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Csíki Magánjavak története (28.) 

 

Kinek az oldalán az igazság? 

Felmerült bennem a kérdés, nem-e furcsa a sorozat olvasói szemében, hogy én folyton azt 

állítom, hogy igazunk van, és közben a bíróságok és bizottságok túlnyomó részt ellenünk 

döntenek. Hogy nem csalás, nem ámítás, amit mostanig leírtam, megpróbálom alátámasztani 

úgy, hogy eredetiben, román nyelven hozom nyilvánosságra az idevágó dokumentumokat. 

Ezeket olvasva eldöntheti mindenki önmaga, kinek az oldalán látja az igazságot. Mint látni 

fogják, mind jogilag, mind logikailag egyszerű és átlátható az egész.  

Kezdjük az elején, a 2000-ből származó 1-es számú törvény 26-os és 28-as cikkelye, ami a 

Csíki Magánjavakra is vonatkozott.  

26. Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor 

și fânețelor, obști de moșeni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști 

de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, comune olitice, cooperative, alte 

comunități și forme asociative cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de 

prorietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu mențiunea la titular, după 

caz: obște de moșeni, obște de răzeși, composesorat, păduri grănicerești, alte asociații și 

forme asociative cu denumirea localității respective. 

28. (1) În vederea organizării administrării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din 

prezenta lege şi a determinării responsabilităţilor cu privire la administrarea lor, persoanele 

îndreptăţite se vor reorganiza, în baza acestei legi, în formele asociative iniţiale.  

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va 

solicita judecătoriei în a cărei rază teritorială sunt situate terenurile recunoaşterea formelor 

asociative de administrare şi de exploatare a terenurilor forestiere.  

(3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecătoriei, o dată cu cererea, un statut în formă autentică 

sau certificată de avocat, în care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, 

modul de administrare a terenurilor forestiere, în condiţiile legii, drepturile şi obligaţiile 

membrilor, răspunderi, sancţiuni, modul de dizolvare, precum şi alte prevederi specifice.  

(4) Prin hotărâre judecătorească formele asociative de administrare în comun, constituite în 

condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, redobândesc calitatea de 

persoană juridică. Hotărârea judecătorească va fi înscrisă într-un registru special ţinut de 

judecătorie.  

(5) Suprafeţele forestiere aflate în proprietate comună, conform naturii acestora, rămân în 

proprietate indiviză pe toată durata existenţei lor.  

(6) Membrii formelor asociative aflaţi în devălmăşie sau indiviziune nu pot înstrăina 

propriile cote-părţi unor persoane din afara acestora.  

(7) Terenurile acestor forme asociative nu pot fi înstrăinate în nici un mod, în întregime sau 

în parte.  



(8) În cazul dizolvării formelor asociative proprietatea indiviză a acestora va trece în 

proprietatea publică a consiliilor locale în raza cărora se află terenurile respective. 

 

 

A 878-as számú bírósági végzésről 

Végigjárva a törvény által előírt utat, megszületett a 2000-es 878-as jogerős bírósági végzés.  

Admite cererea petentului KERESZTES VINCENȚIU domiciliat în Sânmartin, NR.299, 

jud. Harghita, având calitatea de președinte al composesoratului BUNURILE PRIVATE 

DIN CIUC și în consecință: 

În baza art. 28 alin. 1,2,3 și 4 din Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor 

Legii fondului funciar nr.18/1991 și aie Legii nr. 169/1997, dispune înregistrarea Asociației 

composesorale BUNURILE PRIVATE DIN CIUC, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. M. 

Eminescu nr.2/A, jud. Harghita, în Registrul special al persoanelor juridice al acestei 

instanțe. 

SENTINȚA ESTE DEFINITIVĂ. 

A 918-as számú végzésről 

Ezt követte a csíkszeredai bíróságon a 918-as végzés, amelyből kiderül, hogy a Bákó megyei 

erdészet mibe is kötött bele, milyen alapon támadta meg a Hargita megyei Földosztó 

Bizottság 9-es számú határozatát.  

Sub nr. 3881/13.11.2000 s-a înregistrat la această instanță cererea reclamantei DIRECȚIA 

SILVICĂ BACĂU, cu sediul în Bacău, str. N. Titulescu, nr.14, jud.Bacău, prin care a 

făcut plângere împotriva Hotărârii 9/2000 a Comisiei Județene Harghita, arătându-se în 

motivarea cererii că prin acestă hotărâre s-a validat restituirea suprafeței de 2794,80 ha 

teren cu vegetație forestieră pentru comunitatea de bunuri private Ciuc, ceea ce este 

nelegal, întrucât, prin L.765/1946 comunitatea nu a fost reconstituită de prorietari, ci ca 

regie de interes public, și ca atare nu putea solicita reconstituirea dreptului de proprietate 

pentru suprafața de 2794,80 ha teren cu vegetație forestieră. 

Din actele depuse la dosar, respectiv L.2058/1934 (f.9) reiese că, prin acest act normativ se 

înființează (reconstituie) fosta Administrațiune a bunurilor din Ciuc, iar prin L.765/1946 

statul român retrocedeză în delpină prorpietate și folosință persoanei juridice Bunurile 

Private din Ciuc patrimoniul acesteia constituit din păduri, pășuni, terenuri, etc. (art.1). 

În art. 7 L.765/1946 se arată că, pentru administrarea patrimoniului Persoanei juridice 

Bunurile Private din Ciuc se înființează o regie publică comercială, având calitatea 

persoană juridică de drept public. 

Așadar, este vorba despre două entități juridice distincte, ce nu pot fi confundate, astfel 

încât susținerea reclamantei că această formă asociativă ar fi de fapt o regie de interes 

public nu poate fi primită, deci instanța urmeză să respingă plângerea reclamantei (petentei) 

împotriva Hotărârii 9/2000 a Comisiei județene Harghita pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupre terenurilor ca neîntemeiată. 



Pentru asecte motive în numele legii hotărâte: 

Respingerea plângerii petentei DIRECȚIA SILVICĂ BACĂU. 

 

 

A törvényszék 520-as sz. döntése 

Sorrendben a Hargita megyei Törvényszék 520-as döntése következne. 

Decizia Civilă Nr. 520. 

Tribunalul, Deliberând, constată următoarele:  

(...) Deci, instanța de fond in mod corect a reținut că este vorba de două entități diferite, și 

anume, persoana juridică Comunitatea de bunuri private Ciuc, ca o formă asociativă de 

proprietar existentă anterior Legii nr.765/1946, și regia de interes public, înființată de Legea 

nr. 765/1946, avănd caracter comercial pentru administrarea bunurilor persoanei juridice 

existentă. 

Bunurile retrocedate Comunității de bunuri private Ciuc, au intrat în proprietatea acesteia 

ca persoană juridică existentă și recunoscută, bunurile fiind deprinse tocmai de patrimoniul 

Statului Român așa cum rezultă din art. 1 al Legii nr. 765/1946. 

(...) Astfel, în mod concret s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 

1/2000 (...). 

Pentru aceste motive în numele legii hotărâște: Respinge apelul declarat de apelanta 

DIRECȚIA SILVICĂ BACĂU. 

Hogy teljes legyen a kép, a 1946/765-ös sz. törvény 1-es, 6-os és 7-es cikkelye következik, 

kiegészítve egy mondattal a miniszteri előterjesztésből. A cikkelyeket az összeállításunk 

képeként közöljük.  

Mivel e két végzést fellebbezte a bákói erdészet, logikus sorrendben a marosvásárhelyi 

táblabíróság döntése következne, de mielőtt erre rátérnénk, bemutatjuk a folytonosság 

kérdésében napvilágot látott, még 1990-ben megjelent 83-as sürgősségi kormányrendeletet és 

az azt elfogadó 2004-es törvényt. Itt a sürgősségi kormányrendeletet idézzük, amelynek 

szövege megtalálható a 66-os számú törvényben, amely 2004. március 24-i keltezésű és a 

Hivatalos Közlöny 278-as számában jelent meg 2004 március 30-án (az idézett szöveg a 

törvény 6-os artikulusának 3-ik bekezdése). 

Ordonanță de urgență nr 83/1999 (r1) din 08/06/1999, Republicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr, 797 din 01/09/2005. 

Art.1 (3) Prin comunitatea minorităților naționale se înțelege entitatea juridică de drept 

privat, constituită și organizată potrivit legii române, care reprezintă interesele cetățenilor 

unei comunități ali unei minorități naționale ce a deținut în prorpietate imobile preluate în 

mod abuziv și care dovedește că este continuatoarea recunoscută a persoanei juridice 

titulare de la care s-a preluat bunurile de către stat. Recunoașterea continuității entității 

juridice de drept privat care se pretinde succesoarea fostului titular al dreptului de 

proprietate se face de către instanța judecătorească ce a autorizat funcționarea acesteia, în 

condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al 



unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, 

republicată*), cu modificările și completările ulteriore. 

Ugyancsak erre a kérdéskörre vonatkozik a legfelsőbb bíróság 2014-ben hozott döntése.  

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE 

Decizia nr. 2434/2014 

Verificarea îndeplinirii exigențelor legale în persoana titularului cererii nu poate fi realizată 

de către autoritatea publică decât prin raportare la dispozițiile legale speciale. Or, 

prevederile art 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 83/1999 statuează în mod neechivoc faptul că 

recunoașterea continuității entității juridice de drept privat trebuie să fi fost realizată de 

instanța judecătorească ce a autorizat funcționarea și la acesată condiție nu poate fi 

adăugată o cerință ce excede acestor dispoziții legale. (II. cikkely, 6-ik bekezdés) 

Ezeket olvasva következhet annak a döntésnek a bemutatása, aminek nem szabadott volna 

bekövetkeznie, egy arra nem hivatott bíróság, közvetlen dokumentumok hiányában 

indoklásba foglalja (és nem döntésbe) a Csíki Magánjavak jogfolytonosságát, és felkérés 

nélkül, két évvel a fellebbezési jog lejárta után újratárgyal egy jogerős végzést. Íme a 330/R 

sz. táblabírósági döntés.  

Decizia Nr. 330/R 

Cu ocazia dezbaterii recursului s-a pus în discuție din oficiu legalitatea sentinței civile 

nr.878 din 14 aprilie 2000. (...) 

O astfel de asociație sau fundație legal înființată și cu personalitate juridică dobândită prin 

hotărârea judecătorească, nu există și în consecință Asociația Composesorală Bunurile 

Private din Ciuc (autorizată prin sentința civilă nr.878/14.04.2000 a Judecătoriei 

Miercurea Ciuc) nu este continuatoarea celei la care se referă Legea nr. 765/1946. (...) 

Pentru aceste motive în numele legii decide: 

Admite recursul declarat de către Regia Națională a Pădurilor – Direcția Silvică Bacău, cu 

sediul în mun. Bacău, str. N.Titulescu nr.14, împotriva deciziei civile nr.520 din 15 noiembrie 

2001 a Tribunalului Harghita, pe care o casează integral și rejudecând cauza în fond, admite 

plângerea Regiei Naționale a Pădurilor – Direcția Silvică Bacău și anulează Hotărârea 

nr.9/2000 a Comisiei județene Harghita pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor, numai cu privire la suprafața de 2794,80 ha vegetație forestieră (anexa 

54 – Comisia locală Plăieșii de Jos), validată în favoarea Asociației Bunurile private din 

Ciuc. 

Respinge cererea de intervenție în interes propriu formulată de Asociația composesorală 

Bunurile private din Ciuc. 

Fără cheltuieli de judecată. 

 

További bírósági végzések 

 



Következhet a 1321/1306/2002-es bírósági végzés, ami a 2002/330-as sz. ellentétben 

pontosan betartja a 2001/10-es, 1999/83-as, 2000/1-es és 1946/765-ös törvények betűjét és 

szellemét. Ez a döntés végleges. Ezen a vonalon (a folytonosságot és a perképességet 

illetően) a Hargita megyei törvényszék hozott még egy döntést 2002. november 20-án.  

Prin adresa nr. 6309/11.06.2002, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului 

Harghitaa arătat că în principiu nu se opune admiterii acțiunii... 

Pentru aceste motive în numele legii hotărește: 

Admite acțiunea civilă formulată de reclamanta Asociația Composesorală BUNURILE 

PRIVATE DIN CIUC cu sediul în mun. Miercurea-Ciuc, str. Mihai Eminescu, nr. 2/A, jud. 

Harghita, în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANȚELOR 

PUBLICE cu sediul în București, str. Apollodor, nr. 17, sect. 5, și-n consecință: 

Constată că reclamanta Asociația Composesorală BUNURILE PRIVATE DIN CIUC, cu 

sediul în mun. Miercurea-Ciuc, str. Mihai Eminescu, nr. 2/A, jud. Harghita este aceeași 

persoană juridică cu persoana juridic BUNURILE PRIVATE DIN CIUC menționată în Legea 

nr. 765 din 28.09.1946, în înțelesul ar. 3 lit. C din Legea nr. 10/2001. 

SENTINȚA ESTE DEFINITIVĂ. 

Tovább fölösleges kommentálni, mindenki le tudja vonni a következtetéseket. Annyit azért 

hozzáteszek, hogy a Hargita megyei törvényszék utóbb idézett döntése: „Respinge excepţia 

lipsei calităţii procesuale active a Asociaţiei Composesorare din Ciuc invocată de Primărie 

Bilbor.” pontosan az ellenkezője az ugyancsak a Hargita megyei törvényszék 2017-ben 

előreláthatólag megjelenő döntésének, ami a következőképpen fog szólni: „Admite excepţia 

lipsei calităţii procesuale active a Asociaţiei Composesorare din Ciuc invocată de Direcţia 

Generală a Administraţiei Finanţelor Publice Harghita.” 

Sentința civilă nr. 1574 

Pentru aceste motive în numele legii hotărâște: Respinge excepția lipsei calității procesuale 

active, a Asociației Composesorale Bunurile Private Ciuc învocate de pârâta Primăria 

Bilbor. 

Gratulálunk a következetességhez, még ha olyan sokba is kerül ez nekünk Csík Vármegye 

lakóinak.  

 

 


