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C O M U N I C A T 
 

 

 În şedinţa din 17 februarie 2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 

Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în 

fiecare dintre cauze, a soluţionat 2 recursuri în interesul legii, fiind pronunţate 

următoarele soluţii: 

  

 
Decizia nr.1 în dosarul nr.20/2013 

 

Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de 
conducere al Curţii de Apel Constanţa. 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.5, art.201, art.223 din Legea nr. 
71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil şi ale 
art.6 alin.(4), art.2512, art.2513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
stabileşte că prescripţiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, 
împlinite ori neîmplinite la aceeaşi dată, rămân supuse dispoziţiilor art.18 din 
Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, astfel încât atât 
instanţele de judecată, din oficiu, cât şi părţile interesate pot invoca excepţia 
prescripţiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 
1 octombrie 2011. 

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin.(4) din Codul de procedură 
civilă. 

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 17 februarie 2014. 
 

 

 

 

 

 



 

Decizia nr.2 în dosarul nr.21/2013 

 

Admite recursul în interesul legii formulat de Procurorul General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în sensul că: 

În aplicarea dispoziţiilor art.1082 şi art.1088 din Codul civil din anul 1864, 
respectiv art.1531 alin.(1), alin.(2) teza I şi art.1535 alin.(1) din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil, pot fi acordate daune – interese moratorii sub forma dobânzii 
legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca 
obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în 
condiţiile art.1 şi art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind 
plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de 
drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.230/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Obligatorie, potrivit art.517 alin.(4) din Codul de procedură civilă. 
 Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17 februarie 2014. 
 
 
 
 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor 

publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Purtător de cuvânt al 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

Judecător Minodora Condoiu 

 


