentru tranzactionarea actiunilor in cadrul ATS:  
a)Piata Principala – piata de tip “order-driven”, in care tranzactionarea se efectueaza 
pe blocuri de tranzactionare si care determina pretul de referinta al acestora. Pentru 
sectiunea New Market actiuni piata principala nu este de tip „order-driven”. 
 b)Piata Deal – piata auxiliara a pietei principale, de tip negociere directa, pentru 
incheierea de tranzactii Deal. Valoarea minima standard a unei tranzactii in Piata Deal 
este cea prevazuta in Codul B.V.B. – Operator de Piata. Pentru alte tipuri de instrumente 
financiare care nu sunt tranzactionate si pe piata reglementata administrata de BVB, 
valoarea minima a unei tranzactii in Piata Deal se stabileste prin decizie a Directorului 
General, comunicata participantilor si C.N.V.M., corelata cu pietele similare din UE. In-
strumentele financiare din sectiunea NewMarket se tranzactioneaza exclusiv prin inter-
mediul Pietei Deal, care este Piata Principala, in sensul pct. 15 art. 1 alin. (1) din Titlul 
Preliminar, fara restrictii privind valoarea minima, pe baza cotatiilor informative, de-
scrise in Codul B.V.B. – Operator de piata. Piata Buy-In si Piata Sell-Out – piete auxiliare 
ale pietei principale, de tip “order-driven”, initiate de B.V.B. in cadrul procedurilor de 
corectie a erorii sau la solicitarea Depozitarului Central, in conformitate cu prevederile 
contractului incheiat intre B.V.B. si Depozitarul Central. d)Pietele de Oferte si Oper-
atiuni Speciale – definite corespunzator fiecarui tip de oferta sioperatiune speciala pre-
cum oferta publica primara, oferta publica secundara, vanzare speciala la ordin si alte 
metode translative de proprietate stabilite prin reglementarile proprii. (2) In conditiile 
aplicarii Art. 4 alin. (3), se poate utiliza si piata Odd-lot, piata auxiliara a pietei princi-
pale, de tip “order-driven”, in care actiunile care in piata principala au blocul de tran-
zactionare supraunitar se tranzactioneaza in cantitati mai mici decat un bloc de tranzac-
tionare.Art. 13 Tipurile de operatiuni mentionate in art. 12 au sensul prevazut in Codul 
B.V.B. S.A. - Operator de Piata. Art. 14 Continutul parametrilor si caracteristicile 
fiecarei piete care nu sunt prevazute in prezentul Titlu, sunt stabilite prin modificarea 
prezentului Cod 

• Codul Bursei de Valori Bucureşti S.A. - operator de sistem  art. 15: 
„ (1) In cursul unei zile de tranzactionare pretul tranzactiilor cu actiuni trebuie sa se 
incadreze in intervalul delimitat de pretul de referinta de +/- 25%”. 

57. In raport de aceste dispozitii legale rezulta ca TOATE actiunile Electroarges SA trebuie 
in mod obligatoriu tranzactionate prin BVB, pentru a se putea efectua  transferul ac-
tiunilor de la subscrisa la reclamanta. 

58. Orice tranzactie presupune un ordin de tranzactionare si utilizarea uneia dintre pietele 
prevazute la art.12 din Codul BVB, si un pret care sa se incadreze in limitele prevazute la 
art.15 din Codul Bursei. 
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59. Ca atare, este imposibila o restituire, precum cea dispusa de instanta de judecata, din 

moment ce aceasta nu ar avea vreo legatura cu sistemul de trazactionare al actiunilor 
Electroarges S.A., sistem in care este obligatoriu a se regasi TOATE aceste actiuni. 

60. Rezulta ca debitoarea aflata in faliment nu ar putea fi contraparte a unei operatiuni 
prin care sa se restituie actiuni, presupunand ca subscrisa am depasi sechestrul DI-
ICOT, deoarece ar fi obligata la plata pretului si ar trebui, prin lichidator, sa introduca 
in piata BVB un ordin de tranzactionare de cumparare a 16.000.000 actiuni, simultan 
cu vanzarea de catre subscrisa a acestor actiuni,  dat fiind ca alta procedura de trans-
fer a valorilor mobiliare nu exista pe BVB.  

61. Asadar este vadit imposibila vanzarea de catre subscrisa a actiunilor, din moment ce 
acestea sunt indisponibilitate. 

62. Mai mult, instanta, anuland operatiunea, nu a fixat si nici nu poate sa fixeze pretul de 
tranzactionare,  pentru a se introduce un ordin de tranzactionare de vanzare, cat si 
de cumparare a acestora de catre debitoare, astfel ca operatiunea este imposibil de 
executat. 

63. Nu in ultimul rand, dat fiind ca debitoarea se afla in faliment nu are posibilitatea de a 
derula asemenea operatiuni, cu atat mai putin fondurile necesare pentru a le derula, 
fonduri care sa se incadreze in limitele bursiere de pret. 

64. Dispunerea acestei masuri nu numai ca incalca dispozitiile legale, dar constituie si un 
precedent periculos in materia pietelor de capital, din moment ce, daca ar fi mentinuta 
Sentinta, ar insemna ca subscrisa ar putea fi obligata prin hotarare judecatoreasca la o 
obligatie de a face – de a transmite actiunile –  obligatie care este atat nelegala cat si 
imposibil de executat. 

65. Punerea în executare a Sentinței apelate ar plasa-o pe subscrisa în situația de a suferi 
o condamnare penală, presupunand prin absurd ca ar fi posibila restituirea actiunilor 
fara a se folosi mecanismul BVB, intrucat acțiunile cu privire la care s-a dispus resti-
tuirea se află sub sechestru asigurător, instituit în procedura de urmărire penală. 

66. În măsura în care subscrisa am proceda la „restituirea” acțiunilor, nu numai ca ne-am 
situa in afara oricarui mecanism bursier, dar am încălca si Ordonanța procurorului, 
deoarece măsurile asigurătorii împiedică ieşirea din patrimoniu a bunurilor, odată 
dispusă această măsură. 

67. „Restituirea” acțiunilor asupra cărora este instituit un sechestru asigurător, 
echivalează cu o sustragere a bunului sechestrat, infracțiune pedepsită de art. 261 
Cod penal. 

68. In conceseinta, se impune anularea Sentintei intrucat executarea acesteia incalca atat 
legislatia civila in materia pietelor de capital cat si legislatia penala, prin sustragerea ac-
tiunilor de la sechestrul asigurator. 
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III. CU PRIVIRE LA PETITUL SUBSIDIAR VIZÂND SCHIMBAREA ÎN TOT A SENTINȚEI APELATE 

III.1.  GREȘITA SOLUȚIONARE DE CĂTRE PRIMA INSTANȚĂ A EXCEPȚIILOR INVOCATE DE SUB-
SCRISA 

A. GREȘITA SOLUȚIONARE DE CĂTRE PRIMA INSTANȚĂ A EXCEPȚIEI PREMATURITĂȚII ACȚI-
UNII 

Motivul de apel vizeaza urmatoarele considerente fata de care exceptia invocata de subscrisa a 
fost respinsa  (pag. 10 Sentinta apelata): 

  

69. Subscrisa am invocat excepția prematurității acțiunii, arătând că aceasta a fost introdusă 
înainte de împlinirea termenului prohibitiv. 

70. Art. 118 din Legea nr. 85/2014, reglementând termenul înlăuntrul căruia poate fi intro-
dusă acțiunea în anularea actelor frauduloase stipulează că: „acțiunea pentru anularea 
actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, prevăzută la art. 117, 
poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în termen de un 
an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la 
art. 97, dar nu mai târziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii. ” 

71. Prin urmare, dies a quo, deci data de la care începe să curgă termenul pentru introduc-
erea acțiunii în anularea actelor frauduloase, pentru situația în care titularul acțiunii 
este administratorul judiciar, este 40 de zile de la data deschiderii procedurii insol-
venței (n.n. potrivit art. 97 din Legea nr. 85/2014, Raportul asupra cauzelor și împre-
jurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, trebuie să fie depus în termen de 
40 de zile de la data deschiderii procedurii insolvenței).  
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72. Or, procedura insolvenței a fost deschisă la data de 02.08.2017, motiv pentru care 
acțiunea în anularea actelor frauduloase putea fi formulată cel mai devreme la data 
de 11.09.2017. (De altfel, potrivit BPI nr. 16796/14.09.2017 Raportul asupra cauzelor 
și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului a fost depus la dosarul 
cauzei in data de 12.09.2017). În speță, însă, acțiunea în anularea actelor fraudu-
loase a fost depusă la data de 17.08.2017, deci înainte ca dreptul administratorului 
judiciar de a formula acțiunea să se nască. 

73. Prin Încheierea de ședință din data de 04.01.2019, prima instanță, realizând o greșită 
interpretare a dispozițiilor legale aplicabile, arată că textul de lege ar reglementa 
doar termenul maxim în care poate fi introdusă acțiunea, astfel că formularea unei 
acțiuni anterior acestui termen maximal nu ar fi interzisă sau sancționată. 

74. În realitate, respingând excepția prematurității, prima instanță omite faptul că, sub 
aspect temporal, exercițiului unui drept – cum este cel analizat, al introducerii acțiu-
nii în anularea actelor frauduloase – are un moment la care se naște și un moment la 
care se stinge. 

75. Este indubitabil că exercițiul dreptului în discuție este afectat de sancțiunea prescripției, 
exercițiul dreptului fiind pierdut dacă acesta nu este exercitat înlăuntrul termenului 
stipulat la art. 118 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 

76. Însă, ca orice termen, şi termenul de prescripție instituit de art. 118 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 are un început (marcat de momentul la care începe să curgă pre-
scripția), o durată, precum şi un sfârșit (marcat de momentul împlinirii prescripției). 

77. În cazul de speță momentul de la care începe să curgă termenul îl reprezintă data ex-
pirării termenului stabilit pentru depunerea raportului asupra cauzelor insolvenței, şi 
anume 40 de zile de la data deschiderii procedurii.  

78. Este eronată susținerea primei instanțe potrivită căreia exercitarea acțiunii, anterior 
expirării termenului pentru depunerea raportului asupra cauzelor insolvenței, nu ar fi 
sancționată de legiuitor. 

79. Sancțiunea intervine în caz de nerespectare a termenului pentru exercițiul dreptului, 
fie că ceea ce nu este respectat este momentul de început al termenului – cum este în 
cazul de speță – fie că ceea ce nu este respectat este momentul de sfârșit al termenu-
lui. 

80. Prescripția reprezintă intervalul de timp în interiorul căruia poate fi exercitat dreptul 
la acțiune. Legiuitorul nu sancționează doar introducerea acțiunii după expirarea ter-
menului de prescripție prin impunerea soluției respingerii acesteia ca fiind tardiv formu-
lată, ci legiuitorul sancționează și situația în care acțiunea a fost introdusă anterior 
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curgerii termenului de prescripție prin impunerea soluției respingerii acțiunii ca fiind 
prematur introdusă. 

81. Potrivit art. 180 alin. (1) C.pr.civ., „termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de 
instanţă şi reprezintă intervalul de timp în care poate fi îndeplinit un act de procedură 
sau în care este interzis să se îndeplinească un act de procedură.” 

82. Termenul de procedură poate avea și un caracter prohibitiv, reglementând obligația 
abținerii de la exercițiul dreptului. Necesitatea asigurării caracterului efectiv al dreptu-
lui  impune ca acesta să fie exercitat doar ulterior momentului nașterii dreptului la acți-
une, deci după împlinirea termenului prohibitiv. 

83. Potrivit art. 185 alin. (2) C.pr.civ., „în cazul în care legea oprește îndeplinirea unui act 
de procedură înăuntrul unui termen, actul făcut înaintea împlinirii termenului poate 
fi anulat la cererea celui interesat.” 

84. Or, dacă art. 118 din Legea nr. 85/2014 leagă, în mod expres, nașterea dreptului la 
acțiune de termenul stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. 97, înseam-
nă că legiuitorul a reglementat un termen prohibitiv în privința acțiunii în anularea 
actelor frauduloase. 

85. Excepția de prematuritate este o excepție de fond, absolută și peremptorie. Prin ex-
cepția de prematuritate se valorifică lipsa cerinței dreptului pretins de a fi actual. Or, 
atâta timp cât dreptul pretins de reclamant nu este unul actual, fiind exercitat 
înainte ca dreptul la acțiune să se fi născut, se impune admiterea excepției prematu-
rității acțiunii.  

86. Nu există absolut nicio rațiune pentru care nerespectarea termenului de prescripție 
să fie sancționată doar dacă încălcarea vizează momentul de sfârșit al termenului, nu 
și momentul de început al acestuia. Norma legală – art. 118 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 – stabilește atât momentul la care se naște dreptul la acțiune cât și momen-
tul la care acesta se stinge. Exercitarea dreptului cu încălcarea acestor două mo-
mente este deopotrivă sancționată.  

87. Mai mult, la data introducerii acțiunii în anularea actelor frauduloase administratorul 
judiciar nici măcar nu a întocmit Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au 
dus la apariția insolvenței debitorului pentru a se putea susține că dreptul în formula-
rea acțiunii s-ar fi născut de la data întocmirii și publicării Raportului, independent de 
data expirării termenului de 40 de zile prevăzut pentru întocmirea acestuia.  

88. Reclamanta nu se poate prevala de faptul că, ulterior introducerii acțiunii, a întocmit 
și publicat Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insol-
venței, întrucât potrivit adagiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ni-
meni nu poate invoca în susţinerea intereselor sale propria sa culpă. Lichidatorul judi-
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ciar are obligația de a întocmi Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la 
apariția insolvenței, astfel că nu poate să invoce pretinsa complinire ulterioară a lip-
surilor. Nimeni nu poate să obțină foloase – în speță înlăturarea sancțiunii prematurității 
– invocând propria sa culpă – aceea de a nu întocmi, în prealabil introducerii acțiunii, 
Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței – . 

89. Pentru aceste considerente vă rugăm să constatați că prima instanță a soluționat în mod 
greșit excepția prematurității acțiunii, impunându-se admiterea acesteia. 

B. GREȘITA SOLUȚIONARE DE CĂTRE PRIMA INSTANȚĂ A EXCEPȚIEI INADMISIBILITĂȚII 
ACȚIUNII PRIN RAPORTARE LA LIPSA RAPORTULUI ASUPRA CAUZELOR ȘI ÎMPRE-
JURĂRILOR CARE AU CONDUS LA APARIȚIA STĂRII DE INSOLVENȚĂ 

Motivul de apel vizeaza urmatoarele considerente fata de care exceptia invocata de subscrisa a 
fost respinsa  (pag.10,11 din Sentinta apelata): 
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90. Soluționând excepția invocată de subscrisa prima instanță arată că termenul pentru 

depunerea Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția 
stării de insolvență nu este un termen de decădere, astfel inexistența Raportului cu 
conduce la reținerea excepției inadmisibilității. 

91. Or, subscrisa nu am invocat excepția inadmisibilității prin prisma calificării termenului 
de 40 de zile pentru depunerea Raportului ca fiind unul de decădere, astfel că moti-
varea primei instanța nu are vreo legătură cu argumentele invocate în susținerea ex-
cepției. 

92. Legiuitorul leagă momentul nașterii dreptului la acțiune de întocmirea Raportului 
asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului. 

93. Introducerea acțiunii în anularea actelor frauduloase, anterior întocmirii Raportului 
asupra cauzelor insolvenței este inadmisibilă.  

94. Introducerea acțiunii în anularea actelor frauduloase anterior depunerii raportului asupra 
cauzelor insolvenței și anterior unei consultări a creditorilor ale căror interese urmau a fi 
protejate prin această măsură (n.n. prima adunare a creditorilor urma aibă loc abia la 
data de 10.10.2017, deci la aproximativ două luni ulterior depunerii acțiunii), nu este 
permisă de legiuitor.  

95. Din prevederile art. 118 din Legea nr. 85/2014 rezultă astfel că la momentul întocmirii 
Raportului, administratorul judiciar analizează situația debitorului, inclusiv prin prisma 
actelor încheiate de acesta în perioada suspectă. În plus, nu trebuie omis faptul că Ra-
portul – în care sunt analizate și actele/operațiunile efectuate de debitor în perioada 
suspectă – este supus judecătorului sindic spre aprobare. (n.n. potrivit art. 97 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar „va întocmi și va supune judecătorului – 
sindic (…) un raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței 
debitorului”). 

96. Lipsind actul premergător introducerii acțiunii în anularea actelor frauduloase – Rapor-
tul asupra cauzelor insolvenței – prezenta acțiune se impune a fi respinsă ca inadmisi-
bilă.  

97. O soluție contrară ar lipsi de efecte atât prevederea legală care leagă momentul naș-
terii dreptului la acțiune de momentul întocmirii Raportului asupra cauzelor și împre-
jurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului (n.n. art. 118 din Legea nr. 
85/2014), dar ar nesocoti și rolul judecătorului – sindic și pe cel al creditorilor în pro-
cedura insolvenței. Textul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 care impune administra-
torului judiciar să supună spre aprobare judecătorului sindic Raportul asupra cauzelor in-
solvenței, dar și textul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 care conferă judecătorului 
sindic atributul de a exercita un control de legalitate asupra măsurilor și actelor efectuate 
de administratorul judiciar și care conferă creditorilor atributul de a cenzura, sub aspectul 
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oportunității, măsurile administratorului judiciar, sunt încălcate prin formularea unei acți-
uni în lipsa întocmirii, în prealabil, a Raportului asupra cauzelor insolvenței.  

98. Atâta timp cât legiuitorul impune ca anterior formulării acțiunii în anularea actelor 
frauduloase să fie întocmit Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor, lipsa unui astfel de 
act nu poate fi ignorată, ci, se impune respingerea acțiunii ca inadmisibilă. Neîn-
deplinirea unei cerințe a dreptului subiectiv pretins – în speță aceea ca acțiunea în an-
ularea actelor frauduloase să fie precedată de Raportul asupra cauzelor și împre-
jurărilor – face ca dreptul subiectiv pretins să nu poată fi recunoscut și ocrotit de lege. 

99. Situația juridică mai sus descrisă este similară acțiunilor precedate de o plângere preala-
bilă (ex. acțiunile în contencios administrativ). Atâta timp cât pentru exercitarea unei 
acțiuni în justiție (în speță acțiunea în anularea actelor frauduloase) legea impune în-
tocmirea, în prealabil, a unui alt demers (în speță întocmirea și publicarea Raportului 
asupra cauzelor și împrejurărilor), nerespectarea acestei cerințe conduce la respingerea 
acțiunii ca inadmisibilă. În plus, atâta timp cât obligația de a întocmi Raportul asupra 
cauzelor și împrejurărilor revine titularului acțiunii, în speță administratorului judiciar, 
este evident că acesta nu poate invoca niciun fel de apărare legată de lipsa Raportului, 
neputându-se prevala de propria culpă conform principiului nemo auditur propriam turpi-
tudinem allegans. 

100. Legiuitorul nu conferă administratorului judiciar puteri discreționare. Măsurile și acțiunile 
acestuia sunt supuse unui control exercitat de către creditori și judecătorul sindic. Con-
trolul, în anumite situații – cum este cea din speță – se realizează și prealabil realizării 
măsurii/acțiunii. Dacă acest control/act premergător lipsește, acțiunea introdusă de către 
administratorul judiciar este sancționabilă. Practic respingând excepția inadmisibilității, 
judecătorul sindic anihilează rolul și controlul pe care creditorii și chiar instanța îl ex-
ercită asupra activităților administratorului judiciar și recunoaște acestuia posibilitatea de 
a realiza demersuri cu nerespectarea exigențelor legale. 

101. Pentru aceste considerente vă rugăm să constatați că prima instanță a soluționat în mod 
greșit excepția inadmisibilității acțiunii, impunându-se admiterea acesteia. 

C. GREȘITA CALIFICARE SI SOLUTIONARE DE CĂTRE PRIMA INSTANȚĂ A EXCEPTIEI INADMIS-
IBILITATII FATA DE CARACTERUL REVOCABIL AL ORDINELOR DE TRANSFER ȘI COMPEN-
SARE 

Motivul de apel vizeaza atata calificarea, prin Incheierea atacata, a exceptiei ca fiind aparare 
de fond, cat si considerentele in raport de care exceptia invocata de subscrisa a fost respinsa  
(pag.11 si pag.15 din Sentinta apelata): 
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Sinteza susținerilor: 

• In primul rand, aceasta exceptie nu putea sa fie calificata ca fiind o aparare de fond, 
existand gresita calificare prin Incheierea atacata, din moment ce era pusa in discutie 
inadmisibilitatea (imposibilitatea) de a se acorda ceea ce reclamanta a solicitat, as-
pect care determina neanalizarea fondului actiunii in anulare, in masura in care ex-
ceptia era intemeiata, aceasta fiind o veritabila exceptie si nu o aparare;  

• Dispozițiile Directivei 98/26/EC, dispozițiile art. 169, din Legea nr. 297/2004, dispoz-
ițiile art. 3, alin. (1) și (3) din Legea nr. 253/2004, dispozițiile din Codul Depozitarului 
Central, reglementează caracterul irevocabil și definitiv al tranzacțiilor bursiere, 
arătându-se că „nicio normă juridică, regulă, dispoziţie sau practică vizând anu-
larea unor contracte şi tranzacţii încheiate înaintea momentului deschiderii proce-
durii de insolvenţă nu poate conduce la anularea ordinelor de transfer, a compen-
sărilor, a plăţilor şi transferurilor ulterioare”; 

• Anularea unei singure tranzacții produce efecte în lanț. Tocmai pentru a înlătura ast-
fel de efecte și pentru a reduce acest risc, Directiva 98/26/EC a stabilit caracterul 
irevocabil al ordinelor de transfer și imposibilitatea repunerii părților în situația ante-
rioară, neexcluzând, însă, alte remedii. 

Dezvoltarea susținerilor: 

102. Potrivit dispozitiilor art. 245, NCPC „Excepţia procesuală este mijlocul prin care, în 
condiţiile legii, partea interesată, procurorul sau instanţa invocă, fără să pună în dis-
cuţie fondul dreptului, neregularităţi procedurale privitoare la compunerea completu-
lui sau constituirea instanţei, competenţa instanţei ori la procedura de judecată sau lip-
suri referitoare la dreptul la acţiune urmărind, după caz, declinarea competenţei, 
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amânarea judecăţii, refacerea unor acte ori anularea, respingerea sau perimarea 
cererii.” 

103. In cazul subscrisei nu se punea in discutie fondul dreptului actiunii in anulare, ci 
posibilitatea de a se promova aceasta actiune, avand in vedere ca solicitarile cuprinse 
in actiunea in anulare apar ca fiind inadmisibile, din moment ce se invoca ca exista 
dispozitii speciale care nu permit anularea operatiunilor solicitate a fi anulate prin 
actiunea introductiva. 

104. S-a sustinut pe larg ca este inadmisibila anularea operatiunii de vanzare-cumparare a 
actiunilor Electroarges S.A. din moment ce aceste actiuni sunt listate pe o piata re-
glementata ( in speta BVB) si ca anularea operatiunii de vanzare-cumparare pre-
supune de fapt anularea ordinelor de tranzactionare, dat fiind ca vanzarea pe piata 
reglementata sa poate face doar prin acest mecanism (prin introducerea unui ordin 
de tranzactionare).  

105. Ca atare, exceptia inadmisibilitatii viza dreptul la actiune al reclamantei (respectiv 
dreptul de a solicita anularea unei operatiuni de vanzare a unor actiuni pe BVB), si nu 
punerea in discutie a fondului cauzei (intrunirea conditiilor impuse de Legea nr. 
85/2016), care era permisa doar daca actiunea ar fi fost considerata anterior ca fiind 
admisibila. 

106. Asadar, legiuitorul a impiedicat exercitarea dreptului la actiune in sensul ca nu a dat 
dreptul partii sa formuleze o cerere de chemare in judecata al carui obiect sa-l 
reprezinte anularea „operatiunii de vanzare-cumparare incheiata in perioada 
18.08.2015 – 21.08.2015 intre Bran Oil SA in calitate de vanzator si Constantin Rel-
ative Investments SA in calitate de cumparator, avand ca obiect 16.000.000 actiuni 
emise de Electroarges SA” , operatiune care a avut loc inainte de deschiderea proce-
durii insolventei. 

107. Potrivit doctrinei franceze (Alexandru Suciu, Exceptiile procesuale in noul Cod de 
procedura Civila, pag. 65-66) „inadmisibilitatea este modalitatea de respingere a 
unei cereri in cazul in care se retine un „fine de neprimire”. 

108. Tot in doctrina s-a aratat ca „finele de neprimire poate sa exprime refuzul legiuitoru-
lui de a acorda actiune in justitie acelora care sunt supusi prevederilor sale”.  

109. Finele de neprimire pune in discutie insusi dreptul la actiune si atrage sanctiunea in-
admisibilitatii cererii, neputandu-se califica ca fiind o aparare de fond din moment ce 
invocarea exceptiei determina tocmai a nu mai fi analizat fondul cauzei. 

110. Prin incheierea apelata instanta de fond, in mod nelegal, cu incalcarea dispozitiilor 
art .245, NCPC, a calificat exceptia inadmisibilitatii ca aparare de fond, incalcand si 
dispozitiile imperative prevazute de art. 169, Legea 297/2004, precum si dispozitiile 
speciale mentionate in sustinerea exceptiei, prin care legiuitorul a inteles sa 
impiedice pe reclamant sa exercite o astfel de actiune al carui obiect sa-l reprezinte 
anularea tranzactiilor efectuate pe piata de capital, aceste tranzactii fiind operatiu-
nile de vanzare. 

111. Deși susținerile subscrisei privitoare la caracterul irevocabil al ordinelor de transfer și 
compensare implicau o analiză detaliată, nu numai ca instanta a calificat gresit ex-
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ceptia ca fiind o aparare de fond, dar, in continuare, a retinut gresit si fara temei le-
gal aspectele invocate de subscrisa, din moment ce instanța își rezumă motivarea la 
un singur paragraf, arătând eronat că irevocabilitatea ordinelor de transfer se referă 
la faptul că participanţii la decontare nu își pot retrage/retracta unilateral ordinele de 
transfer. 

112. În realitate, caracterul irevocabil al ordinelor de transfer și compensare nu se referă 
doar la imposibilitatea ca părțile să își retragă ordinul, ci și la imposibilitatea ca in-
stanța de judecată, sau orice alt organism sau persoana să dispună repunerea părților 
în situația anterioară vanzarii acestora, revocând ordinului de transfer. 

113. Considerentele (1)-(4) ale Directivei 98/26 au următorul cuprins: 

(1) întrucât Raportul Lamfalussy din 1990 către guvernatorii băncilor centrale din Grupul 
celor Zece a demonstrat riscul sistemic major inerent sistemelor de plăți care 
funcționează pe baza mai multor tipuri legale de compensare a plăților, mai ales com-
pensarea multilaterală; întrucât reducerea riscurilor juridice asociate participării la sis-
temele de decontare brută în timp real este de o importanță capitală, dată fiind dez-
voltarea continuă a acestor sisteme; 

(2) întrucât este de cea mai mare importanță reducerea riscurilor ce decurg din participarea 
la sistemele de decontare a titlurilor de valoare, mai ales în cazul în care există o legă-
tură strânsă între aceste sisteme și sistemele de plăți; 

(3)   întrucât prezenta directivă are scopul de a contribui la funcționarea eficientă și 
rentabilă din punct de vedere al costului a plăților transfrontaliere și a sistemului de 
decontare a titlurilor de valoare în Comunitate, ceea ce conferă o mai mare libertate 
circulației capitalului în piața internă; […] 

(4)   întrucât este de dorit ca legislația statelor membre să își propună o cât mai mare re-
ducere a disfuncționalităților sistemului cauzate de aplicarea procedurii de faliment 
unui participant la acel sistem.” 

114. Directiva menționată urmărește un obiectiv bine determinat și delimitat, care constă 
în reducerea riscului sistemic și asigurarea stabilității sistemelor vizate de această 
directivă, prin limitarea impactului procedurilor de insolvență asupra acestor sisteme. 
Astfel, atât timp cât o instrucțiune care creează obligații financiare nu a fost introdusă 
într-un asemenea sistem de către unul dintre participanții la acesta, neexecutarea sa din 
cauza unei proceduri de insolvență nu creează un risc sistemic și nu afectează stabili-
tatea unui astfel de sistem.  

115. Însă, odată ce un ordin de transfer a fost introdus în sistem și executat, el nu mai 
poate să fie revocat sau anulat, tocmai în considerarea riscului sistemic. Specific în 
cazul acțiunilor tranzacționate pe bursă este că acestea sunt cumpărate cu scopul de a fi 
revândute, tinzându-se către achiziția de acțiuni în momentul în care prețul acestora 
scade, urmând ca revânzarea să se realizeze atunci când prețul acestora crește, tocmai 
pentru ca ulterior revânzării să se obțină profit. Prețul acțiunilor depinde de foarte multe 
elemente, principalul element fiind însă strategia de afacere gândită și implementată de 
conducerea societății. Evident, dacă societatea înregistrează profit, atunci valoarea acți-
unilor acesteia, tranzacționate pe bursă, crește. Or, în considerarea multiplelor 
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cumpărări – vânzări – revânzări care au loc pe piața reglementată, s-a urmărit introduc-
erea unei protecții extinse. Anularea unei singure operațiuni produce efecte în lanț. 
Tocmai pentru a înlătura astfel de efecte și pentru a reduce acest risc, Directiva a 
stabilit caracterul irevocabil al ordinelor de transfer. 

116. Caracterul irevocabil al ordinelor de transfer este reglementat în mai multe acte norma-
tive, astfel: 

• Dispozitiile art. 169, din Legea nr. 297/2004 (in forma in vigoare la momentul efectuarii 
tranzactiilor; dispoziții în vigoare și la data introducerii acțiunii) potrivit carora:  

„(11)Un ordin de transfer introdus în sistem nu va putea fi revocat de către un 
participant la sistemul de compensare-decontare sau de către un terţ, după ter-
menul stabilit prin regulile sistemului respectiv.(2)Ordinele de transfer şi com-
pensarea sunt valabile, îşi produc efectele juridice şi sunt opozabile terţilor chiar 
şi în cazul deschiderii procedurii de insolvenţă asupra unui participant, cu 
condiţia ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea 
momentului deschiderii procedurii de insolvenţă. Aceasta se aplică inclusiv în 
cazul deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva unui participant la sistemul 
de compensare – decontare în cauză sau la un sistem interoperabil ori împotriva 
operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant, cu condiţia ca 
respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea momentului 
deschiderii procedurii de insolvenţă. 

(4)Nicio normă juridică, regulă, dispoziţie sau practică vizând anularea unor con-
tracte şi tranzacţii încheiate înaintea momentului deschiderii procedurii de insol-
venţă nu poate conduce la anularea ordinelor de transfer, a compensărilor, a 
plăţilor şi transferurilor ulterioare, menţionate la alin. (1) şi (2).” 

• Dispozitiile art. 3, alin. (1) și (3) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al 
decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instru-
mente financiare: 

„Ordinele de transfer şi compensarea sunt valabile, îşi produc efectele juridice şi 
sunt opozabile terţilor chiar şi în cazul deschiderii procedurii de insolvenţă 
asupra unui participant (în sistemul în cauză sau într-un sistem interoperabil), cu 
condiţia ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea 
momentului deschiderii procedurii de insolvenţă. (…) Nici o normă juridică, reg-
ulă, dispoziţie sau practică vizând anularea unor contracte şi tranzacţii încheiate 
înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvenţă, (…) nu poate conduce 
la anularea unei compensări”. Totodată, potrivit art. 5, alin. (1), din același act 
normativ, „un ordin de transfer nu poate fi revocat de către un participant la sis-
tem sau de către un terţ, din momentul stabilit prin regulile sistemului respectiv 
(momentul irevocabilităţii).” 

• Dispozitiile din Codul Depozitarului Central - Titlul II Compensarea, decontarea si man-
agementul riscului în cadrul pietei reglementate si al sistemului alternativ de tranzac-
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tionare, Secțiunea 4 Mecanismul compensarii si decontarii , art. 5, alin. (1), la care se 2

prevede că: 

„momentul la care ordinele de transfer se considera introduse in sistemul Depoz-
itarului Central, respectiv sunt valabile/irevocabile si opozabile tertilor produ-
cand efecte juridice intre Participanti, este cel la care se inregistreaza tranzactia 
in sistemul Depozitarului Central (…) Incepand cu momentul precizat in alin. (1), 
ordinele de transfer inregistrate in sistem nu pot fi revocate de catre un Partici-
pant la sistemul Depozitarului Central sau de catre un tert, fiind protejate con-
form prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in 
sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente fi-
nanciare si al Legii 297/2004, chiar si in cazul deschiderii unei proceduri de insol-
venta asupra unui Participant cu conditia ca respectivele ordine de transfer sa fi 
fost introduse in sistem inaintea momentului deschiderii procedurii de insolven-
ta, in conformitate cu cadrul juridic aplicabil.”  

• Dispozitiile art. 5, din Directiva 98/26/EC, privind caracterul definitiv al decontării în sis-
temele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare: 

” Un ordin de transfer nu poate fi revocat de un participant la sistem sau de un 
terț, de la data stabilită prin normele de funcționare ale sistemului;  

• Ordinul nr. 34/2008 emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României, prin care sistemul 
RoClear, sistem de compensare-decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, aflat 
în proprietatea şi în administrarea Societăţii Comerciale Depozitarul Central S.A. și care 
a fost utilizat în cazul acțiunilor tranzacționate în prezenta speță, a fost desemnat drept 
„sistem care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul defin-
itiv al decontării în sistemele de plați şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu 
instrumente financiare”. 

117. Legea prevede în mod expres irevocabilitatea ordinelor de transfer și compensare și 
nu permite în nicio ipoteza anularea unei tranzactii efectuate pe Bursa de Valori Bu-
curesti după momentul decontarii acesteia. Solicitarea de anulare a operatiunii de van-
zare a actiunilor Electroargeș S.A. dupa decontarea acestora, este inadmisibilă. Legea 
imprimă în mod expres caracter irevocabil operațiunii de compensare cât și ordinului de 
transfer după data decontarii. 

118. Mai mult, legea prevede în mod expres că nici o normă juridică, regulă, dispoziţie sau 
practică vizând anularea unor contracte şi tranzacții încheiate înaintea momentului 
deschiderii procedurii de insolvenţă, nu poate conduce la anularea acesteia. 

119. Astfel, în cazul de speță caracterul irevocabil nu vizează strict imposibilitatea vânză-
torului de a se răzgândi, ci imposibilitatea ca „o normă juridică, regulă, dispoziţie 
sau practică” să conducă la anularea tranzacției. 

120. Tot astfel, nu se poate susține, cum greșit o face prima instanță, că Directiva ar avea 
în vedere exclusiv irevocabilitatea ordinului de transfer, în sensul că participantul nu 
mai poate reveni asupra acestuia în caz de deschidere a procedurii insolvenței, ci Di-

 aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1765/07.12.20172
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rectiva se referă inclusiv la situația în care o instanță de judecată ar decide asupra 
unei acțiuni în anularea actelor frauduloase.  

121. Făcând o astfel de afirmație, prima instanță face abstracție de dispozițiile art. 3, alin. 
(2), din Directivă, care prevăd că „niciun act cu putere de lege, normă administrativă, 
dispoziție sau uzanță privind anularea contractelor și a tranzacțiilor încheiate înaintea 
momentului de declanșare a procedurii de faliment, astfel cum este definită la articolul 
6 alineatul (1), nu poate conduce la anularea compensării.” Prin urmare, Directiva ex-
tinde cadrul irevocabilității ordinelor de transfer nu doar la hotărârile judecătorești, 
ci și la lege, normă, uzanță, etc. De altfel, era superfluu ca Directiva să stabilească ire-
vocabilitatea ordinelor de transfer înțeleasă ca act unilateral al participantului, de vreme 
ce o astfel de irevocabilitate exista și anterior intrării în vigoare a Directivei.  

122. În plus, edificator în acest sens este paragraful (13) din Directivă în care se arată că 
„întrucât nici o dispoziție din prezenta directivă nu trebuie să împiedice un partici-
pant sau un terț de a exercita orice drept sau pretenție aferente unei tranzacții, pe 
care le poate avea prin lege, privind recuperarea sau restituirea în legătură cu un 
ordin de transfer introdus în sistem, de exemplu, în caz de fraudă sau eroare 
tehnică, atâta vreme cât acest lucru nu duce la repunerea în cauză a compensării, 
nici la revocarea ordinului de transfer în sistem.”  

123. Prin urmare, caracterul irevocabil nu împiedică o analiză a împrejurărilor în care s-a 
realizat transferul, însă, împiedică repunerea părților în situația anterioară, adică re-
vocarea ordinului de transfer, tocmai pentru a nu se crea efecte în lanț. Utilizând ex-
emplele „în caz de fraudă sau eroare tehnică”, Directiva arată că repunerea părților 
în situația anterioară, respectiv „repunerea în cauză a compensării”, și „revocarea 
ordinului de transfer”, adică restituirea acțiunilor și a prețului, nu este posibilă nici 
în situația în care se poate identifica o culpă, chiar și sub forma intenției (n.n. „în caz 
de fraudă”) și nici în situația în care nu se poate identifica vreo culpă (n.n. „în caz de 
eroare tehnică”). Sunt, în schimb, permise alte remedii, cum ar fi plata de despăgu-
biri, însă repunerea în situația anterioară, care ar crea efecte în lanț, ar destabiliza 
întreg sistemul bursier, ar conduce la pierderea încrederii investitorilor, este exclusă.  

124. Operațiunea de vânzare – cumpărare a acțiunilor pe bursă prezintă o serie de particular-
ități care o deosebesc de vânzarea de drept comun, astfel: 

(i) în cazul tranzacțiilor pe bursă investitorii nu au posibilitatea de a realiza o tranzacție în 
mod direct, fiind obligați de a o face prin intermediul brokerilor autorizați. Obținerea 
autorizației presupune parcurgerea unei evaluări realizată de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, respectiv Comisia Națională a Valorilor Mobiliare; 

(ii) prețul la care are loc tranzacția este stabilit de cotația la bursă, asigurându-se caracterul 
serios al prețului, în sensul că un ordin de transfer nu va fi executat de către broker și 
nici nu va fi validat de către depozitarul central, decât dacă prețul corespunde cu exi-
gențele stabilite de cotația la bursă și de cele stabilite prin dispozițiile legale în materie. 
În cazul de speță, conform art. 183, alin. (1) din Codul Bursei de Valori București – Ediția 
actualizată 18 Februarie 2016, spre deosebire de Piaţa Regular, de tip „order-driven”, în 
care acţiunile se tranzacționează în mici pachete (blocuri) și care determină preţul de 
referinţă al titlurilor, în cazul Pieței Deal tranzacțiile privesc pachete mari de instru-
mente financiare care au fost negociate în prealabil de Participanţi (vânzător și cumpără-
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tor), prin sistemul de tranzacționare al BVB. Respectând principiile economice, atunci 
când are loc tranzacționarea unui număr mare de acțiuni, se permite aplicarea unei „re-
duceri”, în sensul că în cazul tranzacțiilor deal este permisă o variație maximă a prețului 
de +/- 15% față de preţul de referinţă din piața Regular. În cazul de speță, însă, nici nu a 
existat o astfel de variație a prețului, de vreme ce acțiunile au fost vândute la prețul de 
0,5300 pentru pachetul de acțiuni tranzacționat în 18.08.2015, respectiv 0,5200 pentru 
pachetul de acțiuni tranzacționat. În perioada de referință acesta reprezenta fie un preț 
mediu, dacă ar fi să ne raportăm la luna anterioară tranzacționării – iulie 2015, când 
prețul maxim era de 0,5390, iar cel minim era de 0,5205, fie un preț superior, dacă ar fi 
să ne raportăm la luna ulterioară tranzacționării – septembrie 2015, când prețul maxim 
era de 0,4990, iar cel minim de 0,4900. Tocmai datorită controlului prealabil exercitat pe 
piața reglementată, niciun participant nu poate plasa un ordin de vânzare / cumpărare 
care să nu se încadreze în variațiile de preț permise de BVB. Cu alte cuvinte, și dacă 
părțile și-ar fi dorit să vândă acțiuni sub prețul pieței, acest lucru nu ar fi fost posibil; 

(iii) calitatea de proprietar al acțiunilor în cazul vânzătorului este certificată prin evidența în 
registrul Depozitarului Central. Depozitarul Central ține evidența tuturor titlurilor de 
valoare tranzacționate și pe aceea a proprietarilor. Astfel, în lipsa dovedirii, în prealabil, 
a calității de proprietar, ordinul de vânzare a acțiunilor nu este executat/nu este validat; 

(iv) existența lichidităților necesare plății prețului în cazul cumpărătorului este de asemenea 
certificată; 

(v) transferul dreptului de proprietate are loc concomitent cu data transferului prețului. De-
pozitarul Central introduce în sistem atâta plata prețului cât și transferul acțiunilor în 
registru de la vânzător la cumpărător. Ne aflăm practic în prezența unei derogări de la 
regula potrivit căreia transferul dreptului de proprietate operează de la data încheierii 
acordului de vânzare-cumpărare; 

(vi) în speță, ordinele de transfer au fost introduse în sistemul RoClear, sistem care a fost 
certificat de Banca Națională a României pentru faptul că asigură certitudinea, eficiența 
și transparența sistemul de plăți și de decontare a instrumentelor financiare, fiind de-
semnat, prin Ordinul nr. 34/2008 emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României drept 
„sistem care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul defin-
itiv al decontării în sistemele de plați şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu 
instrumente financiare”. 

125. Prin urmare, caracterul irevocabil al ordinelor de transfer și compensare este justificat 
de faptul că tranzacțiile efectuate pe o piață reglementată sunt supuse unor proceduri de 
evaluare prealabile încheierii tranzacției, proceduri care au menirea de a înlătura ab ini-
tio, orice cauză care ar putea vicia respectiva tranzacție. În plus, protecția investitorilor 
și a bursei de valori, justifică caracterul irevocabil al ordinelor de transfer și compensare, 
dat fiind implicația acestor operațiuni asupra economiei în general și dat fiind con-
secințele grave care pot exista asupra terților pentru situația în care s-ar revoca astfel de 
tranzacții. 

126. Atribuirea în favoarea ordinelor de transfer și compensare a unui caracter irevocabil își 
are justificarea în principiul protecției investitorilor, dar și în considerarea particular-
ităților vânzării efectuate la bursă. 
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127. Efectele în lanț pe care le-ar produce sentința apelată nu pot să fie în mod integral antic-

ipate, însă cu certitudine se poate afirma că aceste efecte ar crea prejudicii ireparabile.  

128.

129. Concluzionând, (i) dispozițiile Directivei 98/26/EC, dispozițiile art. 169, din Legea nr. 
297/2004, dispozițiile art. 3, alin. (1) și (3) din Legea nr. 253/2004, dispozițiile din 
Codul Depozitarului Central, reglementează caracterul irevocabil și definitiv al tran-
zacțiilor bursiere, arătându-se că „nicio normă juridică, regulă, dispoziţie sau prac-
tică vizând anularea unor contracte şi tranzacţii încheiate înaintea momentului de-
schiderii procedurii de insolvenţă nu poate conduce la anularea ordinelor de trans-
fer, a compensărilor, a plăţilor şi transferurilor ulterioare”; (ii) Spețele Bucur-Obor 
și Harinvest, invocate de reclamantă, nu pot să reprezinte – în lipsa unor elemente de 
similitudine cu cele analizate în prezenta cauză – repere jurisprudențiale. Elementul 
comun al celor două spețe îl reprezintă efectuarea unor tranzacții bursiere fără acor-
dul proprietarilor. Or, în speța analizată, debitoarea nu a afirmat că vânzarea s-ar fi 
realizat în lipsa consimțământului acesteia, ci, dimpotrivă, ordinul de tranzacționare 
a fost semnat și asumat de aceasta. Mai departe, speța Bucur-Obor vizează tranzacții 
realizate pe piața Rasdaq (în prezent desființată) și care nu a avut vreodată un sistem 
de compensare-decontare desemnat de BNR ca intrând sub incidența Legii nr. 
253/2004 privind caracterul definitiv al decontării, astfel că interdicția invocată de 
subscrisa era de plano inaplicabilă. În plus, nici din actele depuse de reclamantă și 
nici din informațiile publice nu rezultă că s-ar fi operat introducerea în sistemul de 
compensare-decontare a unei tranzacții inverse care să aibă drept efect repunerea 
părților în situația anterioară; (iii) anularea unei singure tranzacții produce efecte în 
lanț. Tocmai pentru a înlătura astfel de efecte și pentru a reduce acest risc, Directiva 
98/26/EC a stabilit caracterul irevocabil al ordinelor de transfer și imposibilitatea re-
punerii părților în situația anterioară, neexcluzând, însă, alte remedii. 

III.2.  GREȘITA SOLUȚIONARE DE CĂTRE PRIMA INSTANȚĂ A FONDULUI CAUZEI 

A. GREȘITA REȚINERE DE CĂTRE PRIMA INSTANȚĂ A CARACTERULUI DERIZORIU AL PREȚU-
LUI 

Motivul de apel vizeaza urmatoarele considerente fata de care actiunea a fost admisa (pag.12 
Sentinta apelata): 
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Sinteza susținerilor: 

• prima instanță a plecat de la o premisă absolut eronată, aceea că la momentul 
vânzării prețul acțiunilor ar fi fost de maxim 1.3950 lei și minim 1.3750 lei, când, în 
realitate, această valoarea au dobândit-o acțiunile la un interval de 2 ani după mo-
mentul transferului; 

• prețul achitat de subscrisa reprezenta fie un preț mediu, dacă ar fi să ne raportăm la 
luna anterioară tranzacționării – iulie 2015, fie un preț superior, dacă ar fi să ne ra-
portăm la luna ulterioară tranzacționării – septembrie 2015; 

• calificarea unui preț ca fiind derizoriu nu se poate face prin raportare la o dată mult 
ulterioară încheierii tranzacției, ci prin raportare la situația aferentă momentului 
încheierii tranzacției; 

• prețul este real, sincer și serios, reflectând valoarea de piață a bunului la momentul 
vânzării (aspect care nu ar putea să fie contestat de vreme ce tranzacția s-a realizat 
pe piața reglementată, respectiv pe Bursa de Valori București), aducând debitoarei un 
profit brut în sumă de 4.294.977 lei. 

Dezvoltarea susținerilor: 

130. Admițând acțiunea în anularea actelor frauduloase, prima instanță pleacă de la o 
premisă fundamental greșită și anume aceea că prețul achitat ar fi derizoriu. 

131. La fila 12, paragraful 5 din sentința apelată prima instanță reține următoarele: „lezarea 
drepturilor creditorilor rezultă și din prețul vânzării, de 0,52 și 0,53 lei pe acțiune, ceea 
ce reprezintă aproximativ o treime din prețul lor real de tranzacționare. Din înscrisul 
depus la fila 29 vol. 1 rezultă că la momentul vânzării acțiunilor, prețul lor real se 
situa între minim 1,3750 lei și maxim 1,3950 lei. Prețul s-a menținut în continuare, 
având în vedere că din înscrisul de la fila 148 rezultă că la data de 8.09.2017 acesta era 
de 1,3400 lei pe acțiune. În mod evident, prețul de vânzare a fost mult inferior valorii 
lor și nu a fost în realitate plătit, iar scopul actului nu a fost în realitate vânzarea. Pen-
tru aceste motive nu pot fi reținute apărările din întâmpinarea formulată de Constantin 
Relative Investments SRL, în sensul că în mod greșit administratorul judiciar a apreciat 
prețul ca fiind derizoriu prin raportare la prețul actual al acțiunilor, deoarece și la mo-
mentul vânzării lor prețul era de trei ori mai mare.” 

132. Deși subscrisa, cu ocazia concluziilor orale, am învederat instanței în mod expres că 
înscrisul depus la fila 29 vol. 1 (Anexa 3) nu reprezintă valoarea acțiunilor la data 
încheierii operațiunii de vânzare (n.n. august 2015), ci reprezintă valoarea pe care 
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acțiunile le-au dobândit la data introducerii acțiunii în anularea actelor frauduloase 
(n.n. 17 august 2017), prima instanță nu analizează susținerile subscrisei, cu con-
secința reținerii caracterului derizoriu al prețului. 

133. Înscrisul depus la fila 29 vol. 1 reprezintă un extras de pe pagina de internet a Bursei 
de Valori București prin care se arată prețul acțiunilor Electroargeș S.A. Sub prețul de 
1,3950 lei este indicată data și ora, respectiv 17.08.2017, 16:03:55. Aceeași dată, de 
17.08.2017 este indicată din nou în partea de sus, stânga.  

134. Prin urmare, este cert că prima instanță a plecat de la o premisă absolut eronată, 
aceea că la momentul vânzării prețul acțiunilor ar fi fost de maxim 1.3950 lei și min-
im 1.3750 lei, când, în realitate, această valoarea au dobândit-o acțiunile la un inter-
val de 2 ani după momentul transferului. 

135. La data efectuării tranzacției prețul acțiunilor, după cum rezultă din informațiile 
afișate la Bursa de Valori București (Anexa 4), era următorul: 

136. Atâta timp cât acțiunile au fost vândute la prețul de 0,5300 pentru pachetul de acțiu-
ni tranzacționat în 18.08.2015, respectiv 0,5200 pentru pachetul de acțiuni tranza-
cționat în data de 19.08.2015, nu se poate susține că vânzarea s-ar fi realizat la un 
preț derizoriu. Aceasta întrucât, în perioada de referință, acesta reprezenta fie un 
preț mediu, dacă ar fi să ne raportăm la luna anterioară tranzacționării – iulie 2015, 
fie un preț superior, dacă ar fi să ne raportăm la luna ulterioară tranzacționării – sep-
tembrie 2015.  

137. Calificarea unui preț ca fiind derizoriu nu se poate face prin raportare la o dată mult 
ulterioară încheierii tranzacției, ci prin raportare la situația aferentă momentului 
încheierii tranzacției. Cu alte cuvinte, nu se poate susține că prețul este derizoriu pen-
tru simplul motiv că în timp valoarea acțiunii a crescut. Fluctuația cursului acțiunilor pe 
bursa de valori este specifică acestui tip de operațiuni și independentă de voința 
vânzătorului. Simplul fapt că o acțiune valorează în prezent mai mult decât valora ante-
rior, deci fluctuația valorii, nu reprezintă un element care să imprime operațiunii de vân-
zare un caracter fraudulos din perspectiva daunei aduse creditorilor. Fluctuația valorii 
acțiunii, care poate însemna și o diminuare a valorii acțiunii, imprimă acestor operațiuni 
caracterul alea, specific acestui tip de operațiune. Dacă nu ne-am raportat la data 
vânzării pentru a stabili dacă prețul corespunde valorii bunului, am ajunge în situația ab-
surdă în care am afirma că vânzarea nu a fost frauduloasă în anul septembrie 2015, când 

Dată Preț maxim Preț minim

08.07.2015 0,5390 0,5205

31.08.2015 0,5470 0,4805

16.09.2015 0,4990 0,4900

07.09.2017 1,3650 1,3400

04.04.2018 1,2500 1,2500
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acțiunile aveau valori maxime/minime: 0,4990/0,4900, deci inferioare prețului de vân-
zare (n.n. 0,5300 pentru pachetul de acțiuni tranzacționat în 18.08.2015, respectiv 
0,5200 pentru pachetul de acțiuni tranzacționat în data de 19.08.2015), dar a devenit 
frauduloasă în anul 2017 când valoarea acțiunilor a crescut, și va redeveni lipsită de car-
acter fraudulos în anul 2020 când valoarea acțiunilor va scădea. 

138. În speță nu doar că prețul cu care acțiunile au fost tranzacționate nu este unul deri-
zoriu (n.n. acesta reprezenta fie un preț mediu, dacă ar fi să ne raportăm la luna ante-
rioară tranzacționării – iulie 2015, fie un preț superior, dacă ar fi să ne raportăm la luna 
ulterioară tranzacționării – septembrie 2015), ci, în plus, prin vânzarea acțiunilor deb-
itoarea a înregistrat un profit brut în cuantum de 4.294.977 lei, ca urmare a faptului 
că la revânzarea acțiunilor a obținut un preț mult superior celui de achiziție. 

139. Lipsa caracterului derizoriu al prețului rezultă și dacă ne-am raporta la o evaluare prin 
abordarea venit. După cum rezultă din informațiile afișate de Bursa de Valori București 
(Anexa 5), în perioada 2009 – 2014, deci în perioada în care debitoarea deținea acțiunile, 
valoarea brută a dividendelor aferente pachetului de 16.000.000 acțiuni era de 1.912.000 
lei, deci 382.400 lei/an. Evident că prețul obținut pe acțiuni, respectiv 8.314.950 lei, nu 
are în nici un caz un caracter derizoriu, de vreme ce bunul achiziționat producea, pe an, 
un venit brut de 382.400 lei, din care urmau să se scadă cheltuielile. 

140. În jurisprudență s-a reținut că „legiuitorul a prevăzut posibilitatea anulării doar pentru 
situația în care transferul de bunuri este de fapt o sustragere de bunuri ce lezează drep-
turile creditorilor. În absența lezării intereselor creditorilor nu poate fi vorba de o 
sustragere de bunuri de la urmărirea lor de către aceștia.” (n.n. Tribunalul Arad, 
Secția comercială, Sentința nr. 2893/11.12.2007, publicată în Procedura insolvenței. 
Culegere de practică judiciară 2006 – 2009. Volumul II, Uniunea Națională a Practicienilor 
în Insolvență din România, Ed. C.H. Beck, București, 2011, pp. 260 – 263). 

141. În analiza daunei creditorilor, jurisprudența a arătat că trebuie să ne raportăm la prețul 
cu care bunul a fost înstrăinat. Astfel, s-a reținut că nu este îndeplinită cerința vizând 
dauna creditorilor dacă prețul este unul real și serios, aducând un profit debitoarei 
(n.n. Tribunalul Arad, Secția comercială, Sentința nr. 2893/11.12.2007, arătându-se că 
„ținând seama de subrogația reală cu titlu particular și de faptul că la data cumpărării 
pârâta a plătit o sumă foarte apropiată de cea plătită de debitor societății de leasing, 
nu se poate reține că s-au lezat interesele creditorilor și că a existat, cel puțin în ce 
privește cumpărătorul, intenția de sustragere a bunului de la urmărire. Creditorii au 
putut urmări sumele încasate ca preț, iar pentru diferență au avut la dispoziție acțiunea 
subrogatorie.”). Totodată, s-a reținut că este anulabil actul de vânzare dacă „prețul sta-
bilit a fost derizoriu” (n.n. Curtea de Apel Constanța, Secția comercială, Decizia nr. 
200/22.02.2017, publicată în Procedura insolvenței. Culegere de practică judiciară 2006 – 
2009. Volumul II, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, Ed. C.H. 
Beck, București, 2011, pp. 298 – 301), „prestația cumpărătoarei fiind de circa 10 ori mai 
mică decât cea a societății debitoare” (n.n. Tribunalul Sălaj, Secția comercială, Sentința 
nr. 318/19.02.2007, publicată în Procedura insolvenței. Culegere de practică judiciară 
2006 – 2009. Volumul II, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, Ed. 
C.H. Beck, București, 2011, pp. 301 – 302). În fine, s-a reținut că „părțile sunt libere să 
determine prețul, astfel că valoarea lucrului vândut trebuie raportată și la interesele 
economice ale acestora din momentul contractării sau la influențele pieței.” (n.n. 
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Curtea de Apel Constanța, Decizia nr. 1611/06.09.2007, publicată în Procedura insol-
venței. Culegere de practică judiciară 2006 – 2009. Volumul II, Uniunea Națională a Prac-
ticienilor în Insolvență din România, Ed. C.H. Beck, București, 2011, pp. 324 – 328). 

142. În condițiile în care prețul nu este derizoriu, ci reprezintă valoarea reală a bunului, 
nu se poate reține lezarea intereselor creditorilor. De altfel, prima instanță reține 
existența acestei leziuni strict prin prisma faptului că prețul vânzării „reprezintă 
aproximativ o treime din prețul lor real de tranzacționare”, deci tot ca urmare a 
premisei greșite de la care pleacă, respectiv aceea că înscrisul depus la fila 29 vol. 1 
ar reprezenta valoarea acțiunilor la data încheierii operațiunii de vânzare. 

143. Concluzionând, (i) prima instanță a plecat de la o premisă absolut eronată, aceea că 
la momentul vânzării prețul acțiunilor ar fi fost de maxim 1.3950 lei și minim 1.3750 
lei, când, în realitate, această valoarea au dobândit-o acțiunile la un interval de 2 ani 
după momentul transferului; (ii) prețul achitat de subscrisa reprezenta fie un preț 
mediu, dacă ar fi să ne raportăm la luna anterioară tranzacționării – iulie 2015, fie un 
preț superior, dacă ar fi să ne raportăm la luna ulterioară tranzacționării – septembrie 
2015; (iii) calificarea unui preț ca fiind derizoriu nu se poate face prin raportare la o 
dată mult ulterioară încheierii tranzacției, ci prin raportare la situația aferentă mo-
mentului încheierii tranzacției; (iv) prețul este real, sincer și serios, reflectând val-
oarea de piață a bunului la momentul vânzării (aspect care nu ar putea să fie contes-
tat de vreme ce tranzacția s-a realizat pe piața reglementată, respectiv pe Bursa de 
Valori București), aducând debitoarei un profit brut în sumă de 4.294.977 lei. 

144.

B. GREȘITA REȚINERE DE CĂTRE PRIMA INSTANȚĂ A INTENȚIEI SUBSCRISEI DE A FRAUDA 
CREDITORII 

Motivul de apel vizeaza urmatoarele considerente fata de care actiunea a fost admisa (pag.12 
Sentinta apelata): 
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Sinteza susținerilor: 

• în cazul reglementat de art. 117 alin. (2), lit. c.) din Legea nr. 85/2014, trebuie să se 
facă dovada fraudei contractantului, prezumția relativă de fraudă vizează exclusiv 
debitoarea și nu se extinde și asupra dobânditorului (n.n. contractantului) sau a sub-
dobânditorului; 

• intenția de fraudă a debitoarei, care oricum este prezumată de lege, nu poate fi con-
siderată ca probând, în mod automat și direct, cerința fraudei cocontractantului, atâ-
ta timp cât prezumția nu se extinde și asupra acestuia; 

• în speță nu s-a făcut dovada pretinsei intenții de fraudă a subscrisei, în calitate de 
terț dobânditor, ci, în mod greși, aceasta a fost dedusă, cu încălcarea dreptului sub-
scrisei la apărare și a principiului nemijlocirii administrării probelor, dintr-o plângere 
penală formulată de administratorul statuar al debitoarei, Ala Procopenco; 

• frauda există dacă terțul cunoștea starea de insolvență a debitorului în momentul în 
care a încheiat actul în cauză; 

• în speță, ulterior încheierii actelor la a căror anulare se tinde, valoarea activelor deb-
itoarei a crescut, iar aceasta a înregistrat un profit net în cuantum de 3.695.598 RON. 
La data încheierii actului nu exista nicio executare silită pornită împotriva debitoarei, 
somații sau puneri în întârziere, iar situațiile financiare făcute publice pe site-ul Min-
isterului Finanțelor Publice nu indicau o stare de insolvență sau insolvabilitate. Prin 
urmare, în anul 2015 nu existau elemente care să nască suspiciuni cu privire la starea 
de insolvență a debitoarei, dovadă în acest sens fiind și faptul că procedura insol-
venței s-a deschis în anul 2017, deci la o distanță de 2 ani. 

Dezvoltarea susținerilor: 

145. Prima instanță reține caracterul fraudulos al operațiunii prin prisma recunoașterii 
acestui caracter de către administratorul statutar al debitoarei, Ala Procopenco, care 
ar fi prezentat o anumită stare de fapt în cadrul unei plângeri penale. Respectiva 
plângere penală este amintită în Ordonanța procurorului din 17.06.2016 pronunțată 
în dosarul nr. 394/D/P/2007. 

146. Or, procedând astfel prima instanță nesocotește dreptul la apărare al subscrisei și 
principiul nemijlocirii administrării probelor. 

147. Relevant este faptul că instanța nici nu s-a aflat în posesia plângerii penale, ci în posesia 
unui act (Ordonanța procurorului) care face trimitere la respectiva plângere.  
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148. Totodată, plângerea penală și pretinsa recunoaștere realizată de administratorul 

statutar al debitoarei, Ala Procopenco nu au fost valorificate de către organele de 
cercetare penală în sensul că nu s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva sub-
scrisei și nici împotriva asociatului și administratorului subscrisei, domnul Ștefan Con-
stantin. Acest aspect rezultă din Adresa emisă la data de 22.01.2018 (Anexa 6) în care 
se arată că „în dosarul penal cu nr. 394/D/2007 nu a fost începută urmărirea penală 
împotriva persoanelor fizice Ștefan Constantin (…)”. Într-adevăr există începută o ur-
mărire penală in rem, adică cu privire la faptă. Însă, ori de câte ori este formulată o 
plângere penală, organul de cercetare penală este obligat să înceapă o urmărire penală 
in rem, adică să deschidă o anchetă.  

149. Pe de altă parte, reclamanta a solicitat inițial interogatoriul Alei Procopenco și ulteri-
or audierea acesteia în calitate de martor. Aceste probe însă nu au fost administrate. 
Cu toate acestea, prima instanță a valorificat pretinsa recunoaștere a Alei Procopen-
co, acordându-i efecte juridice nepermise de lege. Simpla declarație a unei părți care 
în mod evident are interese contrarii nu poate conduce la reținerea ca îndeplinită a 
cerinței probării susținerilor. Totodată, declarația nu poate fi apreciată drept 
„veridică” (cum greșit realizează prima instanță) prin simplul fapt că au fost promo-
vate o serie de litigii. Este un non sens a afirma că o declarație este veridică prin sim-
plul fapt că partea care a făcut-o a promovat ulterior o serie de litigii. Tocmai pentru 
că există o serie de litigii și deci de interese contrare, declarațiile părților, indiferent 
că acestea provin de la reclamant sau de la pârât, trebuie să fie tratate cu rezerve.  

150. În plus, inițial, debitoarea, prin administrator statutar Ala Procopenco afirmă carac-
terul legal al operațiunii. În Contestația împotriva Deciziei nr. 3501/25.11.2015 a Au-
torității de Supraveghere Financiară (Anexa 7), formulată de debitoare prin administrator 
Ala Procopenco se arată că „tranzacțiile respective au respectat dispozițiile pieței de 
capital și regulamentele impuse de BVB. Aceste tranzacții s-au efectuat sub supraveg-
herea instituțiilor abilitate și cu brokeri autorizați. Tranzacțiile respective nu sunt și nu 
au fost interzise de lege (…) Arătăm faptul că în mod legal CONSTANTIN RELATIVE IN-
VESTMENTS SRL și (…) au achiziționat de pe piața de capital acțiuni emise de soci-
etăți precum ELECTROARGES SA”. Totodată, în respectiva contestație, cu privire la con-
tractele de împrumut se afirmă că acestea sunt valabil încheiate. 

151. Acestei prime afirmații a debitoarei, realizată la scurt timp după încheierea tranza-
cției, cu 2 ani anterior deschiderii procedurii insolvenței și anterior ivirii situației liti-
gioase, trebuie să i se atribuie un caracter veridic, iar nu plângerii penale formulate 
de aceasta după momentul ivirii situației litigioase. Declarațiile ulterioare, realizate 
după ivirea situației litigioase, intervenite pe fondul răzgândirii debitoarei, trebuie să 
fie tratate cu rezerve și să fie interpretate drept o simplă răzgândire a acesteia cu 
privire la operațiunea încheiată, iar nu drept o situație care ar proba pretinsa in-
tenție de fraudă a subscrisei în calitate de terț dobânditor. 

152. Nu doar că prima instanță nu putea să deducă pretinsa intenție de fraudă a subscrisei 
în calitate de terț dobânditor dintr-o plângere penală realizată de debitoare, ci, în 
plus, prima instanță a încălcat prevederile Legii 85/2014 care impun în cazul terțului 
dobânditor dovedirea fraudei. 

Pagina   din  32 49



 
153. Jurisprudența și doctrina, în mod unanim, au afirmat că în cazul reglementat de art. 

117 alin. (2), lit. c.) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar trebuie să facă dova-
da fraudei contractantului, din moment ce prezumția relativă de fraudă vizează ex-
clusiv debitoarea și nu se extinde și asupra dobânditorului (n.n. contractantului) sau a 
subdobânditorului. 

154. Jurisprudența a statuat în sensul că „cererea formulată de lichidatorul judiciar în 
temeiul art. 79 (n.n. actual art. 117 alin. (1) din Legea nr. 85/2014) și art. 80 alin. (1), 
lit. c.) din Legea insolvenței (n.n. actual art. 117 alin. (2), lit. c.) din Legea nr. 85/2014) 
pentru anularea operațiunilor (…) este admisibilă numai dacă se face dovada convenției 
frauduloase dintre terț și debitor. În acest caz se cere a fi dovedită și complicitatea 
terțului cocontractant la fraudă ca o condiție pentru admiterea acțiunii. Complicitatea 
terțului la fraudă presupune intenția acestuia de a prejudicia creditorii în înțelegere 
frauduloasă cu debitorul. Convenția frauduloasă dintre debitor și terț trebuie dovedită, 
nefiind prezumată.” (n.n. Curtea de Apel Cluj, Secția comercială, Decizia nr. 
1042/22.05.2007, publicată în Procedura insolvenței. Culegere de practică judiciară 2006 
– 2009. Volumul II, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, Ed. C.H. 
Beck, București, 2011, pp. 268 – 270); „pentru exercitarea acțiunii în anulare, prevăzută 
de art. 80 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006 (n.n. actual art. 117 alin. (2), lit. c.) din 
Legea nr. 85/2014) se cere ca administratorul judiciar sau lichidatorul să facă dovada 
participării la fraudă a cocontractanților. (…) Dacă nu se face dovada intenției tuturor 
părților actului, de a sustrage bunul de la urmărire de către creditori, actul în cauză nu 
poate fi anulat. Specificul acestei acțiuni constă în existența unui concert fraudulos în-
tre debitor și partenerii săi, toți fiind animați de intenția de a-i leza pe creditori prin 
sustragerea unui bun din sfera celor urmărite în temeiul gajului general al 
creditorilor” (n.n. Curtea de Apel Constanța, Secția comercială, Decizia nr. 
1611/06.09.2007, publicată în Procedura insolvenței. Culegere de practică judiciară 2006 
– 2009. Volumul II, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, Ed. C.H. 
Beck, București, 2011, pp. 323 – 328).  

155. În același sens, doctrina a arătat că „dacă în cazurile analizate anterior, pentru ad-
miterea acțiunii în anulare (revocatorii) legiuitorul solicită doar dovedirea fraudei deb-
itorului care era prezumată, în cazul prevăzut de art. 80, alin. (1) lit. c.), prin excepție, 
legiuitorul cere și complicitatea terțului cocontractant la fraudă tot ca o condiție pentru 
admiterea acțiunii. (…) În acest caz, prezumția de fraudă care se aplica debitorului nu 
mai funcționează, astfel că conivența frauduloasă va trebui dovedită, ea nemaifiind 
prezumată.” (n.n. Ioan ADAM, Codruț Nicolae SAVU, Legea procedurii insolvenței. Co-
mentarii și explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 503); „pentru exercitarea acțiu-
nii în anulare, prevăzută de acest text legal, se cere ca administratorul judiciar sau 
lichidatorul să facă dovada participării la fraudă a cocontractanților” (Stanciu D. CĂR-
PENARU, Vasile NEMEȘ, Mihai Adrian HOTCA, Noua lege a insolvenței Legea nr. 85/2006. 
Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, 2006, pp. 233). 

156. Prim urmare, prima instanță trebuia să analizeze dacă lichidatorul judiciar a probat 
existența fraudei în persoana terțului dobânditor. Intenția de fraudă a debitoarei, 
care oricum este prezumată de lege, nu poate fi considerată ca probând, în mod au-
tomat și direct, cerința fraudei cocontractantului, atâta timp cât prezumția nu se ex-
tinde și asupra acestuia.  
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157. În ceea ce privește frauda, aceasta există dacă terţul cunoştea starea de insolvenţă a 
debitorului în momentul în care a încheiat actul în cauză, respectiv dacă a urmărit, 
împreună cu debitoarea, prejudicierea creditorilor. Astfel, este necesar ca debitoarea, 
împreună cu terțul contractant să urmărească sau să conștientizeze măcar că actul 
săvârșit va conduce, total sau parțial, la destabilizarea patrimoniului debitoarei, în așa 
fel încât să se creeze o stare de insuficiență de fonduri bănești disponibile care sa condu-
ca la neplata creditorilor. 

158. În speță nu s-a făcut dovada faptului că subscrisa am fi cunoscut starea de insolvență - 
nici  măcar previzibila - a debitoarei la momentul încheierii actului.  

159. Momentul la care trebuie să ne raportăm este cel al datei încheierii actului ce se tinde a 
fi anulate. În speță acest moment este august 2015. 

160. Situația financiară a debitoarei la finele anului 2014 (Anexa 8), deci înainte de încheierea 
operațiunii, era următoarea:  

Active circulante evaluate din punct de vedere contabil: 7.405.564 RON; 

Datorii: 7.319.922 RON; 

Pierdere: - 772 RON. 

161. Situația financiară a debitoarei la finele anului 2015 (Anexa 9), deci ulterior încheierii 
actelor la a căror anulare se tinde, era următoarea: 

Active circulante evaluate din punct de vedere contabil: 11.504.998 RON; 

Datorii în cuantum de 7.723.758 RON; 

Profit net: + 3.695.598 RON. 

162. Prin urmare, ulterior încheierii actelor la a căror anulare se tinde, valoarea activelor 
debitoarei a crescut, iar aceasta a înregistrat un profit net în cuantum de 3.695.598 
RON, față de pierderea de  - 772 RON înregistrată în anul precedent. 

163. În aceste condiții, nu se poate susține că subscrisa, la momentul încheierii actelor, am 
fi urmărit fraudarea creditorilor de vreme ce prin respectivele acte patrimoniul deb-
itoarei nu s-a diminuat, ci, dimpotrivă, a crescut valoarea activelor și, totodată, deb-
itoarea a înregistrat un profit considerabil. 

164. În plus, la momentul încheierii actelor debitoarea nu se afla într-o stare de insolvență 
iminentă sau într-o stare de insolvență instalată pentru a se putea trage concluzia că a 
conștientizat producerea ori sporirea insolvabilității sale. Astfel, dacă la acel moment 
starea de insolvență era complet străină de patrimoniul debitoarei, nu se poate afirma că 
prin aceste acte s-ar fi urmărit sustragerea de bunuri din patrimoniu. Totodată, la mo-
mentul încheierii actelor, împotriva debitoarei nu au fost declanșate urmăriri silite din 
partea creditorilor pentru a se putea susține că ar fi existat indicii, pentru subscrisa, care 
să nască suspiciuni în privința stării patrimoniale a debitoarei. 
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165. Prima instanta retine in considerente presupusa indeplinire a acestei conditii fata de 

urmatoarele aspecte (pag.13 sentinta apelata): 

  

166. Raportarea pe care prima instanță o face la situația altor societăți, controlate de 
doamna Ala Procopenco, respectiv de domnul Constantin Ștefan, este greșită. 
Prezentarea acestei situații de ansamblu nu face altceva decât să sublinieze lipsa in-
tenției părților implicate în a frauda interesele debitoarei și a creditorilor acesteia. 

167.  Astfel, nu ne aflăm în prezența unei acțiuni singulare prin care s-ar fi urmărit în mod 
deliberat fraudarea intereselor debitoarei (și a creditorilor acesteia), ci, ne aflăm în 
prezența unei decizii luate la nivelul unor grupuri de societăți, care nu o viza exclu-
siv pe debitoarea aflată în insolvență. 

168. Modalitatea în care au fost achiziționate acțiunile Electroargeș S.A., dar și celelalte pa-
chete de acțiuni, a făcut obiectul analizei Autorității de Supraveghere Financiară. 
Plecând de la premisa expusă de reclamantă potrivit căreia finanțarea s-a realizat 
chiar de către vânzător, Autoritatea de Supraveghere Financiară a reținut faptul că ne 
aflăm în prezența unei acțiuni concertate. 

169. Astfel, prin Decizia nr. 3501/25.11.2015 Autoritatea de Supraveghere Financiară 
(Anexa 10) reține faptul că: 

(i) Societățile vânzătoarea se află sub controlul aceleiași persoane, respectiv doamna Ala 
Procopenco, iar societățile cumpărătoarea se află sub controlul aceleiași persoane, 
respectiv domnul Ștefan Constantin, devenind incident art. 2 alin. (3), lit. c.) din 
Regulamentul nr. 1/2006, potrivit căruia „se prezumă a acţiona în mod concertat, 
până la proba contrarie, următoarele persoane, fără a se limita la acestea: (…) per-
soane juridice ale căror structuri de proprietate, conducere sau administrare au 
preponderent aceeaşi componenţă; 

(ii) În cazul tranzacțiilor desfășurate cu acțiuni emise de Electroargeș S.A., sumele 
folosite de cumpărători pentru achiziționarea acțiunilor proveneau de la vânzători, 
prin societatea Capital City Co, devenind incident art. 2 alin. (3) lit. a.) și c.) din Reg-
ulamentul nr. 1/2006, potrivit căruia „se prezumă a acţiona în mod concertat, până 
la proba contrarie, următoarele persoane, fără a se limita la acestea: (…) persoane 
care în derularea unor operaţiuni economice utilizează resurse financiare având 
aceeaşi sursă sau care provin de la entităţi diferite care sunt persoane implicate; 
persoane care în derularea unor operaţiuni economice direcţionează beneficiile ast-
fel obţinute către acelaşi destinatar sau către destinatari care sunt persoane impli-
cate” 
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170. Reținând aceeași stare de fapt precum cea reținută de prima instanță, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară a afirmat că ne aflăm în prezența unei acțiuni concertate. 

171. Prin urmare, sancțiunea încălcării dispozițiilor art. 2 alin. (3) lit. a.) din Regulamentul 
nr. 1/2006, respectiv achiziția acțiunilor prin sume de bani provenind de la vânzător, 
nu o reprezintă nulitatea tranzacției, cum în mod greșit a dispus prima instanță, ci, 
obligarea societăților cumpărătoarea de a-și vinde acțiunile ce depășesc pragul de 
33%, urmând ca până la derularea ofertei publice drepturile aferente acțiunilor ce 
depășesc pragul de 33% din drepturile de vot să fie suspendate (n.n. art. 203 din Regu-
lamentul nr. 1/2006). 

172. Concluzionând, (i) în cazul reglementat de art. 117 alin. (2), lit. c.) din Legea nr. 
85/2014, trebuie să se facă dovada fraudei contractantului, prezumția relativă de 
fraudă vizează exclusiv debitoarea și nu se extinde și asupra dobânditorului (n.n. con-
tractantului) sau a subdobânditorului; (ii) intenția de fraudă a debitoarei, care oricum 
este prezumată de lege, nu poate fi considerată ca probând, în mod automat și direct, 
cerința fraudei cocontractantului, atâta timp cât prezumția nu se extinde și asupra 
acestuia; (iii) în speță nu s-a făcut dovada pretinsei intenții de fraudă a subscrisei, în 
calitate de terț dobânditor, ci, în mod greși, aceasta a fost dedusă, cu încălcarea 
dreptului subscrisei la apărare și a principiului nemijlocirii administrării probelor, din-
tr-o plângere penală formulată de administratorul statuar al debitoarei, Ala Procopen-
co; (iv) frauda există dacă terțul cunoștea starea de insolvență a debitorului în mo-
mentul în care a încheiat actul în cauză; (v) în speță, ulterior încheierii actelor la a 
căror anulare se tinde, valoarea activelor debitoarei a crescut, iar aceasta a înregis-
trat un profit net în cuantum de 3.695.598 RON. La data încheierii actului nu exista 
nicio executare silită pornită împotriva debitoarei, somații sau puneri în întârziere, 
iar situațiile financiare făcute publice pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice nu 
indicau o stare de insolvență sau insolvabilitate. Prin urmare, în anul 2015 nu existau 
elemente care să nască suspiciuni cu privire la starea de insolvență a debitoarei, 
dovadă în acest sens fiind și faptul că procedura insolvenței s-a deschis în anul 2017, 
deci la o distanță de 2 ani. 

C. GREȘITA REȚINERE DE CĂTRE PRIMA INSTANȚĂ A FAPTULUI CĂ PREȚUL NU AR FI FOST 
ÎNCASAT DE DEBITOARE 

Motivul de apel vizeaza urmatoarele considerente fata de care s-a admis actiunea (pag.13 
Sentinta apelata): 

  

Sinteza susținerilor: 
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• prețul a fost încasat de debitoare, aspect care rezultă din extrasele bancare; 

• pretinsa neîncasare a prețului nu poate să fie dedusă artificial din încheierea ulte-
rioară a unui contract de împrumut și din nerambursării împrumutului, cu privire la 
care nu s-a împlinit scadența;  

• anularea actului este sancțiunea aplicabilă pentru situația în care la data încheierii 
actului nu sunt respectate cerințele de valabilitate, în schimb, rezoluțiunea pre-
supune un act valabil încheiat cu privire la care obligațiile nu sunt executate, solic-
itându-se desființarea acestuia pentru cauze ulterioare încheierii actului, iar nu pen-
tru cauze existente la data încheierii sale. 

Dezvoltarea susținerilor: 

173. Deși prima instanță reține că prețul a fost virat în contul bancar al debitoarei, în contin-
uare și în contradicție cu ceea ce a afirmat anterior, prima instanță reține că prețul nu a 
fost plătit. Astfel, la fila 12, paragraful prim din sentința apelată prima instanță reține 
că „ambele sume au fost virate în contul vânzătoarei de către broker, potrivit ex-
trasului de cont de la fila 13 vol. 1”, pentru ca în continuare, la fila 13, paragraful 12 
din sentința apelată să arate că „prețul vânzării ce face obiectul prezentei acțiuni nu a 
fost plătit.” 

174. În realitate, prețul a fost plătit și încasat de debitoare, aspect ce rezultă din extrasele 
de cont bancar. Simplul fapt că ulterior încasării prețului, debitoarea încheie cu Capi-
tal City S.R.L. contracte de împrumut, prin care împrumută o sumă, echivalentă a 
prețului încasat, nu înseamnă că prețul nu a fost încasat. 

175. Aspectul esențial este acela că debitoarea Bran Oil S.A. a încasat prețul aferent acțiu-
nilor și doar ulterior acestui moment a împrumutat o sumă de bani către Capital City 
S.R.L. Încasare prețului rezultă din extrasele de cont. Astfel:   

(i)în data de 20.08.2015 S.C. Bran Oil S.A. încasează prețul acțiunilor vândute în sumă de 
1.321.686,5 RON; 

(ii)în data de 20.08.2015 S.C. Bran Oil S.A. transferă, cu titlu de împrumut către S.C. Capi-
tal City  CO S.R.L. suma de 1.314.950 RON; 

(iii)în data de 20.08.2015 S.C. Capital City Co S.R.L. transferă, cu titlu de împrumut, către 
subscrisa suma de 2.224.500 RON; 

(iv)în data de 21.08.2015 S.C. Bran Oil S.A. încasează prețul acțiunilor vândute în sumă de 
7.002.449 RON; 
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(v)în data de 21.08.2015 S.C. Bran Oil S.A. transferă, cu titlu de împrumut către S.C. Capi-

tal City CO S.R.L. suma de 7.000.000 RON; 

(vi)în data de 21.08.2015 S.C. Capital City Co S.R.L. transferă, cu titlu de împrumut, către 
subscrisa suma de 6.824.800 RON. 

176. Prin urmare, împrumutul a fost precedat de încasarea prețului, astfel că nu putem să 
afirmăm că a avut loc un transfer al acțiunilor cu titlu gratuit. Succesiunea actelor 
rezultă și din cronologia înregistrării operațiunilor, evidențiată în extrasul bancar, în sen-
sul că, deși actele au fost încheiate în aceeași zi, încasarea prețului apare ca fiind prima 
operațiune înregistrată în extrasul bancar, urmată de operațiunea vizând transferul sumei 
de bani cu titlu de împrumut. De altfel, dacă debitoarea nu ar fi încasat în prealabil 
prețul acțiunilor, nici nu ar fi avut posibilitatea de a realiza împrumutul, de vreme ce 
acesta a avut drept sursă chiar suma încasată de debitoare cu titlu de preț.  

177. Prin urmare, operațiunea de vânzare-cumpărare de acțiuni nu s-a realizat cu titlu gra-
tuit, ci, debitoarea a încasat suma de bani reprezentând prețul acțiunilor. 

178. În aceste condiții, este absolut inexplicabilă concluzia instanței potrivit căreia nu s-ar 
fi făcut dovada plății prețului acțiunilor. 

179. Prima instanță reține că legea nu impune ca acțiunile achiziționate să fie achitate din 
fonduri proprii, cumpărătorul având posibilitatea de a se împrumuta în vederea 
obținerii fondurilor necesare achiziției acțiunilor, împrumutul putând să fie acordat 
inclusiv de către broker. Astfel, prima instanță reține că intermediarul, SSIF Broker S.A. 
este autorizat să presteze acest serviciu, fiind îndeplinită și cerința prevăzută e art. 193 
alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006, potrivit căreia „pentru acordarea de credite şi 
împrumuturi de instrumente financiare, S.S.I.F. trebuie să aibă înscris în obiectul de ac-
tivitate serviciul conex prevăzut la art. 5 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 297/2004”.  

180. Cu toate acestea, prima instanță face trimitere la un control efectuat de ASF la SSIF 
Broker la data de 05.11.2015 prin care au fost constatate mai multe contravenții, 
constând în faptul că fondurile împrumutate nu proveneau din patrimoniul brokeru-
lui, ci din fondurile clienților.  

181. Însă, în niciuna dintre aceste Decizii emise de ASF la data de 05.11.2015 nu se speci-
fică dacă fapta contravențională a brokerului a fost realizată în legătură cu tranzacția 
în discuție. Nu se poate presupune (cum în mod greșit o face prima instanță) că dacă 
brokerul, în alte ocazii, ar fi procedat în acest mod, aceeași conduită ar fi avut-o și în 
tranzacția analizată. 

182. Totodată, fapta contravențională a brokerului – aceea ce a utiliza fondurile altor 
clienți pentru a finanța alți clienți – constituie o faptă ilicită a acestuia, care nu 
afectează valabilitatea tranzacției realizată cu respectivele fonduri. 

183. Legat de contractul de împrumut încheiat de debitoare cu Capital City S.R.L., prima 
instanță arată că acesta s-ar impune a fi anulat doar ca urmare a faptului că ar face 
parte din „ansamblul acestor operațiuni” și că nu ar avea „substanță economică”. 

184. În condițiile în care operațiunea de împrumut nu s-a realizat cu titlu gratuit, ci cu ti-
tlu oneros, nu se poate susține inexistența „substanței economice”. Astfel, în con-
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tractul de împrumut încheiat cu Capital City S.R.L. se prevede obligația împrumutatu-
lui de a achita dobânda de referință a Băncii Naționale a României. După cum am ară-
tat în Întâmpinare, în cazul împrumutului în cuantum de 7.000.000 RON, debitoarea 
urmează să încaseze la data scadenței, în plus față de suma împrumutată, o dobândă 
remuneratorie în cuantum de 367.828,56 lei, iar în cazul împrumutului în cuantum 
de 1.314.950 RON, dobânda remuneratorie ar fi de 69.091,84 lei.  

185. Astfel, doar dobânda totală este în cuantum de 436.920,40 lei. În schimb, dacă suma 
încasată cu titlu de preț ar fi fost plasată de debitoare într-un cont bancar de depozit, 
dobânda pe care aceasta ar fi încasat-o ar fi fost în cuantum de 199.735,04 RON, cu 
54,29 % mai mică decât cea pe care debitoarea o va obține la scadența contractelor 
de împrumut. 

186. Practic, la epuizarea operațiunii, deci după împlinirea scadenței contractului de îm-
prumut, debitoarea Bran Oil S.A. va încasa suma totală de 8.751.870,4 RON. 

187. În plus, capacitatea de restituire a împrumutului a fost dovedită de către Capital City 
S.R.L., pe de o parte prin constituirea de provizioane destinate să acopere dobânda 
legală remuneratorie aferentă sumei împrumutate, iar pe de altă parte din situațiile 
financiare din care rezultă lichiditatea societății, dar și a celorlalte societăți implicate 
în operațiunile de achiziție acțiuni. 

188. Cert este că prima instanță nu a indicat în ceea ce privește contractul de împrumut 
elementele care ar fi condus la reținerea caracterului fraudulos, rezumându-se a ară-
ta că are în vedere „ansamblul acestor operațiuni”. 

189. Simplul fapt că prețul încasat de debitoare a fost ulterior încasării împrumutat de 
aceasta, nu face ca vânzarea să dobândească un caracter fraudulos. 

190. În acest sens jurisprudența a arătat că simpla neîncasare a prețului – aspect neîntâlnit în 
speță – nu atribuie operațiunii un caracter fraudulos. S-a arătat că „plata prețului efec-
tuată prin operațiunea de compensare nu poate constitui prin ea însăși motiv de anulare 
și categorisire a transferului efectuat ca fraudulos în absența altor probe sau prezumții” 
(n.n. Curtea de Apel Constanța, Secția comercială, Decizia nr. 1611/06.09.2007, publi-
cată în Procedura insolvenței. Culegere de practică judiciară 2006 – 2009. Volumul II, 
Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, Ed. C.H. Beck, București, 
2011, pp. 323 – 328); „chiar dacă s-ar presupune că prețul acestui bun nu a fost plătit de 
către cumpărător aceasta nu constituie un motiv de anulare a transferului patrimonial 
contestat, ci, raportat la prevederile de drept comun, practicianul ar fi avut posibili-
tatea, printre altele, să ceară desființarea convenției încheiate, ținând seama de reci-
procitatea și interdependența obligațiilor părților din contractele sinalagmatice.” (n.n. 
Curtea de Apel Timișoara, Decizia nr. 709/23.09.2008). 

191. Neputând să afirme că vânzarea s-a realizat fără plata prețului, căci prin extrasele de 
cont depuse la dosarul cauzei rezultă încasarea prețului, prima instanță analizează 
vânzarea împreună cu actul de împrumut, deci ca o operațiune singulară, pentru ca 
astfel să afirme că prețul nu a fost încasat prin faptul că împrumutul nu a fost restitu-
it. 

192. Or, nu se poate face confuzie între anularea actului și rezoluțiunea pentru neexe-
cutarea obligațiilor contractuale. Anularea actului este sancțiunea aplicabilă pentru 
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situația în care la data încheierii actului nu sunt respectate cerințele de valabilitate, în 
schimb, rezoluțiunea presupune un act valabil încheiat cu privire la care obligațiile nu 
sunt executate, solicitându-se desființarea acestuia pentru cauze ulterioare încheierii 
actului, iar nu pentru cauze existente la data încheierii sale.  

193. Acțiunea în anularea actelor frauduloase nu poate să fie confundată cu acțiunea în re-
zoluțiunea actului. Neplata prețului – inexistență în speță – nu conduce la calificarea ac-
tului ca fiind fraudulos. Aceasta întrucât, subrogația reală a operat, valoarea bunului fi-
ind înlocuită cu o creanță. Neplata prețului – inexistentă în speță – conduce la posibili-
tatea pentru lichidatorul judiciar să își exercite atribuțiile prevăzute la art. 58 alin. (1), 
lit. l.) din Legea nr. 85/2014, respectiv „încasarea creanţelor, urmărirea încasării cre-
anţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate 
de către debitor înainte de deschiderea procedurii, formularea şi susţinerea acţiunilor în 
pretenţii pentru încasarea creanţelor debitorului”.  

194. Prin urmare, simplul fapt că obligațiile născute dintr-un contract valabil încheiat nu au 
fost executate (n.n. justificat în speță de faptul că nu a intervenit scadența contractelor 
de împrumut, iar în cazul vânzării prețul a fost achitat și încasat de debitoare), nu face 
ca acesta să fie nul sau anulabil și deci, nu poate face obiect al acțiunii în anularea 
actelor frauduloase. 

195. Totodată, atâta timp cât scadența împrumutului nu s-a împlinit, neplata prețului nu 
poate să fie susținută nici în modul artificial creat de prima instanță, respectiv prin a 
privi cele două acte drept o operațiune unică. 

196. Sustragerea bunurilor de la urmărirea de către creditori presupune ca părțile impli-
cate în operațiune să fi anihilat posibilitatea creditorilor de a urmări bunurile care au 
făcut obiectul tranzacției. 

197. În speță, însă, această condiție nu este îndeplinită. O sustragere a bunurilor din patri-
moniul debitoarei nu poate fi reținut atunci când un activ patrimonial, este înlocuit 
cu un alt activ patrimonial. În speță, în cazul operațiunii de vânzare-cumpărare, ac-
tivul patrimonial reprezentat de acțiunile Electroargeș S.A. a fost înlocuit cu activul 
patrimonial reprezentat de prețul acțiunilor, încasat de debitoare. În cazul con-
tractelor de împrumut, activul patrimonial reprezentat de suma împrumutată a fost 
înlocuit de activul patrimonial reprezentat de dreptul de creanță aferent restituirii 
împrumutului la care se adaugă și dreptul de creanță aferent încasării dobânzii. 

198. Concluzionând, (i) prețul a fost încasat de debitoare, aspect care rezultă din extrase-
le bancare; (ii) pretinsa neîncasare a prețului nu poate să fie dedusă artificial din 
încheierea ulterioară a unui contract de împrumut și din nerambursării împrumutului, 
cu privire la care nu s-a împlinit scadența; (iii) anularea actului este sancțiunea aplic-
abilă pentru situația în care la data încheierii actului nu sunt respectate cerințele de 
valabilitate, în schimb, rezoluțiunea presupune un act valabil încheiat cu privire la 
care obligațiile nu sunt executate, solicitându-se desființarea acestuia pentru cauze 
ulterioare încheierii actului, iar nu pentru cauze existente la data încheierii sale. 

D. GREȘITA ÎNLĂTURARE DE CĂTRE PRIMA INSTANȚĂ A DISPOZIȚIILOR ART. 119 DIN LEGEA 
NR.85/2014 

Pagina   din  40 49



 

Motivul de apel vizeaza urmatoarele considerente (pag.14 Sentinta apelata): 

  

Sinteza susținerilor: 

• caracterul singular al tranzacției nu poate să fie interpretat în sensul că ar exclude 
aplicarea dispozițiilor art. 119, din Legea nr. 85/2014 întrucât ar trebui să ne ra-
portăm la natura juridică a operațiunii, ca ea să fie încadrată în obiectul de activitate 
și să fie comună raportat la scopul pentru care a fost înființată societatea. 

Dezvoltarea susținerilor: 

199. Nu se poate susține că ar exista intenția de fraudare prin simplul fapt că debitoarea 
și-a înstrăinat singurul „bun” din patrimoniu și că o astfel de operațiune nu ar putea 
să fie calificată ca fiind o operațiune realizată în „cursul desfășurării normale a ac-
tivității sale curente”, caz reglementat de art. 119, din Legea nr. 85/2014.  

200. Astfel cum rezultă și din sentința de infirmare a planului de reorganizare depus de deb-
itoare (Anexa 11), aceasta nu realiza vreo activitate, motiv pentru care planul de reorga-
nizare a fost conceput pe baza unei viitoare activități de administrare a imobilelor aflate 
în proprietatea creditorilor afiliați și pe posibila recuperare a acțiunilor. Putem trage 
concluzia că debitoarea, având ca obiect de activitate Intermedieri financiare și asig-
urări, clasa 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a. a fost constituită pentru a 
achiziționa acțiuni și pentru a obține profit din dividendele aferente acțiunilor 
deținute.  

201. Cum, însă, în perioada cuprinsă de la data achiziției și până la data revânzării acțiu-
nile Electroargeș S.A. nu au adus dividende considerabile (n.n. s-au acordat dividende 
doar în anul 2009, valoarea brută a dividendelor fiind de 0,0595 lei/acțiune și în anul 
2014, valoarea brută a dividendelor fiind de 0,0600 lei/acțiune. Astfel, în perioada 2009 – 
2014, valoarea brută a dividendelor aferente pachetului de 16.000.000 acțiuni era de 
1.912.000 lei, deci 382.400 lei/an), debitoarea s-a decis să revândă acțiunile, în profit, 
obținând la revânzare un preț mult superior celui de achiziție, iar profitul înregistrat 
era de 4.294.977 lei.  

202. Prețul obţinut pe acţiuni a fost împrumutat, cu titlu oneros, urmând ca dobânda re-
muneratorie să fie de 524.075,76 lei pe o perioadă de 3 ani de zile.  

203. Evident că o astfel de operațiune, care nu implică vreun cost pentru debitoare, deci fără 
alte cheltuieli sau investiții pe care trebuia să le facă în calitate de deținător al acțiu-
nilor, este profitabilă.  
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204. Concluzionând, caracterul singular al tranzacției nu poate să fie interpretat în sensul 

că ar exclude aplicarea dispozițiilor art. 119, din Legea nr. 85/2014 întrucât ar trebui 
să ne raportăm la natura juridică a operațiunii, ca ea să fie încadrată în obiectul de 
activitate și să fie comună raportat la scopul pentru care a fost înființată societatea.  

E. GREȘITA REȚINERE DE CĂTRE PRIMA INSTANȚĂ A INTERESULUI CREDITORILOR ÎN PRO-
MOVAREA ACȚIUNII  

Sinteza susținerilor: 

• în mod greșit prima instanță reține existența interesului creditorilor, plecând de la o 
afirmație greșită, respectiv aceea că acțiunile ar putea să fie valorificate în procedură 
în vederea stingerii masei credale, făcând complet abstracție de instituirea măsurii 
sechestrului asiguratoriu care împiedică înstrăinarea acțiunilor; 

• interesul creditorilor este acela de a obține restituirea împrumutului, la scadență, de 
vreme ce restituirea sumei împrumutate conduce la stingerea în întregime a masei 
credale.  

Dezvoltarea susținerilor: 

205. Prima instanță reține că promovarea acțiunii în anularea actelor frauduloase reprez-
intă o acțiune în interesul creditorilor, „prin aducerea la masa credală a unor acțiuni 
prin valorificarea cărora s-ar putea îndestula” (n.n. fila 15, paragraful 22 din sentința 
apelată). 

206. În realitate, chiar dacă acțiunile s-ar întoarce în patrimoniul debitoarei, acestea nu ar 
putea să fie valorificate de vreme ce asupra acestor acțiuni este instituit un 
sechestru. Prin Ordonanța nr. 394/D/P/2007 din 25.09.2015 emisa de DIICOT – Structura 
Centrala (Anexa 12) au fost luate, în cursul urmării penale, măsuri asigurătorii constând 
în sechestru și poprire asupra acțiunilor, veniturilor și beneficiilor rezultate deținerea 
acțiunilor Electroargeş S.A. Or, potrivit art. 249 alin. (2) C.pr.pen. – în vigoare la data 
luării măsurii – „măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mo-
bile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora”, iar potrivit alin. 
(1) al art. 249 C.pr.pen., măsurile asigurătorii se iau „pentru a evita ascunderea, dis-
trugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face 
obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la 
garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării 
pagubei produse prin infracţiune.”  

207. Prin urmare, cum acțiunile Electroargeș S.A. sunt afectate de sechestru asiguratoriu, 
acestea nu pot să fie valorificate până la soluționarea dosarului penal și în funcție de 
soluția care va fi pronunțată. Or, debitoarea se află în procedura falimentului ceea ce 
implică lichidarea bunurilor. Dacă acțiunile s-ar reîntoarce în patrimoniul debitoarei, 
aceasta nu ar putea, datorită existenței sechestrului asiguratoriu, să le valorifice. În 
această situație ar fi ținută să administreze un portofoliu important de acțiuni, făcând 
cheltuieli,  avansând sume de bani și bazându-se doar pe abilitățile și competentele 
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lichidatorului judiciar care evident nu are calificările și nici echipa necesară la dis-
poziţie în acest scop,. Or, procedura falimentului este incompatibilă cu derularea 
unor noi operațiuni, ci, singurele acte care pot să fie realizate vizează finalizarea ac-
tivităților începute și lichidarea patrimoniului.  

208. Prin urmare, în mod greșit prima instanță susține existența interesului creditorilor, 
plecând de la o afirmație greșită, respectiv aceea că acțiunile ar putea să fie valorifi-
cate în procedură în vederea stingerii masei credale. 

209. Totodată, debitoarea nu ar beneficia de dividende. Aspectele legate de posibilitatea 
ca debitoarea să beneficieze de dividendele aferente deținerii acțiunilor Electroargeş 
S.A. au fost dezlegate prin Sentința civilă nr. 410/12.09.2017 (Anexa 13) pronunțată 
de Tribunalul Galați în dosarul nr. 2897/121/2017/a2, rămasă definitivă, arătându-se 
că „ca deținător al acțiunilor dobândite de la Bran Oil S.A., Constantin Relative Invest-
ments S.R.L. își exercită dreptul de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor 
Electroargeş S.A. Aparent, el are și beneficii rezultate din calitatea de acționar. În reali-
tate, prin Ordonanța anterior menționată, s-a instituit poprirea asupra veniturilor rezul-
tate din folosirea acestor acțiuni. Mai mult, chiar și după o eventuală revenire a acți-
unilor în patrimoniul debitoarei, beneficiile materiale nu ar putea fi încasate de 
către aceasta din cauza popririi veniturilor rezultate din folosința lor.” 

210. Astfel, interesul creditorilor nu este acela de a deține un pachet de acțiuni, pe care 
nu îl pot valorifica, fiind obligați să avanseze cheltuieli pentru administrarea pachetu-
lui de acțiuni, și, în plus, pe toată această perioadă să nu poată încasa dividendele. 

211. Dimpotrivă, interesul creditorilor este acela de a obține, la data scadenței contractu-
lui de împrumut, restituirea împrumutului, la care se adaugă dobânda legală remu-
neratorie, urmând ca din aceste sume de bani să se stingă creanțele creditorilor. 
Menționăm că totalul creanțelor din tabelul definitiv de creanțe este de 2.837.065,14 lei 
(Anexa 14), iar împrumutul acordat de debitoare către Capital City S.R.L. este de 
8.314.950 lei. Prin urmare, doar restituirea împrumutului, a cărui scadență se împlinește 
anul viitor, ar conduce la stingerea masei credale și închiderea procedurii insolvenței. 
Devine evident că nu poate să fie identificat nici un interes pentru creditori în a obține 
acțiuni asupra cărora este instituit un sechestru – imposibil de valorificat – ci, interesul 
acestora este să obțină în viitorul apropiat lichiditățile necesare stingerii creanței.  

212. Concluzionând, (i) în mod greșit prima instanță reține existența interesului credito-
rilor, plecând de la o afirmație greșită, respectiv aceea că acțiunile ar putea să fie 
valorificate în procedură în vederea stingerii masei credale, făcând complet ab-
stracție de instituirea măsurii sechestrului asiguratoriu care împiedică înstrăinarea 
acțiunilor; (ii) interesul creditorilor este acela de a obține restituirea împrumutului, 
la scadență, de vreme ce restituirea sumei împrumutate conduce la stingerea în în-
tregime a masei credale. 

F. GREȘITA REȚINERE DE CĂTRE PRIMA INSTANȚĂ A EXISTENȚEI DAUNEI CREDITORILOR 

Sinteza susținerilor: 
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• debitoarea și creditorii se află sub controlul comun al asociatului Ala Procopenco; 

• creditorii, fiind chemați să se pronunțe cu privire la „oportunitatea” antrenării 
răspunderii membrilor organelor de conducere determinată de încheierea tranzacției 
a cărei anulare se solicită, au decis că nu ar fi oportună o astfel de măsură, re-
cunoscând, implicit, inexistența unui prejudiciu ce se dorește a fi recuperat; 

• nu s-a realizat un prejudiciu în dauna creditorilor nici prin vânzarea acțiunilor în-
trucât prețul a fost încasat, iar acesta reprezenta valoarea pe piață a acțiunilor la 
data încheierii tranzacției, și nici prin încheierea contractului de împrumut întrucât 
acesta este cu titlu oneros, urmând ca la data scadenței să fie restituită atât suma 
împrumutată cât și dobânda legală remuneratorie, sume care conduc la stingerea în 
proporție de 100 % a creanțelor creditorilor. 

Dezvoltarea susținerilor: 

213. Analizând cerința existenței unei daune a creditorilor, prima instanță reține că aceasta ar 
fi îndeplinită prin simplul fapt că din patrimoniul debitoarei a ieșit un bun – pachetul de 
16.000.000 acțiuni Electroargeș S.A. – fără ca în patrimoniul debitoarei să fi intrat, con-
comitent, și suma reprezentând prețul acțiunilor. 

214. Înainte de a începe analiza condiției vizând frauda creditorilor se impune să evidențiem 
particularitățile speței din perspectiva componenței masei credale.  

215. Debitoarea, Bran Oil S.A., are drept asociat majoritar, pe Ala Procopenco, deținând 
99,6% din acțiunile Bran Oil S.A.  

216. Creditorii care dețin 97,12% din masa credală, au în calitate de administrator și asoci-
at majoritar pe Ala Procopenco, care deține peste 99% din acțiunile creditorilor în-
scriși la masa credală. (Anexa 15) 

217. Astfel, din Tabelul definitiv consolidat publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
17813/25.09.2018, rezultă că masa credală este compusă din: (i) creditorii bugetari, 
Primăria Municipiului Galați și DGRFP Galați, care dețin împreună 0,117% din masa 
credală; (ii) creditorii afiliați, aflați sub control comun cu debitoarea, control exercitat 
de asociatul majoritar Ala Procopenco, respectiv Amattis S.A. (având ca administrator și 
asociat majoritar, deținând 99,5% din acțiuni, pe Ala Procopenco), Epsomatic S.A. (având 
ca administrator și asociat majoritar, deținând 99,5% din acțiuni, pe Ala Procopenco) și 
Amicosottis S.A. (având ca administrator și asociat majoritar, deținând 99,332% din acțiu-
ni, pe Ala Procopenco), care dețin împreună 97,12% din masa credală; (iii) creditorul chi-
rografar, Cabinet de Avocat Stoicescu Daniel-Silviu, care cumulează și calitatea de admin-
istrator special și care deține 2,76% din masa credală. 

218. Practic, debitoarea și creditorii se află sub controlul comun al asociatului Ala Pro-
copenco. Prin aceasta se explică faptul că atât procedura insolvenței, utilizată drept ve-
hicul pentru introducerea acțiunii, cât și acțiunea în sine, au fost inițiate cu scopul de a 
satisface exclusiv interesul asociatului majoritar.  

219. În realitate, nu vorbim despre creditori păgubiți și nici despre un debitor a cărui patrimo-
niu a fost diminuat prin fraudă, ci ne aflăm în prezența unui consimțământ acordat liber 
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și neviciat de către asociatul majoritar, care, ulterior creșterii valorii acțiunilor, a dorit să 
și-l revoce.  

220. Un aspect important în ceea ce privește lezarea drepturilor creditorilor și preju-
dicierea acestora, este acela că, fiind chemați să se pronunțe cu privire la „oportuni-
tatea” antrenării răspunderii membrilor organelor de conducere determinată de 
încheierea tranzacției a cărei anulare se solicită, creditorii au decis că nu ar fi opor-
tună o astfel de măsură (Anexa 16).  

221. Or, ambele acțiuni, atât cea a anulării actelor frauduloase cât și cea a antrenării răspun-
derii, au același scop, respectiv întregirea masei active tocmai pentru ca din aceasta să 
fie îndestulați creditorii și să li se repare astfel prejudiciul încercat prin nestingerea cre-
anțelor. În cazul creditorilor, terți față de operațiune, existența daunei nu depinde de 
persoana împotriva căreia este exercitată acțiunea de recuperare a prejudiciului. Cu alte 
cuvinte, nu se poate susține că aceștia au fost prejudiciați doar prin acțiunea subscrisei, 
în calitate de cumpărătoare sau a pârâtei Capital City SRL în calitate de împrumutat, dar 
că nu au fost prejudiciați prin acțiunea debitoarei în calitate de vânzătoare și împru-
mutătoare, mai ales că în cazul analizat de art. 117, alin. (2), lit. c.), trebuie să avem în 
vedere conivența frauduloasă.  

222. Or, dacă creditorii apreciază că nu sunt lezați de acțiunea debitoarei, considerând că 
nu este „oportună” antrenarea răspunderii acesteia, atunci, ei nu ar putea, în același 
timp, să afirme că ar fi fost prejudiciați de acțiunea subscrisei sau a pârâtei Capital 
City SRL. Operațiunea este unică și produce un singur efect față de creditori. Efectul 
operațiunii – de a aduce sau nu daune – nu depinde de tipul acțiunii exercitate sau de 
partea contractantă față de care este exercitată acțiunea.  

223. După cum am menționat supra, restituirea împrumutului va duce la acoperirea integrală 
a masei credale, astfel că nu se poate afirmă existența unei daune a creditorilor.  

224. Concluzionând, (i) debitoarea și creditorii se află sub controlul comun al asociatului 
Ala Procopenco; (ii) creditorii, fiind chemați să se pronunțe cu privire la „oportuni-
tatea” antrenării răspunderii membrilor organelor de conducere determinată de 
încheierea tranzacției a cărei anulare se solicită, au decis că nu ar fi oportună o astfel 
de măsură, recunoscând, implicit, inexistența unui prejudiciu ce se dorește a fi recu-
perat; (iii) nu s-a realizat un prejudiciu în dauna creditorilor nici prin vânzarea acțiu-
nilor întrucât prețul a fost încasat, iar acesta reprezenta valoarea pe piață a acțiu-
nilor la data încheierii tranzacției, și nici prin încheierea contractului de împrumut 
întrucât acesta este cu titlu oneros, urmând ca la data scadenței să fie restituită atât 
suma împrumutată cât și dobânda legală remuneratorie, sume care conduc la stin-
gerea în proporție de 100 % a creanțelor creditorilor. 

IV. GREȘITA RESPINGERE DE CĂTRE PRIMA INSTANȚĂ A CERERII RECONVENȚIONALE FOR-
MULATE DE SUBSCRISA. PRIN SENTINTA SE PROCEDEAZA LA ÎMBOGĂŢIREA FĂRĂ JUSTĂ 
CAUZĂ A RECLAMANTEI  

225. Prima instanță respinge cererea reconvențională formulată de subscrisa considerând în 
mod greșit că am avea calitatea de terț de rea-credință. 
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226. Ori de câte ori acțiunea în anularea actelor frauduloase vizează un act cu titlu 
oneros, debitorul este obligat să restituie terțului dobânditor prețul achitat de către 
acesta, iar dacă titularul acțiunii în anularea actelor frauduloase nu dovedește reaua-
credință a terțului dobânditor, acesta este îndreptățit și la sporul de valoare. 

227. Prin urmare, reaua sau buna-credință a terțului dobânditor prezintă relevanță doar în 
ceea ce privește sporul de valoare. În cazul repunerii părților în situația anterioară, 
deci a restituirii prețului, acest element subiectiv este irelevant. 

228. În condițiile în care la dosarul cauzei s-a făcut dovada încasării de către debitoare a 
prețului, odată cu anularea tranzacției aceasta trebuia să fie obligată la restituirea 
prețului încasat. 

229. Respingând cererea reconvențională formulată de subscrisa, prima instanță a pro-
nunțat o hotărâre care conduce la îmbogățirea fără justă cauză a debitoarei. 

230. În această situație – a anulării tranzacției de acțiuni, dar și a anulării contractului de 
împrumut – în patrimoniul debitoarei s-ar regăsi atât acțiunile Electroargeș S.A. cât și 
prețul acestor acțiuni, de vreme ce acesta a reprezentat resursa financiară din care s-
a realizat împrumutul.  

231. Astfel, dacă anterior realizării operațiunilor de vânzare și împrumut, în patrimoniul 
debitoarei se aflau doar acțiunile Electroargeș S.A., ca efect al anulării acestor acte, 
în patrimoniul acesteia se vor afla atât acțiunile Electroargeș S.A. cât și prețul acesto-
ra. Or, acest fapt echivalează cu o îmbogățire fără justă cauză. Atât micşorarea, cât şi 
îmbogăţirea patrimoniilor părţilor sunt rezultatul unei cauze unice reprezentată de 
sentinţa apelată. 

232. În concret, prin acțiunea introductivă reclamanta a arătat că „pachetul de acțiuni în 
cauză a fost sustras din patrimoniul debitoarei Bran Oil S.A. cu titlu gratuit” (n.n. pagi-
na 2 din acțiunea introductivă); „din contul bancar al intermediarului tranzacțiilor (n.n. 
SSIF Broker S.A.) a fost virată în contul presupusei vânzătoare SC BRAN OIL S.A. (…) suma 
totală de 8.324.135,50 lei cu titlu de contravaloare acțiuni ELGS vândute; odată cu 
fiecare încasare din partea intermediarului, presupusa vânzătoare BRAN OIL S.A. a trans-
ferat cu titlu de împrumut ambele încasări societății pârâte CAPITAL CITY CO S.R.L.; 
CAPITAL CITY CO S.R.L. a transferat aceleași sume cu titlu de împrumut celeilalte părți 
pârâte, presupusa cumpărătoare CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS S.R.L.; S.C. CON-
STANTIN RELATIVE INVESTMENTS S.R.L. a înapoiat suma intermediarului cu titlu de pre-
supusă contravaloare a pachetului de acțiuni cumpărat.” 

233. Prin urmare, chiar reclamanta recunoaște că anterior vânzării pachetului de acțiuni, 
debitoarea Bran Oil S.A. nu deținea suma de 8.314.950 lei ce formează obiectul con-
tractelor de împrumut, ci că aceasta i-a fost virată din contul bancar al intermediaru-
lui tranzacțiilor, adică SSIF Broker S.A.. Or, efect al anulării unui contract de împru-
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mut este repunerea părților în situația anterioară, urmând ca debitoarei să îi fie resti-
tuită de îndată și independent de data scadenței, suma împrumutată.  

234. Prin urmare, ca efect al sentinței apelate, debitoarea primește mai mult decât aceas-
ta avea în patrimoniu anterior încheierii actelor anulate, respectiv atât acțiunile Elec-
troargeș S.A., care se aflau în patrimoniul ei, cât și, ca si efect al anularii contractelor 
de imprumut,  suma de 8.314.950 lei, care nu se afla în patrimoniul ei. Practic, în 
patrimoniul debitoarei s-ar regăsi atât acțiunile Electroargeș S.A. cât și prețul acestor 
acțiuni, de vreme ce acesta a reprezentat resursa financiară din care s-a realizat îm-
prumutul. 

235. Față de faptul că subscrisa nu avem calitatea de terț de rea-credință, se impunea a fi 
admis nu doar petitul vizând restituirea prețului, ci și petitul vizând sporul de val-
oare.  

236. Sporul de valoare solicitat de subscrisa este dat de diferența dintre valoarea acțiunilor la 
data achiziționării lor și valoarea acțiunilor la data formulării acțiunii în anularea actelor 
frauduloase, respectiv 17.08.2017. 

237. Astfel, la data de 17.08.2017, valoarea unei acțiuni era de 1,3950 RON, față de valoare 
de 0,5300 RON (în cazul tranzacției din data de 18.08.2015), respectiv 0,5200 RON (în 
cazul tranzacției din data de 19.08.2015). 

238. Acest spor de valoare adus acțiunii i se cuvine subscrisei. Creșterea valorii acțiunilor 
Electroargeș S.A. este justificată de creșterea profitului înregistrat de societate.  

239. Astfel, de la data achiziției acțiunilor de către subscrisa, Electroargeș S.A. a parcurs un 
trend ascendent. Dacă în anul 2015 (n.n. data achiziției acțiunilor), Electroargeș S.A. în-
registra un profit net de 7.730.926 RON, la data de 31 decembrie 2016, Electroargeș S.A. 
a înregistrat un profit net de 16.577.153 RON.  

240. Practic, de la data achiziției de către subscrisa a acțiunilor Electroargeș S.A., profitul 
acesteia aproape că s-a triplat, iar ca o consecință directă a acestui fapt, valoarea acțiu-
nilor a crescut considerabil. 

241. Subscrisa, dobândind calitatea de acționar majoritar al Electroargeș S.A., deținând, în-
cepând cu luna august 2015, un procent de 36.83% din totalul acțiunilor emise de Elec-
troargeș S.A., am determinat, în mod direct, prin deciziile luate în calitate de acționar și 
prin strategia de afaceri adoptată și implementată de Consiliul de administrație, 
creșterea financiară a societății și a valorii acțiunilor acesteia. 

242. Sporul de valoare îl reprezintă diferența dintre valoarea acțiunilor la data achiziției și 
prețul acțiunilor de la data introducerii acțiunii în anularea actelor frauduloase, respec-
tiv 17.08.2017. 

243. În concret, la data de 18.08.2015 subscrisa am achiziționat de la debitoare un pachet de 
2.500.000 acțiuni, iar valoarea unei acțiuni era de 0,5300 RON. La data introducerii acți-
unii în anularea actelor frauduloase, respectiv 17.08.2017, prețul unei acțiuni este de 
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1,3950 lei, astfel că sporul de valoare este de 0,865 RON/acțiune, iar raportat la întreaga 
tranzacție (n.n. 2.500.000 acțiuni), sporul de valoare este de 2.162.500 RON. 

244. La data de 19.08.2015 subscrisa am achiziționat de la debitoare un pachet de 13.500.000 
acțiuni, iar valoarea unei acțiuni era de 0,5200 RON. La data introducerii acțiunii în anu-
larea actelor frauduloase, respectiv 17.08.2017, prețul unei acțiuni este de 1,3950 lei, 
astfel că sporul de valoare este de 0,875 RON/acțiune, iar raportat la întreaga tranzacție 
(n.n. 13.500.000 acțiuni), sporul de valoare este de 11.812.500 RON. 

245. Raportându-ne la întreg pachetul de acțiuni achiziționat, respectiv 16.000.000 acțiuni, 
rezultă că sporul de valoare este de 13.975.000 RON. 

*** 

Pentru aceste considerente vă rugăm să dispuneți admiterea apelului. 

În drept, art. 466 și urm. C.pr.civ., art. 470 alin. (5) C.pr.civ., raportat la art. 46 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 

Probe: înscrisuri 

Anexăm prezentelor Motive de apel următoarele înscrisuri: 

- Extras portal privind dosarul nr. 2807/121/2017/a1*; 
- Sentința civilă nr. 115/19.03.2018; 
- Înscrisul depus la fila 29 vol. 1; 
- Dovada prețului unei acțiuni Electroargeș S.A. și evoluția prețurilor acţiuni; 
- Evoluția distribuirilor de dividende; 
- Sentinta Tribunal Iasi - Adresa DIICOT; 
- Contestația împotriva Deciziei nr. 3501/25.11.2015; 
- Situația financiară a debitoarei la finele anului 2014; 
- Situația financiară a debitoarei la finele anului 2015; 
- Decizia nr. 3501/25.11.2015; 
- Sentința nr. 76/19.03.2018; 
- Ordonanta nr. 394/D/P/2007 din 25.09.2015 emisa de DIICOT – Structura Centrala 
- Sentința civilă nr. 410/12.09.2017; 
- Tabelul definitiv de creanțe; 
- Certificate constatatoare ale creditorilor înscriși la masa credală; 
- Hotărârea Adunării creditorilor din data de 17.10.2017. 

Vă rugăm să procedaţi la soluţionarea cauzei şi în lipsa subscrisei, în baza art. 411, alin. (1), 
pct. 2, C.pr.civ. 

Depunem prezentele Motive de Apel în 4 (patru) exemplare, unul pentru instanța de judecată și 
3 (trei) pentru a fi comunicate părților și taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei. 

INVESTMENTS CONSTANTIN S.R.L., 
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prin reprezentant legal Constantin Ștefan 

__________________________
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