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MINUTA  
Întâlnirii preşedinţilor secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor 

de apel (Curtea de Apel Bacău, 23-24 iunie 2016) 
 
 
I�n perioada 23-24 iunie 2016 a avut loc, la Curtea de Apel Bacău, ı̂ntâlnirea președinților 

secţiilor civile ale curților de apel. 
Dezbaterile au fost moderate de judecător Emilian Meiu și domnul Bogdan Dumitrache, 

formatori INM. 
Curti̦le de apel au fost reprezentate, ın̂ principal, de președinti̦i secti̦ilor civile și de 

judecători din cadrul acestor secti̦i. 
Din partea Parchetului General, Direcția recursuri civile în interesul legii a participat 

domnul procuror Liviu Daniel Arcer. 
 

 
1. Titlul problemei de drept: Taxa judiciară de timbru aplicabilă cererii creditorului 

de obligare a debitorului la plata penalităţilor de întârziere stabilite pentru constrângerea 
acestuia la executarea obligaţiei de a face sau de a nu face intuitu personae, prevăzute în 
titlul executoriu, întemeiată pe art. 906 alin. (4) C.pr.civ.1 

 
Materia: civil 
Subcategoria: executare silită  
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 906 alin. (4) și (5) C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: taxă de timbru, penalități, executare obligație de a face/a nu face 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Potrivit art. 906 alin. (4) C.pr.civ., dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii 

de aplicare a penalităţii debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de 
executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest titlu, prin 
încheiere definitivă, dată cu citarea părţilor.  

O atare cerere vizează însumarea aritmetică a penalităţilor stabilite anterior pe zi de 
întârziere, în condiţiile art. 906 alin. (1), (2) şi (3) C.pr.civ., de către instanţa de executare, ca 
urmare a faptului că, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a 
executării, debitorul nu a executat obligaţia de a face sau de a nu face intuitu personae. 

Este de menţionat că, în ipoteza acestor cereri, prin raportare la art. 906 alin. (7) C.pr.civ., 
nu este necesară dovedirea de către creditor a existenţei vreunui prejudiciu rezultat din 
neexecutarea obligaţiei de a face sau de a nu face de către debitor. 

Din moment ce O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru nu cuprinde o 
prevedere expresă pentru scutirea de la plata taxei de timbru a cererii în discuţie, apreciem că 
este incidentă regula în materie, şi anume timbrarea. Întrucât obiectul cererii este exprimat 
pecuniar, aceasta se va timbra potrivit art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, la valoarea pretinsă 
de creditor. 

 În conformitate cu art. 50 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, cererile sau 
actiunile în justiție, precum și transcrierea sau întabularea titlurilor de proprietate, legate de 
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aplicarea prevederilor acestei legi și de bunurile care fac obiectul său, sunt scutite de taxe de 
timbru.  

În ipoteza în care obligaţia de a face strict personală este în sarcina unităţii învestite cu 
soluţionarea notificării şi vizează aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001, cererea în discuţie 
este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, prin raportare la art. 50 alin. (1) din acest act 
normativ, incluzându-se în noţiunea de acțiune legată de aplicarea dispozițiilor legii, întrucât 
obiectul său privește plata unor penalităţi rezultate din încălcarea de către această unitate a 
obligațiilor stabilite în sarcina sa prin Legea nr. 10/2001.  

Cu referire la restul acţiunilor de fond scutite de la plata taxelor judiciare de timbru, în 
ipoteza promovării unei cereri în condiţiile art. 906 alin. (4) C.pr.civ., aceasta este scutită de 
timbrare numai în situaţia în care din modalitatea de formulare a textului ce prevede scutirea 
rezultă că se poate include şi o atare cerere [cum este, spre exemplu, cazul art. 50 alin. (1) din 
Legea nr. 10/2001, republicată, evocat mai sus]. 

În altă ordine de idei, în ceea ce priveşte cererea întemeiată pe dispoziţiile art. 906 alin. 
(1)-(3) C.pr.civ., având ca obiect obligarea debitorului în favoarea creditorului la plata unei 
penalităţi, fixate pe zi de întârziere, până la executarea obligaţiei de a face sau de a nu face 
stabilite în titlul executoriu, deşi şi aceasta are caracter patrimonial, va fi supusă timbrării cu 
suma fixă de 20 lei, raportat la art. 27 din O.U.G. nr. 80/2013, fiind cu neputinţă evaluarea în bani 
la momentul introducerii sale. 

 
În cadrul dezbaterilor, referitor la timbrajul cererii întemeiate pe dispozițiile art. 906 alin. 

(4) C.pr.civ., s-au conturat următoarele puncte de vedere: 
a) cererea formulată în temeiul dispozițiilor art. 906 alin. (4) C.pr.civ. nu se timbrează.  
Soluția a fost argumentată prin aceea că ipoteza alin. (4) nu are în vedere o nouă acțiune în 

justiție, penalitățile fiind deja stabilite prin încheiere care constituie titlu executoriu; în acest caz, 
instanța este chemată să realizeze doar o operațiune de adiționare aritmetică iar prin acceptarea 
soluției timbrajului situația creditorului ar fi îngreunată, acesta timbrând anterior cererea 
formulată în condițiile art. 906 alin. (1)-(3). 

b) cererea formulată în temeiul dispozițiilor art. 906 alin. (4) C.pr.civ. se timbrează la 
valoare;  

c) cererea formulată în temeiul dispozițiilor art. 906 alin. (4) C.pr.civ. se timbrează cu taxa 
fixă de 20 lei. 
   În sprijinul acestei soluții au fost aduse următoarele argumente: 
   ‒ taxele prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr. 80/2013 în materie de executare silită sunt fie 
plafonate, fie fixe, context în care calcularea tibrajului la valoare nu corespunde spiritului în care 
legiuitorul a înțeles să reglementeze timbrajul în materia executării silite; 
   ‒ în ipoteza taxării la valoare, instanța ar proceda la calcul sumelor datorate (în vederea 
stabilirii taxei de timbru) anterior judecării cererii întemeiate pe dispozițiile art. 906 alin. (4); or, 
cererea formulată în temeiul art. 906 alin. (4) vizează tocmai stabilirea de către instanță a 
sumelor datorate de debitor.  

 
În cadrul dezbaterilor pe acest punct a fost pus în discuție și raportul dintre dispozițiile 

alin. (4) și cele ale alin. (5) ale art. 906 C.pr.civ., în special sub aspectul posibilității instanței ca, în 
cadrul procedurii reglementate la alin. (4) al art. 906, să facă aprecieri asupra temeiniciei 
motivelor care ar justifica modificarea cuantumului penalităților. 

Referitor la acest aspect au fost exprimate următoarele puncte de vedere: 
‒ în soluționarea cererii întemeiată pe dispozițiile alin. (4) instanța are libertatea de a 

înlătura sau reduce penalitățile, în cazul în care debitorul face dovada motivelor temeinice care 
au justificat întârzierea executării, concluzie susținută de interpretarea coroborată a dispozițiilor 
alin. (4) și (5) ale art. 906 C.pr.civ. care, deși se referă la etapa ulterioară a contestației la 
executare, ar putea fi aplicabile a fortiori și în etapa anterioară executării; 

‒ alin. (5) al art. 906 C.pr.civ. reglementează calea de atac a contestației la executare, ca 
instrument aflat la îndemâna debitorului, prin care acesta, pentru motive justificate, poate 
solicita instanței reducerea sau înlăturarea penalităților stabilite în procedura reglementată la 
alin. (4) al aceluiași articol. 
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Referitor la cererile formulate în temeiul art. 906 alin. (1)-(3) C.pr.civ., participanții la 

întâlnire au agreat, în unanimitate, soluția propusă în punctul de vedere al INM, în sensul că 
acestea se timbrează cu suma fixă de 20 lei, conform art. 27 din O.U.G. nr. 80/2013. 

În ceea ce privește modalitatea de taxare a cererii întemeiată pe dispozițiile art. 906 
alin. (4) C.pr.civ., majoritatea curților de apel reprezentate la întâlnire au agreat că, în 
absența unor dispoziții legale exprese, se va aplica taxarea la valoare.  
    

2. Titlul problemei de drept: Domeniul de aplicare a art. 13 din O.U.G. nr. 51/2008 
privind ajutorul public judiciar în materie civilă în contextul existenţei măsurilor 
temporare în privinţa pregătirii dosarului de apel sau, după caz, de recurs, adoptate prin 
Legea nr. 2/20132 

Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze  
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 13 din O.U.G. nr. 51/2008 
Cuvinte-cheie: ajutor public judiciar 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Art. 13 din O.U.G. nr. 51/2008 prevede următoarele: 
(1) Ajutorul public judiciar pentru exercitarea unei căi de atac se poate acorda în urma unei 

noi cereri. 
(2) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar în vederea exercitării unei căi de atac 

se adresează instanţei a cărei hotărâre se atacă, în mod obligatoriu, înăuntrul termenului pentru 
exercitarea căii de atac şi se soluţionează de urgenţă de un alt complet decât cel care a soluţionat 
cauza pe fond. 

 (3) Prin introducerea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar, termenul pentru 
exercitarea căii de atac se întrerupe o singură dată, dacă solicitantul depune în termen de cel mult 
10 zile înscrisurile doveditoare prevăzute la art. 14. De la data comunicării încheierii prin care s-a 
soluţionat cererea de ajutor public judiciar ori, după caz, cererea de reexaminare, în sensul 
admiterii, respectiv al respingerii, începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac. 

  (4) În cazul admiterii cererii de ajutor public judiciar în condiţiile art. 6 lit. a), instanţa 
comunică de îndată încheierea solicitantului şi baroului de avocaţi. Baroul este obligat să 
desemneze în 48 de ore un avocat cu drept de a pleda în faţa instanţei de apel sau, după caz, de 
recurs. Data desemnării avocatului şi datele de identificare a acestuia se comunică instanţei şi 
solicitantului în cel mult 48 de ore. 

    (5) De la data desemnării avocatului potrivit alin. (4) începe să curgă un nou termen 
pentru exercitarea căii de atac. 

Potrivit art. 471 alin. (1) C.pr.civ., apelul şi, când este cazul, motivele de apel se depun la 
instanţa a cărei hotărâre se atacă, sub sancţiunea nulităţii.  

Alin. (3) prevede că, în cazul în care cererea de apel nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de 
lege, preşedintele instanţei sau persoana desemnată de acesta care primeşte cererea de apel va 
stabili lipsurile şi îi va cere apelantului să completeze sau să modifice cererea de îndată, dacă este 
prezent şi este posibil, ori în scris, daca apelul a fost trimis prin poştă, fax, poştă electronică sau 
curier; completarea sau modificarea cererii se va face înăuntrul termenului de apel (…). 

În ceea ce priveşte recursul, art. 490 alin. (2) teza I C.pr.civ. trimite la dispoziţiile citate 
anterior.  

Potrivit art. XIII din Legea nr. 2/2013, ţinând cont şi de prorogarea operată prin O.U.G. nr. 
62/2015, dispoziţiile Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, privitoare la 
pregătirea dosarului de apel sau, după caz, de recurs de către instanţa a cărei hotărâre se atacă, se 
aplică în procesele pornite începând cu data de 1 ianuarie 2017. În procesele pornite începând cu 
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data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 2016 se aplică dispoziţiile 
art. XIV-XVII.  

În conformitate cu art. XIV alin. (1) şi (3) din Legea nr. 2/2013, apelul şi, când este cazul, 
motivele de apel se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă; preşedintele instanţei sau persoana 
desemnată de acesta va înainta instanţei de apel dosarul, împreună cu apelurile făcute, numai după 
împlinirea termenului de apel pentru toate părţile. 

Art. XV alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ prescrie următoarele: Preşedintele instanţei 
de apel sau persoana desemnată de acesta, îndată ce primeşte dosarul, va lua, prin rezoluţie, măsuri 
în vederea repartizării aleatorii la un complet de judecată; în cazul în care cererea de apel nu 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, completul căruia i s-a repartizat dosarul va stabili lipsurile 
cererii de apel şi îi va comunica, în scris, apelantului că are obligaţia de a completa sau modifica 
cererea; completarea sau modificarea cererii se va face în termen de cel mult 10 zile de la data 
comunicării. 

În ceea ce priveşte recursul, art. XVII alin. (1) şi (3) din lege prevede că: recursul şi, dacă 
este cazul, motivele de casare se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă, în condiţiile prevăzute 
la art. 83 alin. (3) si art. 84 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată; 
dispoziţiile art. XIV alin. (2)-(4) si ale art. XV alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător (…). 

Apreciem că, până la expirarea termenelor prevăzute de Legea nr. 2/2013 şi prorogate 
prin O.U.G. nr. 62/2015, art. 13 din O.U.G. nr. 80/2013 se va aplica exclusiv în privinţa ajutorului 
public judiciar prevăzut de art. 6 lit. a) (în vederea asigurării reprezentării, asistenţei juridice şi, 
după caz, a apărării printr-un avocat), solicitat în vederea exercitării căii de atac.  

În ceea ce priveşte cererea de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la 
plata taxei judiciare de timbru aferente căii de atac declarate, aceasta este de competenţa 
instanţei care soluţionează calea de atac, putând fi invocat art. 11 din O.U.G. nr. 51/2008, urmând, 
ca după expirarea termenelor în discuţie, să fie soluţionată tot de instanţa a cărei hotărâre se 
atacă, în condiţiile art. 13 din O.U.G. nr. 80/2013. 

 
A fost agreată, în unanimitate, soluția propusă în punctul de vedere al INM. 
 
3. Titlul problemei de drept: Posibilitatea de a formula în apel cerere de 

reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de către instanța 
de apel în aplicarea art. 38 din O.U.G. nr. 80/2013, atunci când nu s-a formulat cerere de 
reexaminare în faţa primei instanțe3 

 
Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze  
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 38 din O.U.G. nr. 80/2013 
Cuvinte-cheie: taxă de timbru, cerere de reexaminare 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Problema vizează cazul în care instanţa de apel face aplicarea dispoziţiilor art. 38 din 

O.U.G. nr. 80/2013, potrivit cărora în situaţia în care instanţa judecătorească învestită cu 
soluţionarea unei căi de atac ordinare sau extraordinare constată că în fazele procesuale 
anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părţii 
la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu 
(instituţie cunoscută sub denumirea de "dare în debit"). 

În măsura în care nu s-a formulat cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a 
taxei judiciare de timbru în primă instanţă, apreciem că instanţa de apel are dreptul de a uza de 
dispoziţiile art. 38 din O.U.G. nr. 80/2013, nepunându-se problema statuării asupra unei aspect 
soluţionat în mod definitiv de către o altă instanţă (prin încheierea de rezolvare a cererii de 
reexaminare). 
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De altfel, aceste prevederi legale îşi găsesc aplicarea tocmai în situaţia în care nu există o 
încheiere pronunţată în reexaminarea taxelor judiciare de timbru pentru aceeaşi cerere, în caz 
contrar, nefiind aplicabile, o atare soluţie satisfăcând principiul securităţii raporturilor juridice, 
care presupune că soluţia instanţei asupra cererii de reexaminare cuprinsă într-o încheiere 
definitivă nu trebuie repusă în discuţie.  

Cererea de reexaminare poate fi formulată atât în ipoteza în care taxa suplimentară a fost 
stabilită de instanţa de apel prin încheiere, cât şi atunci când a fost fixată prin decizia finală de 
soluţionare a căii de atac, existenţa a două căi de atac, dintre care una recurs, iar cealaltă cerere 
de reexaminare, nu înfrânge principiul unicităţii căii de atac. 

Din moment ce în primă instanţă, partea avea dreptul să atace modul de stabilire a taxei de 
timbru cu cerere de reexaminare, şi în apel, cu privire la aceeaşi taxă de timbru, stabilită pentru 
judecata în primă instanţă, trebuie recunoscut acelaşi drept, neexistând vreun element de natură 
a diferenţia cele două situaţii, din perspectiva justiţiabilului, astfel încât să se decidă soluţii 
diferite. 

 
Dezbaterile au purtat asupra următoarelor aspecte: 
a) posibilitatea instanței de apel de a stabili și obliga la plata diferenței în plus de taxă de 

timbru, în condițiile în care statuările instanței de fond sub aspectul cuantumului acestei taxe au 
devenit definitive prin neexercitarea cererii de reexaminare a cuantumului taxei stabilit de prima 
instanță.  

Referitor la acest aspect, s-a menționat că dispozițiile art. 38 din O.U.G. nr. 80/2013 fac 
referire la neplata taxei de timbru în cuantumul legal, și nu la stabilirea acesteia. 

 
Participanții la întâlnire au agreat că formularea din textul art. 38 ‒ „taxa judiciară 

de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal˝ ‒ acoperă și ipoteza în care taxa nu a fost 
achitată în cuantumul legal din cauza greșitei stabiliri a acesteia de către instanță, ceea ce 
deschide posibilitatea instanței de apel de a stabili cuantumul corect al taxei.  

Pentru ipoteza în care taxa a fost corect stabilită de prima instanță, cuantumul 
acesteia, necontestat pe calea cererii de reexaminare, devine definitiv, nemaiputând fi pus în 
discuție. 

 
b) modalitatea în care instanța de apel poate stabili diferența în plus de taxă, în condițiile 

art. 38 din O.U.G. nr. 80/2013, respectiv prin încheiere sau decizie și calea de atac deschisă în 
acest caz. 

Participanții au apreciat, în unanimitate, că diferența în plus de taxă urmează a fi 
stabilită de instanța de apel prin încheiere – având în vedere și prevederea legală care 
obligă instanța să acorde un termen în acest caz, precum și faptul că, cenzurând taxa de 
timbru aplicabilă căii de atac, instanța de apel cenzurează, implicit, și cuantumul taxei de 
timbru care ar fi trebuit plătită la fond  – împotriva încheierii putând fi exercitată cerere de 
reexaminare.  

În situațiile în care fie instanța a omis stabilirea surplusului de taxă, fie acesta, în 
cuantumul rămas definitiv ‒  ca urmare a neexercitării cererii de reexaminare sau a 
soluționării acestei cereri ‒ nu este achitat, instanța de apel va obliga la plata acestui 
surplus prin dispozitivul deciziei finale, neputând fi exclusă, nici în acest caz, formularea 
unei cereri de reexaminare (similar ipotezei amenzii judiciare, în care legiuitorul 
recunoaște posibilitatea exercitării căii de atac a cererii de reexaminare împotriva părții din 
dispozitiv care cuprinde obligarea la amendă judiciară). 

 
 
4. Titlul problemei de drept: Timbrarea căii de atac în cazul în care singurul motiv 

de apel/recurs vizează modul de soluționare a cererii de acordare a cheltuielilor de 
judecată4 
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Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze  
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 9 din O.U.G. nr. 80/2013 
Cuvinte-cheie: taxă de timbru, cheltuieli de judecată 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Art. 9 din O.U.G. nr. 80/2013 enumeră în mod expres cererile formulate în cursul procesului 

sau în legătură cu un proces care sunt supuse taxării, de unde rezultă faptul că în privinţa acestor 
cereri, regula în materie (timbrarea în privinţa acţiunilor, cu excepţia cazurilor în care legea 
prevede scutirea) este inversată, şi anume regula este netimbrarea, iar excepţiile în care cererea 
se timbrează sunt expres şi limitativ prevăzute de acest articol. 

Apreciem că cererile vizând acordarea cheltuielilor de judecată se încadrează în noţiunea 
de "cereri în legătură cu un proces" şi, întrucât nu sunt enumerate printre cazurile de timbrare 
reglementate de art. 9 din O.U.G. nr. 80/2013, acestea nu sunt supuse timbrării. 

Pe cale de consecinţă, nici căile de atac, în considerarea art. 28 din O.U.G. nr. 80/2013, în 
motivarea cărora se contestă modul de soluţionare a cererii de acordare a cheltuielilor de 
judecată, nu sunt supuse timbrării.   

 
Participanții au agreat, în unanimitate, soluția propusă în punctul de vedere al INM. 
 
5. Titlul problemei de drept: Restituirea taxei judiciare de timbru în cazul admiterii 

contestaţiei la executare5 
Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze  
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 45 alin. (1) lit. f), art. 45 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013 
Cuvinte-cheie: taxă de timbru, contestație la executare 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Potrivit art. 45 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, sumele achitate cu titlu de 

taxe judiciare de timbru se restituie, proporţional cu admiterea contestaţiei, la cererea 
petiţionarului, când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă. 

În conformitate cu alin. (3) al aceluiaşi articol, dreptul de a solicita restituirea poate fi 
exercitat în termen de un an de la data naşterii sale. 

Apreciem că cererea de restituire a taxei judiciare de timbru în ipoteza dată poate fi 
formulată nu numai după rămânerea definitivă a soluţiei de admitere a contestaţiei la executare, 
ci şi odată cu contestaţia la executare, cu singura menţiune că efectele soluţiei de admitere a 
cererii de restituire se vor produce la data rămânerii definitive a soluţiei de admitere a 
contestaţiei la executare.  

Astfel, în ipoteza admiterii contestaţiei la executare, dispozitivul hotărârii judecătoreşti în 
privinţa cererii în discuţie ar putea avea următorul conţinut: "(…) Admite cererea de restituire a 
taxei judiciare de timbru. Dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de (…) către 
contestator, la momentul şi condiţionat de rămânerea definitivă a prezentei hotărâri judecătoreşti".  

În acest caz, suma plătită de contestator cu titlu de taxă judiciară de timbru îi va fi 
rambursată acestuia numai cu condiţia şi la momentul rămânerii definitive a hotărârii 
judecătoreşti, fără a se ridica problema prematurităţii dreptului. Îmbrăţişând o atare soluţie se 
evită formularea unei cereri separate de restituire a taxei judiciare de timbru şi încărcarea rolului 
instanţelor judecătoreşti, economisindu-se timp şi cheltuieli suplimentare. 

Textul art. 45 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013 îşi va găsi aplicarea ori de câte ori cererea de 
restituire nu se formulează odată cu contestaţia la executare. 
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Majoritatea participanților la întâlnire au îmbrățișat punctul de vedere expus în 
opinia INM, în sensul că cererea de restituire poate fi formulată şi odată cu contestaţia la 
executare, efectele soluţiei de admitere a cererii de restituire urmând să se producă însă 
doar la data rămânerii definitive a soluţiei de admitere a contestaţiei la executare.  

A fost exprimată și opinia că o astfel de cerere, depusă o dată cu contestația la 
executare, este prematură, ea putând fi formulată doar la rămânerea definitivă a soluției de 
admitere a contestației la executare.  

 
6. Titlul problemei de drept: Taxa judiciară de timbru aplicabilă cererilor formulate 

de persoana îndreptăţită în contradictoriu cu autorităţile de aplicare a Legii nr. 18/1991, 
având ca obiect daune materiale sau penalităţi6 

 
Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 906 C.pr.civ., art. 42 din Legea nr. 1/2000, art. 64 din Legea 
nr. 18/1991 
Cuvinte-cheie: taxa de timbru, penalități, daune materiale (despăgubiri) 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Cererile, în privinţa cărora în practica judiciară s-a statuat diferit asupra regimului lor 

timbrabil, privesc următoarele ipoteze: 
   ‒ reclamantul solicită obligarea comisiilor de aplicare a legilor fondului 
funciar/reprezentanţilor acestora, la plata de despăgubiri materiale, reprezentând 
contravaloarea lipsei de folosinţă a bunului validat, pe temeiul răspunderii civile delictuale de 
drept comun, fapta ilicită indicată de reclamant constând în neîndeplinirea atribuţiilor de către 
comisii vizând neefectuarea operaţiunilor de punere în posesie sau de eliberare a titlului de 
proprietate, în contextul existenţei unei validări; 
   ‒ reclamantul solicită obligarea comisiilor de aplicare a legilor fondului 
funciar/reprezentanţilor acestora aplicarea unor penalităţi conform art. 906 Codul de procedură 
civilă pentru neexecutarea unei obligaţii de a face stabilită printr-o sentinţă pronunţată în 
temeiul legilor fondului funciar; după expirarea termenului prevăzut de lege, reclamantul se 
adresează instanţei de executare pentru fixarea sumei finale datorată cu acest titlu. 

În conformitate cu art. 42 din Legea nr. 1/2000, cererile sau acţiunile în justiţie, cererile 
accesorii şi incidente, precum şi întabularea titlurilor de proprietate rezultate din aplicarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prezentei 
legi sunt scutite de taxa de timbru şi de timbru judiciar. 

Potrivit art. 64 din Legea nr. 18/1991, în cazul în care comisia locală refuză înmânarea 
titlului de proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesie, persoana 
nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat terenul; dacă 
instanţa admite plângerea, primarul va fi obligat să execute de îndată înmânarea titlului de 
proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub sancţiunea plăţii de penalităţi în 
condiţiile prevăzute la art. 894 din Codul de procedură civilă (art. 906 din Codul de procedură civilă 
– n.n.). 

Apreciem că toate cererile specificate mai sus sunt scutite de la plata taxei judiciare de 
timbru, prin raportare la art. 42 din Legea nr. 1/2000, incluzându-se în noţiunea de acțiuni 
rezultate din aplicarea dispozițiilor legii, întrucât obiectul lor privește plata despăgubirilor sau, 
după caz, a penalităţilor rezultate din încălcarea de către autorităţile de aplicare a Legii 
nr.18/1991 a obligaţiilor legale stabilite în sarcina lor. 

 
a) Referitor la regimul taxabil al cererilor prin care persoanele îndreptățite solicită 

obligarea comisiilor de aplicare a legilor fondului funciar/reprezentanţilor la penalități pe 
temeiul art. 64 din Legea nr. 18/1991 și art. 906 C.pr.civ., participanții au îmbrățișat, în 
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unanimitate, soluția propusă în punctul de vedere al INM, în sensul scutirii de la plata taxei 
de timbru a acestor acțiuni, conform art. 42 din Legea nr. 1/2000. 

 
b) În ceea ce privește acțiunile prin care se solicită obligarea comisiilor de aplicare a legilor 

fondului funciar/reprezentanţilor acestora, la plata de despăgubiri materiale, reprezentând 
contravaloarea lipsei de folosinţă a bunului, pe temeiul răspunderii civile delictuale de drept 
comun, în cadrul dezbaterilor s-au conturat două puncte de vedere: 

‒ taxarea la valoare a acestor acțiuni, apreciindu-se că prin scutirea lor de la plata taxei de 
timbru s-ar extinde sfera regimului netaxabil stabilit de legiuitor.  

În acest sens, s-a opiniat că sintagma acțiuni rezultate din aplicarea dispozițiilor legii din 
cuprinsul art. 42 al Legii nr. 1/2000 are în vedere acțiunile întemeiate pe Legea nr. 18/1991, 
neacoperind și acțiunile întemeiate pe dreptul comun.  

‒ scutirea de la plata taxei de timbru, cu argumentul că legiuitorul folosește, în textul supus 
discuției, sintagma acțiuni „rezultate”, și nu acțiuni „prevăzute”. În plus, soluția se impune ca 
raționament logic, simetric: câtă vreme legiuitorul a intenționat să ofere scutirea de la plata 
taxelor de timbru în exercitarea drepturilor persoanei îndreptățite în temeiul Legii nr. 18/1991, 
nu se poate presupune că intenția lui ar fi fost de a condiționa de plata taxelor de timbru, accesul 
acelorași persoane la despăgubiri, ca urmare a atitudinii culpabile a autorităților însărcinate cu 
aplicarea dispozițiilor aceleiași legi.  

Majoritatea participanților au agreat soluția expusă în punctul de vedere al INM, în 
sensul scutirii de plata taxelor de timbru și a acestui tip de acțiuni.  

Având însă în vedere argumentele expuse în susținerea punctului de vedere contrar, în 
sensul timbrării la valoare, precum și faptul că astfel de cereri sunt soluționate definitiv la 
nivelul tribunalelor, s-a decis reluarea discuțiilor pe acest punct după consultarea 
judecătoriilor și tribunalelor.  

 
 
7. Titlul problemei de drept: Taxa judiciară de timbru aplicabilă cererilor având ca 

obiect daune materiale (contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului) şi daune morale, 
solicitate de persoana îndreptăţită în contradictoriu cu unitatea învestită pentru 
nesoluţionarea în termen a notificării formulate în temeiul Legii nr. 10/20017 

 
Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 50 alin. (1) din Legea nr. 10/2001  
Cuvinte-cheie: taxa de timbru, daune materiale (despăgubiri) 
   
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
În conformitate cu art. 50 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, cererile sau actiunile 

în justiție, precum și transcrierea sau întabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea 
prevederilor acestei legi și de bunurile care fac obiectul său, sunt scutite de taxe de timbru.  

Apreciem că cererile în discuţie sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru, prin 
raportare la art. 50 alin. (1) din acest act normativ, incluzându-se în noţiunea de acțiune legată de 
aplicarea dispozițiilor legii, întrucât obiectul lor privește plata despăgubirilor rezultate din 
încălcarea de către unitatea învestită cu soluționarea notificării a obligațiilor stabilite în sarcina 
sa prin Legea nr. 10/2001. 

 
Majoritatea participanților au agreat soluția expusă în punctul de vedere al INM, în 

sensul scutirii de plata taxelor de timbru a acestor acțiuni.  
A fost exprimat și punctul de vedere potrivit căruia astfel de acțiuni sunt taxabile. 

                                                 
7 Curtea de Apel Bucureşti 



 

9  

În vederea consultării judecătorilor de la nivelul instanțelor arondate, respectiv din 
cadrul secțiilor civile ale curților de apel, s-a decis reluarea discuțiilor pe acest punct cu 
ocazia unei întâlniri viitoare. 

 
 
8. Titlul problemei de drept: Timbrarea cererii formulate de pârât în cadrul 

procesului de partaj, prin care acesta contestă cotele indicate de către reclamant prin 
cererea de chemare în judecată8 

 
Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze  
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. b), art. 34 alin. (3)  
din O.U.G. nr. 80/2013 
Cuvinte-cheie: taxă de timbru, partaj 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 

stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui coproprietar se 
timbrează cu 50 lei pentru fiecare coproprietar. 

În conformitate cu art. 34 alin. (3) din acelaşi act normativ, cererile reconvenţionale (…) se 
taxează după regulile aplicabile obiectului cererii, dacă aceasta ar fi fost exercitată pe cale 
principală. 

În situaţia în care cererea de chemare în judecată formulată de către reclamant nu conţine 
un capăt vizând stabilirea calităţii de coproprietar şi a cotelor-părţi, ci are ca obiect numai 
partajul (întrucât, anterior, de pildă, a fost emis un certificat de moştenitor, care recunoaşte 
aceste calităţi şi cote), apreciem că pârâtul, dacă contestă cotele fixate, trebuie să promoveze 
cerere reconvenţională, având ca obiect anularea certificatului de moştenitor, cerere ce se va 
timbra în condiţiile art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, raportat la dreptul pe care tinde să şi-l 
valorifice pârâtul prin promovarea cererii.  

Dacă însă reclamantul a solicitat el însuşi instanţei, prin cererea de chemare în judecată, 
stabilirea calităţii de coproprietar şi a cotelor-părţi, pârâtul nu mai datorează taxă judiciară de 
timbru în ipoteza în care contestă cotele solicitate de reclamant, întrucât instanţa a fost deja 
învestită cu stabilirea cotelor-părţi ce se cuvin coproprietarilor şi a fost achitată taxă de timbru 
pentru această operaţiune, apărările pârâtului fiind susceptibile de a fi formulate în cadrul 
întâmpinării, iar nu pe calea unei cereri reconvenţionale. 

 
În unanimitate, participanții la întâlnire au achiesat la soluția propusă în punctul de 

vedere al INM.  
 
 
9. Titlul problemei de drept: Modalitatea de stabilire a taxei judiciare de timbru în 

partajul succesoral atunci când se contestă doar valoarea unui bun din masa partajabilă9 
 
Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 31 alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 80/2013 
Cuvinte-cheie: taxă de timbru, partaj 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
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 Din enunțarea problemei s-ar putea înțelege că, la primul termen de judecată la care 
părțile sunt legal citate, pârâtul contestă modul în care reclamantul a timbrat cererea de partaj 
succesoral. Presupunerea pleacă de la noțiunea de „contestare” care, în sensul art. 31 alin. (2) 
teza a II-a din O.U.G. nr. 80/2013, pare alocată ipotezei în care cuantumul taxei judiciară de 
timbru, astfel cum a fost stabilit în faza regularizării, este criticat de către pârât. 
 Apreciem că reclamantul ar putea fi obligat la plata unei diferențe de taxă judiciară de 
timbru numai dacă susținerea pârâtului, făcută la primul termen de judecată, este întemeiată, în 
sensul că, din cauza diferenței dintre valoarea de circulație a bunului și valoarea indicată, în 
privința acelui bun, de către reclamant, se ajunge la concluzia că valoarea totală a masei 
partajabile conform calculului propus de reclamant este vădit derizorie față de valoarea totală 
reală a masei partajabile, așa cum rezultă această valoare din ajustarea propusă de pârât. 
 Această soluție comportă, însă, detalieri în funcție de natura bunului, dispozițiile art. 31 
alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 80/2013 impunând o distincție după cum este vorba de bunuri mobile 
sau imobile. 
 Astfel, pentru bunurile imobile, art. 31 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013 dispune că taxa de 
timbru se calculează în funcţie de valoarea impozabilă a bunului imobil. Dacă valoarea 
impozabilă este contestată sau apreciată de instanţă ca vădit derizorie, taxarea cererilor se va 
face prin raportare la grilele notariale cuprinzând valorile orientative ale proprietăţilor 
imobiliare.  
 În consecință, dacă disproporția dintre valoarea impozabilă și valoarea de circulație ar fi 
una care ar face ca valoarea totală a masei partajabile, astfel cum a fost ea calculată de reclamant 
în considerarea acelei valori impozabile, să apară ca vădit derizorie față de valoarea totală reală a 
masei partajabile (cazul tipic este cel în care unicul obiect al partajului este bunul imobil 
respectiv), se vor lua în considerare, în privința imobilului a cărui prețuire a creat disproporția, 
grilele notariale la care face referire art. 31 alin. (3) teza a II-a din O.U.G. nr. 80/2013. 
 Dacă, însă, bunul a cărui valoare precizată de reclamant apare ca fiind vădit derizorie este 
un bun mobil, iar disproporția creată conduce la o disproporție valorică între masele partajabile 
ca atare (de data aceasta, cazul cel mai simplu este acela al partajului având ca unic obiect bunul 
mobil respectiv), dispoziția specială a art. 31 alin. (3) nu mai este aplicabilă. Devine, însă, 
incidentă dispoziția de la art. 31 alin. (2) teza a II-a din O.U.G. nr. 80/2013 care face trimitere, 
pentru înlăturarea disproporției valorice, la dispozițiile art. 98 alin. (3) C.proc.civ., conform 
cărora, în vederea determinării competenței după valoare, contestarea valorii indicate de 
reclamant permite instanței să recurgă la înscrisuri și să solicite explicații părților. 
 În consecință, este posibil ca reclamantul să fie obligat la plata unei diferențe de taxă 
judiciară de timbru atunci când valoarea unui bun aflat în masa partajabilă este în mod întemeiat 
contestată de pârât, cu condiția ca disproporția între valoarea reală și valoarea menționată de 
reclamant să fie de natură a releva o disproporție vădită la nivelul comparației în planul valorii 
întregii mase partajabile. Mai departe, natura bunului care a generat finalmente disproporția 
vădită raportată la totalul valoric al masei partajabile va genera soluții diferite, căci, atunci când 
bunul este imobil, se ajunge la valorificarea grilei notariale, iar când bunul este mobil, instanța 
are posibilitatea să recurgă la înscrisuri relevante, dar și la explicațiile furnizate de părți. 

Participanții la întâlnire au achiesat, în unanimitate, la soluția propusă în punctul de 
vedere al INM.  

 
 
 

10.  Titlul problemei de drept: Timbrarea cererilor având ca obiect despăgubiri civile 
pentru prejudicii materiale și morale decurgând din cauze penale, în aplicarea art. 29 alin. 
(1) lit. i) din O.U.G. nr. 80/201310 

 
Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
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Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 29 alin. (1) lit. i) din O.U.G. nr. 80/2013; Decizia Curții 
Constituționale nr. 387/2015 
Cuvinte-cheie: taxă de timbru, cauză penală 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Potrivit art. 29 alin. (1) lit. i) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, sunt 

scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea 
căilor de atac, ordinare şi extraordinare, referitoare la (...) cauzele penale, inclusiv despăgubirile 
civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din acestea. 

Prin Decizia nr. 387/27 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 555/27 iulie 2015, 
Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile menţionate sunt constituţionale în măsura în 
care sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile referitoare la 
despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând dintr-o cauză penală în 
condiţiile în care fapta cauzatoare de prejudiciu, la momentul săvârşirii acesteia, era prevăzută ca 
infracţiune.  

Decizia a fost pronunţată în contextul incriminării/dezincriminării unor fapte ori al 
reconfigurării elementelor constitutive ale unei infracţiuni. Spre exemplu, înainte să se pună în 
mişcare acţiunea penală, fapta a fost dezincriminată, astfel încât părţii vătămate i-a rămas 
exclusiv posibilitatea de a se adresa instanţei civile cu acţiune civilă în despăgubiri. 

Această decizie s-a întemeiat, în esenţă, pe încălcarea principiului egalităţii în faţa legii, 
consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie, apreciindu-se că tratamentul juridic diferit aplicat 
persoanelor care se află în aceeaşi situaţie juridică, respectiv solicită recuperarea prejudiciului 
suferit ca urmare a săvârşirii unei fapte care constituia infracţiune la data săvârşirii, dar care nu 
mai face obiectul acţiunii penale, este determinat, în principiu, de celeritatea cu care a fost 
efectuată urmărirea penală şi judecarea cauzelor, iar acesta este un criteriu aleatoriu şi exterior 
conduitei persoanei, fiind în contradicţie cu principiul constituţional. 

Anterior pronunţării acestei decizii, soluţia pe care am îmbrăţişat-o era întemeiată pe 
corelaţia dintre legea taxelor de timbru şi dispoziţiile Codului de procedură penală. 

Astfel, în conformitate cu art. 20 alin. (8) C. proc. pen., acţiunea civilă care are ca obiect 
tragerea la răspundere civilă a inculpatului şi părţii responsabile civilmente, exercitată la instanţa 
penală sau la instanţa civilă, este scutită de taxă de timbru. 

Dispoziţiile art. 29 alin. (1) lit. i) din O.U.G. nr. 80/2013 se impuneau a fi interpretate 
coroborat cu cele ale art. 20 alin. (8) C. proc. pen., astfel încât ne aflam în prezenţa noţiunii de 
“cauză penală” numai în ipoteza în care s-a pus în mişcare acţiunea penală, căci, numai în acel caz, 
putem vorbi de existenţa unui inculpat, prin raportare la art. 82 C. proc. pen., potrivit căruia 
inculpatul este persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală şi care devine parte 
în procesul penal.  

După publicarea deciziei în Monitorul Oficial, soluţia expusă nu-şi mai poate menţine 
valabilitatea, întrucât în ipoteza dezincriminării unei fapte nu se poate cunoaşte dacă, în cazul în 
care nu ar fi fost dezincriminată, s-ar fi pus sau nu în mişcare acţiunea penală. 

Soluţia Curţii Constituţionale nu poate fi aplicată numai în ipoteza dezincriminării unei 
infracţiuni, căci raţiunea avută în vedere de Curte se menţine şi în cazul altor ipoteze de 
imposibilitate a exercitării acţiunii penale, cum ar fi, spre exemplu, cea privind decesul 
suspectului. 

Ca atare, în prezent, apreciem că prin „cauză penală”, în înţelesul ordonanţei taxelor 
judiciare de timbru se înţelege orice cauză formată în urma unei sesizări a organelor penale, 
independent dacă s-a pus sau nu în mişcare acţiunea penală, fiind însă necesar ca instanţa civilă 
să reţină, totuşi, în aplicarea  art. 29 alin. (1) lit. i) din O.U.G. nr. 80/2013 existenţa unei cauze 
care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale, dar şi existenţa unei infracţiuni. 
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În cadrul dezbaterilor a fost evocată motivarea Deciziei Curții Constituționale nr. 387/27 
mai 2015 (parag. 1111), cu mențiunea că decizia vizează numai ipoteza dezincriminării 
infracțiunii. 

Problema a fost discutată și cu ocazia Întâlnirii președinților secțiilor civile ale ÎCCJ și 
curților de apel, organizată la Curtea de Apel Iași, în perioada 7-8 mai 2015, anterior pronunțării 
deciziei Curții Constituționale nr. 387/27 mai 2015, ocazie care opinia agreată de majoritatea 
participanților a fost în sensul că, ori de câte ori s-a formulat o sesizare a unui organ de urmărire 
penală suntem în prezența unei „cauze penale” în înțelesul O.U.G. nr. 80/2013, acțiunea civilă derivând 
din fapta penală urmând a fi scutită de plata taxei judiciare de timbru. 

Cu majoritate, participanții au agreat soluția propusă în punctul de vedere al INM.  
S-a apreciat că definitoriu pentru îndeplinirea condiției referitoare la ‟cauza penală” 

din dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. i) din O.U.G. nr. 80/2013 este ca, la momentul săvârșirii, 
fapta să fi fost prevăzută ca infracțiune de legea penală.  

 
 
11. Titlul problemei de drept: Taxa judiciară de timbru aplicabilă cererilor 

formulate în materia partajului judiciar12 
 
Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 5 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013 
Cuvinte-cheie: taxă de timbru, partaj judiciar 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Art. 5 din O.U.G. nr. 80/2013 are următorul conţinut: 
(1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:  
a) stabilirea bunurilor supuse împărţelii - 3% din valoarea acestora;  
b) stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui 

coproprietar - 50 lei pentru fiecare coproprietar;  
c) creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de proprietate 

comună - 3% din valoarea creanţelor a căror recunoaştere se solicită;  
d) cererea de raport - 3% din valoarea bunurilor a căror raportare se solicită;  
e) cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive - 3% din valoarea părţii de rezervă supusă 

reîntregirii prin reducţiunea liberalităţilor;  
f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia - 3% din 

valoarea masei partajabile.  
(2) Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute de alin. (1) se formulează în cadrul 

aceleiaşi acţiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din valoarea masei partajabile.  

                                                 
11 “(…) De asemenea, textul analizat menţionează, în mod expres, că această scutire se aplică şi în privinţa despăgubirilor 
civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din acestea, aşadar, pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei 
care face obiectul acţiunii penale, indiferent că ea face obiectul unei acţiuni civile alăturate celei penale sau separate de 
aceasta, esenţială fiind existenţa unei cauze penale, mai precis a unei cauze în care s-a pus în mişcare acţiunea penală (…). 
Numai în acest fel cauza poate fi calificată ca fiind una penală în sensul art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 80/2013. O atare formulă redacţională a textului legal criticat exclude, însă, de la scutirea acordată, astfel cum 
s-a constatat şi în cauza din faţa instanţei judecătoreşti a quo, acţiunile în răspundere civilă delictuală formulate pentru 
prejudiciul produs prin comiterea faptei care nu mai face obiectul acţiunii penale din cauza dezincriminării infracţiunii 
respective. În consecinţă, în ipotezele tranzitorii, şi anume atunci când o faptă este săvârşită pe perioada de activitate a legii 
penale, fiind astfel calificată drept infracţiune, iar, ulterior acestui moment, intervine o lege de dezincriminare în sensul art. 
4 teza întâi din Codul penal, acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi 
exercitată [art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul de procedură penală], ceea ce, sub aspectul pretenţiilor civile, 
echivalează cu necesitatea promovării unei acţiuni separate în faţa instanţelor civile în vederea acordării de despăgubiri 
pentru prejudiciul civil cauzat, acţiune care, în temeiul textului legal criticat, este exclusă de la scutirea plăţii taxei judiciare 
de timbru. Incriminarea/dezincriminarea unor fapte ori reconfigurarea elementelor constitutive ale unei infracţiuni ţin de 
marja de apreciere a legiuitorului, marjă care nu este absolută, ea fiind limitată de principiile, valorile şi exigenţele 
constituţionale (…)”. 
12 Curtea de Apel Bucureşti 
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Apreciem că raţiunea introducerii alin. (2) al art. 5 din ordonanţă a fost aceea de a nu 
supune justiţiabilul la plata unei duble taxe de 3% din valoarea masei de bunuri, în ipoteza în 
care cererea cuprinde atât un capăt de vizând stabilirea bunurilor supuse împărţelii, cât şi un 
capăt privitor la partaj/reducţiune liberalităţi excesive/raport.  

În acest context, considerăm că, dacă prin cerere se solicită stabilirea calităţii de 
coproprietar şi a cotei-părţi ce se cuvine fiecărui coproprietar şi stabilirea masei de bunuri, taxa 
de timbru este compusă din 50 lei pentru fiecare coproprietar plus 3% din valoarea masei de 
bunuri, iar nu din 5% din valoarea acesteia. Soluţia este aceeaşi şi în situaţia în care unul dintre 
capetele de cerere este reprezentat de valorificarea creanţelor dintre coproprietari, născute din 
starea de proprietate comună.  

Interpretarea strict literală a alin. (2) este de natură să conducă la o soluţie inechitabilă 
pentru justiţiabil, acesta fiind obligat să plătească o taxă de 5% din valoarea masei de bunuri, în 
contextul în care a solicitat exclusiv constatarea calităţii de coproprietar şi a cotei-părţi ce se 
cuvine fiecărui coproprietar şi stabilirea masei de bunuri, caz în care ar putea să timbreze doar cu 
50 lei pentru fiecare coproprietar plus 3% din valoarea masei de bunuri. 

Dacă cererea are ca obiect dezbaterea a două sau mai multe succesiuni, aceasta se 
timbrează raportat la fiecare succesiune în parte, potrivit art. 5 alin. (1) sau, după caz, alin. (2) din 
O.U.G. nr. 80/2013.  

 
În unanimitate, participanții la întâlnire au achiesat la soluția propusă în punctul de 

vedere al INM. 
 
 
12. Titlul problemei de drept: Termenul stabilit de judecător pentru achitarea taxei 

judiciare de timbru în cazul formulării unei cereri de recuzare. Posibilitatea scurtării 
termenelor legale pentru formularea cererii de reexaminare şi a cererii de ajutor public 
judiciar vizând taxa judiciară de timbru, în cazul cererii de emitere a unui ordin de 
protecţie, pentru care legea impune un termen de 72 de ore pentru soluţionarea acesteia. 
Timbrarea cererii de recuzare în ipoteza în care a fost formulată în cadrul unui proces 
privitor la o cerere scutită de la plata taxei judiciare de timbru13 

 
Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 9 lit. a), art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 
Cuvinte-cheie: taxă de timbru, recuzare, ajutor public judiciar, termen legal 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Potrivit art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, determinarea cuantumului taxelor judiciare 

de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti se face de către 
instanţa de judecată. Ca atare, instanţa este obligată să aducă la cunoştinţa celui ce a formulat 
cererea, inclusiv în cazul celei de recuzare, cuantumul taxei judiciare de timbru, şi să-i acorde 
acestuia un termen judecătoresc pentru a o achita, cât mai scurt cu putinţă, dar care totuşi să-i 
dea posibilitatea justiţiabilului să o plătească şi să depună dovada la dosar. 

Termenele prevăzute pentru formularea cererii de reexaminare şi a cererii de ajutor public 
judiciar sunt termene legale, în consecinţă cu durată fixă, pentru care legiuitorul nu a prevăzut 
posibilitatea scurtării acestora, astfel încât judecătorul nu este în drept să le reducă, nici chiar în 
ipoteza în care sunt formulate în cadrul unui proces vizând emiterea unui ordin de protecţie. 

 Apreciem că taxa judiciară de timbru aferentă cererii de recuzare se datorează 
independent dacă cererea de chemare în judecată ce implică o scutire (obiectivă, nu subiectivă) 
de la plata taxei judiciare de timbru, întrucât raţiunea avută în vedere de legiuitor la edictarea 
scutirii nu se menţine şi în ipoteza recuzării. De altfel, art. 9 lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013, ce 

                                                 
13 Curtea de Apel Târgu-Mureş 
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reglementează taxa judiciară de timbru aferentă cererii de recuzare în materie civilă, nu face 
nicio distincţie. 

 
Majoritatea participanților au achiesat la soluția propusă în punctul de vedere al INM. 
A fost exprimată și opinia conform căreia cererea de recuzare nu se timbrează, pentru 

motive de echitate și eficiență.  
 
 
13. Competenţa materială/funcțională a Tribunalului Argeș – Secția civilă în ceea ce 

privește soluționarea litigiilor cu profesioniști (art. 226-228 din Legea nr. 71/2011)14 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 

 Curtea de Apel Pitești, care a propus problema de drept menționată, a sesizat deja Înalta 
Curte de Casație și Justiție pentru a pronunța o decizie în cadrul recursului în interesul legii. 

Participanții au apreciat că, în lumina sesizării ÎCCJ, nu se impune adoptarea unei 
decizii. 

 
14. Titlul problemei de drept: Competența materială și teritorială de soluţionare în 

primă instanţă a cererilor întemeiate pe dispozițiile art. 34 și art. 35 din Legea nr. 
165/201315 

 
Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 34, art. 35 din Legea nr. 165/2013 
Cuvinte-cheie: competență 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Potrivit art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, deciziile emise cu respectarea prevederilor 

art. 33 și 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului 
în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii (…).  

În ipoteza în care intimata este Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, 
independent de locul situării imobilului, competenţa materială şi teritorială de soluţionare în 
primă instanţă a cererilor în discuţie este conferită Tribunalului Bucureşti, raportat la locul 
situării sediului acestei instituţii în Bucureşti. 

De altfel, şi prin decizia civilă nr. 815/05.04.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, în dosarul nr. 24008/3/2015, în soluţionarea unui conflict negativ de competenţă, s-a 
decis în sensul menţionat mai sus. 

Astfel, cu privire la conflictul negativ de competenţă, cu a cărui judecată a fost legal 
sesizată în baza art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) C.pr.civ., Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a reţinut următoarele:  

"Norma de competenţă incidentă raportului juridic litigios este cea invocată de cele două 
instanţe, respectiv dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România.  

Dispoziţiile legale sus-menţionate instituie o normă de competenţă teritorială absolută, ce 
conferă tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii învestite de lege, competenţa de 
soluţionare a contestaţiei formulate împotriva deciziilor emise de aceasta.  

Se observă că instanţele aflate în conflict au analizat, din perspective diferite, noţiunea de 
"entitate" folosită de legiuitor în conţinutul textului anterior citat.  

                                                 
14 Curtea de Apel Pitești 
15 Curtea de Apel Constanţa 
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Conform art. 3 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 165/2013 au calitatea de entitate învestită de 
lege următoarele structuri cu atribuţii în procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv şi de 
stabilire a măsurilor reparatorii:  

a) unitatea deţinătoare, în înţelesul Hotărârii Guvernului nr. 250/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi 
completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
83/1999, republicată;  

b) entitatea învestită cu soluţionarea notificării, în înţelesul Hotărârii Guvernului nr. 
250/2007, cu modificările şi completările ulterioare;  

c) comisia locală de fond funciar, comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, constituite în 
temeiul Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

d) comisia judeţeană de fond funciar sau, după caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului 
Bucureşti, constituite în temeiul Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

e) Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 
religioase şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România;  

f) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică;  

g) Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, înfiinţată potrivit prezentei legi.  
Prin urmare, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, menţionată la art. 3 alin. 

(1) pct. 4 lit. g) din Legea nr. 165/2013, are calitatea de entitate învestită de lege. Întrucât, în cauză, 
decizia de invalidare a cărei anulare se solicită a fost emisă de Comisia Naţională pentru 
Compensarea Imobilelor, iar potrivit art. 3 pct. 4 lit. g) din Legea nr. 165/2013, această instituţie 
are calitatea de entitate învestită de lege, conform art. 35 alin. (1) din acelaşi act normativ, 
competenţa de soluţionare a cauzei revine tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul 
acestei entităţi.  

Având în vedere că sediul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor se află în 
circumscripţia Tribunalului Bucureşti, aceasta este instanţa competentă teritorial să soluţioneze 
cauza dedusă judecăţii." 

Soluţia propusă de legiuitor este de natură să încarce rolul Tribunalului Bucureşti cu un 
număr deosebit de mare de dosare, de o complexitate considerabilă, în care probatoriul se 
administrează cu greutate, recurgându-se la comisii rogatorii în mod frecvent, dată fiind 
necesitatea expertizării imobilelor situate în afara circumscripţiei sale teritoriale. În acest 
context, s-ar impune o schimbare legislativă, textul legal neputând primi o altă interpretare decât 
cea enunţată, fiind redactat în termeni clari. 

 
S-a constatat că nu există practică neunitară pe aspectul semnalat. 

  
15. Titlul problemei de drept: Competenţa materială şi teritorială de soluţionare în 

primă instanţă a cererii având ca obiect declararea nulităţii absolute a unei încheieri de 
carte funciară. Calificarea cererii. Modul de soluţionare a acesteia în situaţia în care se 
invocă acelaşi temei de fapt cu cel invocat într-o plângere împotriva încheierii de carte 
funciară, soluţionată printr-o hotărâre definitivă16  

   Materia: civil 
   Subcategoria: drepturi de proprietate și alte drepturi reale 
   Obiect ECRIS:  
   Acte normative incidente: art. 31 din Legea nr. 7/1996 

 Cuvinte-cheie: plângere de carte funciară 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
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Art. 31 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 are următorul conţinut: 
 „(1) Încheierea (privind cererea de efectuare a unei înscrieri în cartea funciară – n.n.) se 

comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum și celorlalte 
persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în 
termen de 15 zile de la pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data 
înregistrării cererii.  

   (2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii 
de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează în termen 
de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia 
este situat imobilul. În vederea soluţionării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea 
completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-şef.  

    (3) Împotriva încheierii registratorului-şef emise potrivit alin. (2) cei interesaţi sau notarul 
public pot formula plângere, în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare şi 
plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară. 
Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă 
teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.  

   (4) Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesaţi sau notarul public şi 
direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care 
instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii 
funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară.  

  (5) Hotărârea pronunţată de judecătorie poate fi atacată numai cu apel.  
   (6) Hotărârea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către 

instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului.  
  (7) Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti îşi produce efectele de la 

înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.  
   (8) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă, notările făcute se 

radiază din oficiu.”  
Apreciem că cererea în declararea nulităţii unei încheieri de carte funciară constituie 

plângerea de carte funciară reglementată de art. 31 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, motiv pentru 
care se impune, în primul rând, calificarea cererii în acest fel, iar apoi stabilirea competenţei de 
soluţionare a cauzei în favoarea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află 
imobilul. 

În ceea ce priveşte modul de soluţionare a cererii în discuţie în ipoteza în care, anterior, a 
fost soluţionată definitiv o plângere de carte funciară, în cadrul căreia s-a invocat acelaşi motiv de 
nulitate a încheierii de carte funciară, apreciem că, după calificarea cererii în plângere de carte 
funciară, se impune soluţionarea acesteia pe fond, dat fiind caracterul necontencios al procedurii 
şi, în consecinţă, lipsa autorităţii de lucru judecat, raportat la art. 535 C.pr.civ., potrivit căruia 
încheierile pronunţate în procedura necontencioasă nu au autoritate de lucru judecat. 

  
În unanimitate, participanții au achiesat la soluția propusă în punctul de vedere al INM. 
 
 
16. Titlul problemei de drept: Competenţa instanţelor de tutelă în soluţionarea 

cererilor privitor la autorizarea încheierii actelor de dispoziţie de către minori17 

Materia: civil 
Subcategoria: familie și minori 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 145 C.civ.,  art. 229 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 
71/2011  
Cuvinte-cheie: autorizare acte dispoziție minor, instanța de tutelă 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
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Problema ridicată își are originea în dispozițiile art 145 C.civ. prin care legiutorul a dat în 
sarcina instanței de tutelă autorizarea tutorelui în legătură cu actele de dispoziție încheiate cu 
privire la bunurile minorului. 

Potrivit art. 229 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 71/2011, organizarea, funcționarea și 
atribuțiile instanței de tutelă și de familie se stabilesc prin legea privind organizarea judiciară, iar 
conform art. 229 alin. (2) lit. a) din același act normativ, până la reglementarea prin lege a 
organizării şi funcţionării instanţei de tutelă: a) atribuţiile acesteia, prevăzute de Codul civil, sunt 
îndeplinite de instanţele, secţiile sau, după caz, completele specializate pentru minori şi familie. În 
continuare, în  alin. (3) din art. 229, legiuitorul a prevăzut că până la data intrării în vigoare a 
reglementării prevăzute la alin. (1), atribuţiile instanţei de tutelă referitoare la exercitarea tutelei 
cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecătoresc ori, după caz, cu privire la 
supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile acestuia revin autorităţii tutelare.  

În lipsa unor dispoziții speciale ulterioare textelor sus-citate care să reglementeze 
organizarea și funcționarea instanței de tutelă, autorizarea prevăzută de art. 145 Cod civil, se 
efectuează de autoritatea tutelară, în temeiul art. 229 alin. (3) din Legea nr. 71/2011. 

 
În unanimitate, participanții au achiesat la soluția propusă în opinia INM. 
S-a precizat că nu toate atribuțiile instanței de tutelă pot fi delegate autorității tutelare 

(singurul act care poate fi delegat de către instanța de tutelă autorității tutelare este cel de 
inventariere a bunurilor minorului – art. 140 C.civ.). 

 
 
 
17. Titlul problemei de drept: Persoana sancţionată prin aplicarea unei amenzi 

judiciare ori de câte ori se poate vorbi de neprezentarea unor date, relaţii, înscrisuri 
solicitate expres de instanţă de Ia o instituţie publică, potrivit art. 187 pct. 2 lit. g)  C.pr.civ. 
(e.g., Primărie, ANAF, IPJ etc.)18 

Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 187 pct. 2 lit. g) C. pr.civ. 
Cuvinte-cheie: amendă judiciară 
       
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:  
Amenda judiciară este o sancțiune procedurală care se aplică în cazurile și în limitele 

expres prevăzute de lege atunci când a fost săvârșită o abatere judiciară, adică a fost încălcată o 
normă care impune o anumită conduită procesuală părții, altui participant sau chiar unui terț. Ea 
vizează numai subiectele active individualizate în cuprinsul normei juridice care stabilește 
amenda judiciară. 

Privitor la  abaterea reglementată de art. 187 pct. 2 lit. g), subiectul activ poate fi 
reprezentat atât de o autoritate publică, cât și de o altă persoană (în absența oricărei alte 
determinări impuse de textul legal, în discuție poate fi atât o persoană fizică, cât și una juridică) 
care deține acte sau alte evidențe, refuzând să comunice datele care rezultă din acestea instanței 
de judecată la termenul stabilit în acest scop.  

Devine, așadar, limpede că pentru individualizarea subiectului activ al abaterii 
reglementate de articolul analizat este esențial ca acesta să dețină informațiile necesare 
soluționării litigiului. Pentru cele mai multe dintre situații, precum cele invocate de către 
promotorul problemei de practică neunitară, subiect activ al abaterii este chiar autoritatea 
publică, ea fiind deținătoarea datelor pretinse de către instanță, și nu conducătorul acesteia. 

 
În unanimitate, participanții au agreat soluția propusă în punctul de vedere al INM, în 

sensul că aprecierea calității de deținător al informațiilor solicitate și, în consecință, de 
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subiect activ al abaterii, se va face de instanța de judecată, de la caz la caz; ori de câte ori 
legea prevede însă în sarcina unei persoane determinate comunicarea datelor/îndeplinirea 
unui act, această persoană va avea calitatea de subiect activ.  

 
18. Titlul problemei de drept: Procedura de soluţionare a cererii de reexaminare a 

amenzii judiciare, potrivit dispoziţiilor art. 191 alin. (3) C.pr.civ.19  

Materia: drept procesual civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 191 alin. (3) C. pr.civ. 
Cuvinte-cheie: reexaminare amendă judiciară, citare 
  
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
 Cu privire la procedura de soluționare a cererii de reexaminare, art. 191 alin. (3) C.pr.civ. 

prevede că: „În toate cazurile, cererea se soluționează, cu citarea părților, prin încheiere, dată în 
camera de consiliu, de către un alt complet decât cel care a stabilit amenda sau despăgubirea”.  

Din moment ce textul nu distinge, rezultă că el vizează atât situația formulării unei cereri 
de reexaminare împotriva soluției de aplicare a unei amenzi  judiciare, cât și pe aceea în care 
reexaminarea este îndreptată împotriva dispoziției instanței de stabilire a unei despăgubiri. 
Această interpretare este întărită de utilizarea sintagmei „în toate cazurile” care ilustrează 
intenția legiuitorului de a conferi procedurii reglementate de alin. (3) un caracter integrator, 
referindu-se la ambele cazuri în care poate fi formulată cererea de reexaminare (amendă și 
despăgubiri).  

Depășind limitele acestei interpretări literale, este de necontestat că, față de interesele 
vădit antagonice ale părților, se impune citarea acestora în ipoteza stabilirii unei despăgubiri în 
condițiile art. 189 C.pr.civ. Deși nu rezultă cu aceeași evidență, citarea tuturor părților este 
necesară și atunci când reexaminarea privește soluția instanței de stabilire a unei amenzi 
judiciare. Aceasta pentru că maniera de soluționare a cererii de reexaminare prezintă interes nu 
numai pentru persoana căreia i s-a aplicat sancțiunea, ci și pentru oricare dintre părțile litigiului. 
Prin comportamentul persoanei sancționate s-a adus atingere mersului firesc al procesului (de 
regulă, soluționării lui cu celeritate) aspect care nu poate rămâne indiferent părților între care 
poartă procesul. În aceste condiții, credem că nu se poate susține că are interes să participe la 
această procedură numai persoana sancționată (și nimeni altcineva) și că, deci, doar ea ar trebui 
citată în cauză. 

 
Majoritatea participanților au achiesat la soluția propusă în punctul de vedere al INM, 

în sensul că cererea de reexaminare urmează a fi soluționată cu citarea tuturor părților (în 
sens de participanți) din procesul de fond. 

În sprijinul acestei opinii s-au menționat, în plus față de cele indicate în opinia INM, un 
argument de text, constând în utilizarea de către legiuitor a pluralului “părțile”, precum și faptul că, 
pe lângă amenda judiciară, instanța poate dispune și obligarea la despăgubiri, caz în care se poate 
reține interesul cel puțin pentru una dintre părțile dosarului de fond, care să justifice citarea, 
chestiunea despăgubirilor putând fi antamată, în absența unei distincții operate de legiuitor în 
acest sens, chiar și în cadrul procesual conturat prin cererea de reexaminare. 

A fost exprimată și opinia conform căreia noțiunea de „părți” urmează a se raporta 
doar la părțile din cererea de reexaminare, nu la părțile din litigiul de fond.  

În sprijinul acestei soluții au fost aduse următoarele argumente: 
- cheltuielile pe care citarea le poate implica în cauzele cu un număr mare de părți;  
- faptul că, din punct de vedere administrativ, pentru soluționarea cererii de reexaminare se 

constituie un dosar separat, care se repartizează manual altui complet, în acest dosar asociat 
calitatea de parte aparținând exclusiv petentului care solicită reexaminarea; 
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- în ipoteza în care persoana amendată este un terț față de părțile din litigiul de fond, acesta 
ar putea fi citat numai ca “parte” în dosarul de reexaminare, întrucât nu dobândește calitatea de 
parte în litigiul de fond.  

Având în vedere argumentele expuse în sprijinul ambelor opinii, participanții au apreciat ca 
utile, pentru întâlniri viitoare, discuții privind includerea în noțiunea de “parte” a diferitelor 
categorii de participanți la procedura judiciară.  

 
19. Titlul problemei de drept: Interpretarea sintagmei „de îndată” în ceea ce 

privește procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată20  

Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
 Problema supusă analizei este una care are două coordonate: una teoretică, evidențiată în 
efortul unei interpretări bazate pe semantică, dar, totodată, în raport cu intenția legiuitorului, și 
una practică, tributară realității cu care se confruntă o mare parte din instanțele de fond 
(judecătorii și tribunale), realitate caracterizată de numărul încă foarte mare de cauze aflate în 
curs de soluționare, în contextul în care nici ritmul în care se înregistrează cauzele noi nu este 
prea lent. 
 Criteriul semantic face din sintagma „de îndată” una care are în vedere un interval foarte 
limitat, măsurat în zile. Dispoziții, în diferite materii, ale Codului de procedură civilă pot fi 
fructificate pentru a încerca să conturăm nivelul de celeritate pe care-l implică sintagma 
menționată, fiind evident că, din moment ce legiuitorul nu indică un număr de zile anume, nici 
interpretul nu-și poate permite o definire în astfel de termeni.  
 Spre exemplu, în materia executării silite, art. 666 alin. (1) C.proc.civ. face referire la un 
termen de maximum 3 zile pentru depunerea de către executorul judecătoresc a cererii de 
încuviințare a executării silite, termenul curgând de la înregistrarea cererii de executare silită 
depuse de creditor la sediul biroului executorului judecătoresc. În ceea ce privește o altă cerere, 
care prezintă destul de multe asemănări cu cererea de încuviințare a executării silite, și anume 
cererea de încuviințare a cererii de intervenție în executarea silită, art.692 alin.(3) C.proc.civ., ea 
nu mai este supusă unui termen prefix, legiuitorul impunând executorului judecătoresc să o 
depună de îndată la instanța de executare. Cum intervenția se face într-o executare silită 
pendinte, fiind esențial ca momentul soluționării acestei cereri să nu întârzie după încetarea 
executării silite în curs de derulare, se poate presupune că legiuitorul a avut în vedere ca, mai 
degrabă, termenul de depunere a cererii de încuviințare a intervenției să fie mai redus, iar nu mai 
lung, decât termenul prefix, de 3 zile, reglementat pentru depunerea cererii de încuviințare a 
executării înseși. 
 Această presupunere, degajată din evocarea unei reglementări particulare, nu poate fi 
ridicată la rang de concluzie general valabilă, însă este util fie și numai pentru a contura soluția 
că, raportat la clasificarea termenelor procedurale în funcție de tipul de perioadă pentru care se 
calculează (ore, zile, săptămâni, luni, ani – art. 181-182 C.proc.civ.), cel care este obligat să 
îndeplinească de îndată un anumit act de procedură, are la dispoziție cel mult o săptămână să o 
facă. 
 O altă discuție relevantă în contextul problemei puse în discuție se referă la deteminarea 
momentului din care începe să curgă termenul desemnat prin sintagma de îndată. Astfel, potrivit 
art. 200 alin. (1) C.proc.civ., completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, 
dacă cererea de chemare în judecată este de competenţa sa şi dacă aceasta îndeplineşte cerinţele 
prevăzute la art. 194-197. 
 Rezultă din dispoziția legală citată că momentul care declanșează curgerea termenului 
pentru efectuarea actului de procedură constând în verificarea cererii este acela al stabilirii, în 
urma operațiunii de repartizare aleatorie, a completului de judecată căruia îi revine soluționarea 
cauzei. 
 De aceea, concluzia la care conduce interpretarea dispozițiilor art. 200 alin. (1) C.proc.civ. 
este aceea că, în relativ puține zile de când a fost desemnat să judece cauza, completul ar urma să 
procedeze la verificarea cererii. 
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 Așa cum am menționat mai sus, realitatea nu permite, la multe dintre instanțele de fond, 
respectarea acestui termen astfel cum a fost el conturat, el rămânând, pentru moment, un 
deziderat. În conformitate cu această realitate, înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod de 
procedură civilă, un grup de lucru înființat de Consiliul Superior al Magistraturii a elaborat 
Programul pentru stabilirea volumului optim de muncă şi asigurarea calităţii activităţii în 
instanţe, a cărui valabilitate, inițial stabilită pentru anul 2011, a fost succesiv extinsă până în 
prezent. 

 
 
20. Titlul problemei de drept: Posibilitatea anulării cererii de chemare în judecată, 

în condiţiile art. 200 alin. (4) C.pr.civ., în situaţia în care reclamantul ce a promovat o 
acţiune reală, în termenul de 10 zile prevăzut pentru complinirea lipsurilor, depune la 
dosar doar dovada adresării unei cereri oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară în 
vederea obţinerii unui extras de carte funciară pentru bunurile imobile sau a unui 
certificat care să ateste faptul că bunurile imobile nu sunt înscrise în cartea funciară21 

Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 194 lit. c) teza a III-a, art. 200 alin. (4) C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: anulare cerere de chemare în judecată, extras de carte funciară 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Potrivit art. 194 lit. c) teza a III-a C.pr.civ., la cererea de chemare în judecată se va anexa 

extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de 
cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu 
este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt.  

Din moment ce prevederile Codului de procedură civilă se impun a fi cunoscute de toţi 
destinatarii săi, iar extrasul de carte funciară sau certificatul menţionat putea fi emis oricând 
anterior introducerii cererii de chemare în judecată, apreciem că simpla dovadă a adresării unei 
cereri oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară pentru eliberarea acestor acte, depusă la 
dosar în cadrul termenului prevăzut pentru regularizarea cererii, nu este de natură să înlăture 
aplicarea sancţiunii anulării acesteia. 

 
În unanimitate, participanții au achiesat la soluția expusă în punctul de vedere al INM, 

cu mențiunea că ipoteza supusă discuției și, implicit, soluția vizează doar extrasul de carte 
funciară, nu și alte ipoteze, în care ar putea fi identificate motive obiective care să justifice o 
altă soluție. 

 
 
21. Titlul problemei de drept: Competenţa materială şi teritorială de soluţionare în 

primă instanţă a cererii având ca obiect declararea nulităţii absolute a unei încheieri de 
carte funciară. Calificarea cererii. Modul de soluţionare a acesteia în situaţia în care se 
invocă acelaşi temei de fapt ca cel invocat într-o plângere împotriva încheierii de carte 
funciară, soluţionată printr-o hotărâre definitivă22 

    Materia: civil 
   Subcategoria: drepturi de proprietate și alte drepturi reale 
   Obiect ECRIS:  
   Acte normative incidente: art. 31 din Legea nr. 7/1996 
   Cuvinte-cheie: plângere de carte funciară 
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Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Art. 31 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 are următorul conţinut: 
 (1) Încheierea (privind cererea de efectuare a unei înscrieri în cartea funciară – n.n.) se 

comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum și celorlalte 
persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în 
termen de 15 zile de la pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data 
înregistrării cererii.  

   (2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii 
de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează în termen 
de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia 
este situat imobilul. În vederea soluţionării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea 
completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-şef.  

    (3) Împotriva încheierii registratorului-şef emise potrivit alin. (2) cei interesaţi sau notarul 
public pot formula plângere, în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare şi 
plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară. 
Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă 
teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.  

   (4) Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesaţi sau notarul public şi 
direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care 
instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii 
funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară.  

  (5) Hotărârea pronunţată de judecătorie poate fi atacată numai cu apel.  
  (6) Hotărârea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către 

instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului.  
  (7) Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti îşi produce efectele de la 

înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.  
  (8) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă, notările făcute se 

radiază din oficiu.  
Apreciem că cererea în declararea nulităţii unei încheieri de carte funciară constituie 

plângerea de carte funciară reglementată de art. 31 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, motiv pentru 
care se impune, în primul rând, calificarea cererii în acest fel, iar apoi stabilirea competenţei de 
soluţionare a cauzei în favoarea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află 
imobilul. 

În ceea ce priveşte modul de soluţionare a cererii în discuţie în ipoteza în care, anterior, a 
fost soluţionată definitiv o plângere de carte funciară, în cadrul căreia s-a invocat acelaşi motiv de 
nulitate a încheierii de carte funciară, apreciem că, după calificarea cererii în plângere de carte 
funciară, se impune soluţionarea acesteia pe fond, dat fiind caracterul necontencios al procedurii 
şi, în consecinţă, lipsa autorităţii de lucru judecat, raportat la art. 535 C.pr.civ., potrivit căruia 
încheierile pronunţate în procedura necontencioasă nu au autoritate de lucru judecat. 

 
Soluția agreată de participanții la întâlnire este cea menționată la pct. 15. 
 
22. Titlul problemei de drept: Procedura cercetării falsului în ceea ce priveşte 

procesul-verbal de comunicare a unui act de procedură (e.g, de comunicare a unei 
hotârâri judecătorești)23  

 Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 304-308 C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: cercetare fals, dovada de comunicare a hotărârii 
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Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Dispozițiile art. 304-308 C.pr.civ. se aplică incontestabil în cazul declarării ca fals a 

înscrisului invocat de către părți pentru dovedirea raportului juridic pe care se întemeiază 
cererile sau apărările formulate de către ele. 

Dar, pentru delimitarea domeniului de aplicare a procedurii denunțării înscrisului ca fals, 
considerăm că un rol semnificativ îl are înțelesul care trebuie să fie atribuit sintagmei „înscris 
folosit în proces”. Din acest punct de vedere, un înscris poate fi valorificat (folosit, în termenii 
legiuitorului) în cadrul procesului, atât în vederea soluționării fondului (cum este cazul 
înscrisului sub semnătură privată sau a celui autentic care constată actul sau faptul juridic dedus 
spre judecată), dar și pentru rezolvarea unui incident procedural (precum excepția tardivității 
căii de atac, când, în apărare, partea care a inițiat-o, denunță ca fals procesul-verbal de 
comunicare a hotărârii întocmit de către agentul procedural).  

Prin urmare, orice înscris, indiferent că el privește dovedirea unor aspecte care privesc 
fondul cauzei sau proba unui incident procedural, poate face obiectul procedurii reglementate de 
art. 304-308 C.pr.civ. 

 
Discuțiile au vizat ipoteza denunțării ca falsă a dovezii de comunicare a hotărârii 

judecătorești. 
S-a ridicat, în acest context, problema dacă dovada de comunicare a hotărârii judecătorești 

se include în categoria “înscrisului folosit în proces”, căruia îi sunt aplicabile dispozițiile Codului 
de procedură civilă privind denunțarea înscrisului ca fals, având în vedere caracterul autentic al 
hotărârii judecătorești.  

 
În unanimitate, participanții la întâlnire au agreat soluția propusă în punctul de 

vedere al INM, cu mențiunea că pentru cercetarea falsului înscrisul urmează a fi transmis 
organului de cercetare penală. 

 
 
E.  Perimare 
 
23. Titlul problemei de drept: Repunerea pe rol din oficiu a cauzelor suspendate în 

temeiul art. 520 alin. (4) C.pr.civ. Perimarea căii de atac. Incidenţa dispoziţiilor art. 416 
alin. (3) C.pr.civ.24 

Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 415, art. 416 alin. (3), art. 520 alin. (4) C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: perimare, repunere pe rol, suspendare facultativă  
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Potrivit art. 520 alin. (4) C.pr.civ., cauzele similare (cu cele în care s-a dispus sesizarea 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept – n.n.), aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, pot fi suspendate până la 
soluţionarea sesizării. Textul menţionat reglementează un caz special de suspendare facultativă a 
judecăţii procesului. 

Apreciem că, după publicarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept în Monitorul Oficial, instanţa are obligaţia de a repune pe rol din oficiu cauzele suspendate 
în temeiul art. 520 alin. (4) C.pr.civ. 

Considerentele ce stau la baza acestei soluţii se întemeiază pe faptul că reluarea judecării 
procesului în contextul art. 415 C.pr.civ. se dispune la cererea părţilor numai în cazurile 
menţionate în cadrul acestui articol, între care nu sunt enumerate şi cele suspendate potrivit art. 
520 alin. (4) C.pr.civ. Astfel, este necesară formularea de către parte a unei cereri de repunere a 
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cauzei pe rol în vederea reluării judecăţii numai în cazurile menţionate la art. 415 pct. 1 şi 2 
C.pr.civ., pentru restul ipotezelor cauza trebuie repusă din oficiu pe rol. 

În consecinţă, dacă în cazul analizat nu a fost reluată judecată procesului din oficiu, nu va 
interveni perimarea căii de atac, raportat la art. 416 alin. (3) C.pr.civ., potrivit căruia nu constituie 
cauze de perimare cazurile când actul de procedură trebuia efectuat din oficiu (…).  

 
Dezbaterile pe acest punct au vizat:  
b) titularul obligației de repunere a cauzei pe rol; 
a) momentul de care începe să curgă termenul de perimare. 
 

   a) Referitor la titularul obligației de repunere a cauzei pe rol, în cadrul dezbaterilor s-au 
conturat următoarele puncte de vedere: 

a1) punctul de vedere în sensul opiniei INM, respectiv că, în cazul suspendării reglementate 
de dispozițiile art. 520 alin. (4) C.pr.civ. instanța este obligată să repună din oficiu cauza pe rol.   

În favoarea acestui punct de vedere s-a arătat că repunerea pe rol, din oficiu, a cauzei este 
justificată de existența unui interes public, care derivă din însăși rațiunea suspendării cauzei în 
ipoteza analizată, respectiv lămurirea instanței cu privire la modalitatea de interpretare a 
dispoziției legale aplicabile în cauza a cărei suspendare s-a dispus. 

 
a2) opinia în sensul că repunerea pe rol a cauzei, în ipoteza analizată, se poate face doar la 

solicitarea părții.  
În sprijinul acestei soluții au fost exprimate următoarele argumente: 
- sub imperiul Codului de procedură civilă anterior, jurisprudența dezvoltată în aplicarea 

dispozițiilor art. 244 privind suspendarea facultativă a judecății a fost în sensul că, în acest caz, 
instanța nu este obligată să repună din oficiu cauza pe rol, raportat la modalitatea de 
reglementare a art. 413 din noul Cod de procedură civilă neexistând motive de a ne îndepărta de 
la această jurisprudență; 

- dacă se adoptă soluția repunerii pe rol din oficiu în cazul suspendării dispuse potrivit 
prevederilor art. 520 alin. (4) C.pr.civ., aceeași soluție ar trebui adoptată și în ipoteza suspendării 
reglementată de dispozițiile art. 413 alin. (1) pct. 1 C.pr.civ. [“Instanţa poate suspenda judecata: 
(…) 1. când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept 
care face obiectul unei alte judecăţi; (…)”]. 
 

b) referitor la termenul de perimare, au fost exprimate următoarele puncte de vedere: 
- în ipoteza suspendării în temeiul art. 520 alin. (4) C.pr.civ., potrivit art. 418 alin. (1) teza 

finală C.pr.civ., cursul perimării este suspendat pe durata suspendării judecății [“Cursul perimării 
este suspendat cât timp durează suspendarea judecăţii, pronunţată de instanţă (….), precum şi în 
alte cazuri stabilite de lege, dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în 
judecată]; 

- termenul de perimare curge de la momentul publicării deciziei ÎCCJ în Monitorul Oficial - 
dezlegarea dată chestiunilor de drept fiind obligatorie pentru celelalte instanţe decât cea care a 
solicitat dezlegarea, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, conform 
dispozițiilor art. 521 alin. (3) C.pr.civ. -  acesta fiind data de la care cauza ar fi trebuit repusă pe 
rol.  

 
Cu majoritate, participanții au agreat soluția expusă în punctul de vedere al INM, 

conform căreia, după publicarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept în Monitorul Oficial, instanţa are obligaţia de a repune pe rol din oficiu cauzele 
suspendate în temeiul art. 520 alin. (4) C.pr.civ.  

 
 
F.  Consfinţire acord de mediere și tranzacție 
 
24. Titlul problemei de drept: Posibilitatea  instanţei de a lua act, în cadrul acţiunii 

având ca obiect succesiune şi partaj succesoral, de tranzacţia părţilor încheiată în cursul 
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judecăţii, inclusiv cu privire la imobile pentru care acestea nu deţin acte de proprietate, 
provenite de la autorii după care se solicită a se dezbate succesiunea25 

Materia: civil 
Subcategoria: pretenții 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 2268 C.civ. 
Cuvinte-cheie: tranzacție 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
La prezentarea învoielii, instanța este obligată să verifice dacă părțile au capacitatea legală 

de a tranzacționa, dacă actul este expresia voinței lor libere și dacă prin încheierea tranzacției nu 
se încalcă o dispoziție imperativă a legii, iar în cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, 
instanța trebuie să respingă cererea de a pronunța hotărârea de expedient și să continue 
judecata.  

Întrucât tranzacția este un act de dispoziție, pot face obiectul acesteia doar bunuri cu 
privire la care partea poate să dispună. În acest sens,  art. 2268 C.civ. prevede că nu se poate 
tranzacționa cu privire la drepturi de care părțile nu pot dispune potrivit legii. Problema 
enunțată se referă exact la acest aspect, când părțile într-un litigiu de partaj succesoral încheie o 
tranzacție și nu exhibă titlul autorului lor în ce privește imobilul care face obiectul respectivei 
tranzacții. În această situație, din moment ce nu poate fi stabilită calitatea de proprietar a 
defunctului cu privire la acel bun, instanța nu va da eficiență convenției părților, ci va continua 
judecarea procesului pe baza probelor administrate. 

 
În unanimitate, participanții la întâlnire au agreat soluția propusă în punctul de 

vedere al INM.  
 
 
25. Titlul problemei de drept: Soluţionarea cererilor privind consfinţirea acordului 

de mediere în lipsa părţilor la termenul de judecată, faţă de cuprinsul dispoziţiilor art. 438 
C.pr.civ.26 

Materia: civil 
Subcategoria: pretenții 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 438, art. 441 C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: acord de mediere 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Este acceptat atât în doctrină, cât și în jurisprudență că pentru a pronunța în condițiile art. 

438-441 C.pr.civ. o hotărâre de expedient, instanța are obligația să verifice dacă părțile au 
capacitate legală de a tranzacționa, dacă actul este expresia voinței lor libere și dacă prin 
încheierea tranzacției nu se încalcă o dispoziție imperativă a legii. Pentru a face posibilă 
îndeplinirea acestor obligații, art. 438 C.pr.civ. se referă la înfățișarea părților, deci la necesitatea 
prezenței lor pentru a  solicita darea unei hotărâri care să consfințească învoiala lor. De altfel, 
doar prezența acestora (personal sau prin mandatar cu procură specială) pentru a aplica sau a 
recunoaște semnătura este de natură să confere garanția autenticității înscrisului care constată 
învoiala părților. Doar dacă autenticitatea înscrisului a fost stabilită în mod legal într-un context 
extrajudiciar (e.g. de către notarul public sau de către avocat) este de conceput o derogare de la 
regula necesității prezenței părților în fața instanței de judecată. 

Aceste considerații sunt pe deplin valabile și atunci când învoiala părților este urmarea 
procedurii de mediere, din moment ce dispozițiile cuprinse în art. 438-440 C.pr.civ., incidente 
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hotărârii prin care se consfințește învoiala părților, sunt aplicabile și în cazul în care înțelegerea 
este consecința medierii, așa cum prevede art. 441 C.pr.civ. 

 
În cadrul dezbaterilor, s-a menționat că problema a fost ridicată în contextul în care 

instanța primește acordul de mediere, la finalizarea procedurii, conform dispozițiilor art. 61 alin. 
(2) din Legea nr. 192/2006 [„La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în 
toate cazurile, să transmită instanţei de judecată competente acordul de mediere şi procesul-
verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic dacă părţile au ajuns la o 
înţelegere sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situaţiile prevăzute la art. 56 alin. 
(1) lit. b) şi c)”].  În continuare, dispozițiile art. 63 din același act normativ trimit, cât privește 
hotărârea care va fi pronunțată de instanță în ipoteza în care litigiul va fi soluționat pe calea 
medierii, la procedura reglementată de prevederile art. 438-441 C.pr.civ., care se aplică în mod 
corespunzător.  

 În susținerea opiniei potrivit căreia, în ipoteza analizată, este necesară prezența ambelor 
părți la termenul de judecată, au fost invocate mai multe argumente: 

- în cuprinsul art. 438 alin. (2) și (3) C.pr.civ. legiuitorul folosește în mod repetat sintagma 
“înfățișarea părților”; 

- dispozițiile art. 441 C.pr.civ. prevăd în mod expres că dispozițiile întregii secțiuni 
referitoare la “hotărârea prin care se încuviințează învoiala părților” se aplică și în situația în care 
învoiala părților este rezultatul procedurii de mediere; 

- hotărârea de expedient reprezintă un contract judiciar, motiv pentru care se impune 
prezența ambelor părți; 

- în ceea ce privește efectele tranzacției, singura derogare de la obligativitatea prezenței 
părților în instanță o reprezintă tranzacția încheiată de părți la notariat; 

- prezența părților în fața instanței conferă acesteia posibilitatea de a efectua verificări, 
mediatorul nefiind în toate situațiile o persoană cu pregătire juridică.     

 
Majoritatea participanților au agreat soluția conform căreia pronunțarea hotărârii 

de expedient prin care instanța ia act de acordul de mediere este condiționată de înfățișarea 
ambelor părți. 

A fost exprimată și opinia că instanța poate lua act de acordul de mediere și în absența 
părților. 

În sprijinul acestei opinii s-a arătat că, în interpretarea potrivit căreia pronunțarea hotărârii 
de expedient este condiționată de înfățișarea ambelor părți, neprezentarea uneia dintre părți 
împiedică pronunțarea hotărârii, permițând uneia dintre părți să revoce unilateral contractul de 
trazacție/de mediere valabil încheiat. De asemenea, necesitatea prezentării părților în fața 
instanței lasă fără eficiență dispozițiile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 192/2006, care obligă 
mediatorul să transmită instanței documentația aferentă procedurii de mediere. 

 
 
G. Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârii 
 
26. Titlul problemei de drept: Admisibilitatea cererii de completare a hotărârii 

judecătorești pronunțate în calea de atac a apelului declarată într-o pricină care se judecă 
potrivit noului Cod de procedură civilă, dacă hotărârea dată în apel este definitivă. 
Termenul în care s-ar putea formula o asemenea cerere completatoare27 

Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 444 C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: completarea hotărârii judecătorești 
 

                                                 
27 Curtea de Apel Constanța, Curtea de Apel Târgu Mureș. 
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Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:  
Întrucât în conținutul alin. (1) al art. 444 C.pr.civ. nu au fost incluse hotărârile care sunt 

definitive, am putea conchide că  legiutorul a intenționat ca pentru aceste hotărâri să nu poată fi 
formulată o cerere de completare a hotărârii. Considerăm că nu se poate ajunge la o astfel de 
concluzie pentru argumentele pe care urmează să le expunem în continuare. 

Pe de o parte, spre deosebire de reglementarea Codului de procedură civilă din 1865, 
actualul Cod de procedură civilă face referire și la completarea hotărârilor date în căile 
extraordinare de atac în termen de 15 zile de la pronunţare. Sub acest aspect, în practica judiciară 
anterioară au existat soluții diferite, însă instanțele care considerau admisibile cererile de 
completare a hotărârii, au reţinut că pentru situația hotărârilor irevocabile pronunțate în recurs 
sau alte căi extraordinare de atac, legiuitorul nu a mai prevăzut formularea cererii de completare 
într-un anumit termen. În acest sens s-au pronunţat Deciziile nr.1396/17 iunie 2009 ale Curţii de 
Apel Tg.Mureş - Secţia civilă, nr. 1875/22 septembrie 2008 a Curţii de Apel Cluj Secţia contencios 
administrativ şi fiscal, Încheierea nr. 2/25 martie 2008 a Curţii de apel Craiova-Secţia II a civilă, 
Decizia nr. 2247/13.04.2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie-Secţia civilă şi de proprietate 
intelectuală şi nr. 2485/19 iunie 2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie-Secţia II civilă.  

În motivarea acestei soluții instanțele au apreciat că dispoziţiile privind completarea 
hotărârii vin în ordine logică după cele precedente, care dau posibilitatea îndreptării și lămuririi 
dispozitivului fără a mai fi necesară o nouă judecată, în prima situație fiind vorba de erori 
materiale sau omisiuni evidente, în a doua de lămurire cu privire la înțelesul, întinderea sau 
aplicarea dispozitivului hotărârii, iar în a treia, de completare a hotărârii numai în caz de "minus 
petita", atunci când instanța a omis să se pronunțe asupra unei cereri principale sau accesorii, ori 
asupra unei cereri conexe sau incidentale. În primele două situații, această măsură poate fi dispusă 
oricând, iar în a III-a situație este prevăzut un termen doar în privința hotărârilor care mai sunt 
susceptibile de apel sau recurs, ori în privința celor date în fond după casarea cu reținere.  

Considerăm că acest raționament este valabil şi pentru rezolvarea problemei supuse 
dezbaterii, având în vedere caracterul definitiv al deciziei pronunţate în apel şi neindicarea 
vreunui termen de formulare a cererii în această situaţie. Astfel, deși din interpretarea 
gramaticală a textului rezultă că nu sunt incluse și deciziile definitive pronunțate în apel, această 
interpretare logico-gramaticală este mai degrabă una literală care se îndepărtează de la spiritul 
legii. Natura juridică a completării hotărârii este cea de mijloc procesual prin care instanța care 
omis să se pronunțe asupra unei cereri principale, accesorii, conexe sau incidentale, poate 
remedia de urgență această greșeală.  

În ce privește termenul în care poate fi formulată cererea de completare a deciziei 
definitive pronunțate în apel, suntem de părere că acesta trebuie să fie de 15 zile de la 
pronunțare. Din moment ce acest termen se aplică pentru hotărârile pronunțate în căile 
extraordinare de atac, pentru identitate de rațiune el ar trebui să fie aplicabil deciziilor definitive 
pronunțate în apel.  

 
Cu majoritate, participanții la întâlnire au agreat soluția expusă în punctul de vedere 

al INM. 
 
H. Căi de atac 
 
27. Titlul problemei de drept: Consecinţele indicării în cuprinsul hotărârii 

judecătoreşti a unui alt termen de exercitare a căii de atac decât cel prevăzut de lege28 
 
Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 175 alin. (1), art. 457 C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: termen exercitare cale de atac  
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Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Subiectul în discuţie priveşte situaţia în care în hotărârea judecătorească a fost trecut un 

termen de exercitare a căii de atac mai mare decât cel legal, iar partea a formulat calea de atac cu 
încălcarea termenului legal [spre exemplu, cazul în care în cadrul hotărârii judecătoreşti prin care 
s-a soluţionat contestaţia la executare a fost menţionat un termen de apel de 30 de zile, în locul 
celui de 10 zile, impus de art. 651 alin. (4) C.pr.civ.].  

Apreciem că termenul de "cale de atac", specificat în cadrul art. 425 alin. (3) C.pr.civ., 
include nu numai tipul acesteia (apel/recurs, de pildă), dar şi termenul de exercitare şi momentul 
de la care acest termen începe să curgă.  

 Sancţiunea, care intervine în cazul în care inserării greşite a menţiunii referitoare la 
termen, este nulitatea condiţionată de existenţa unei vătămări procesuale, potrivit art. 175 alin. 
(1) C.pr.civ., ca sancţiune de drept comun în materie de nerespectare a unor dispoziţii legale 
procedurale. 
   Astfel, ne putem afla în următoarele ipoteze: 
   a)  instanţa a indicat în hotărâre un termen greşit de formulare a căii de atac, iar partea a 
efectuat actul de procedură peste termenul legal, însă cu respectarea termenului inserat în 
hotărâre. 
   În acest caz, vătămarea procesuală rezultă din însăşi menţionarea greşită a termenului de 
formulare a căii de atac, ce poate conduce la riscul respingerii căii de atac ca tardive. Ca atare, 
instanţa de control judiciar va aprecia nulă parţial comunicarea hotărârii judecătoreşti în privinţa 
termenului de declarare a căii de atac, ce va conduce la concluzia că termenul de formulare a căii 
de atac nu a început să curgă, cu consecinţa considerării căii de atac ca nefiind exercitată tardiv.  

b) instanţa a indicat în hotărâre un termen greşit de formulare a căii de atac, iar partea a 
exercitat calea de atac atât peste termenul legal, cât şi cu încălcarea termenului inserat în 
hotărâre. 

 În acest caz, vătămarea procesuală nu rezultă din menţionarea greşită a termenului de 
formulare a căii de atac, întrucât nici termenul greşit nu a fost respectat. Ca atare, sancţiunea 
nulităţii comunicării nu este incidentă, motiv pentru care termenul a început să curgă, iar calea 
de atac este tardivă. 

Soluţia menţionată mai sus este propusă tocmai pentru a nu pretinde părţii să formuleze 
cerere de repunere în termen, în condiţiile în care concurentă este şi culpa instanţei, o atare 
solicitare fiind una inechitabilă.  

De asemenea, art. 457 alin. (3) şi (4) C.pr.civ., date fiind soluţiile propuse de legiuitor 
(recalificarea căii de atac şi respingerea acesteia ca inadmisibilă) nu îşi găseşte aplicarea în cazul 
de faţă, reglementând exclusiv ipoteza în care instanţa a menţionat greşit tipul căii de atac.  

 
În cadrul dezbaterilor pe acest punct au fost exprimate următoarele puncte de vedere care 

reflectă și soluțiile indentificate până în prezent în practica judiciară: 
a) repunerea în termenul de exercitare a căii de atac, la solicitarea părții.  
Legat de acest aspect însă, s-a menționat că, prin exercitarea căii de atac, partea și-a 

manifestat neechivoc intenția și și-a exercitat dreptul de a declara calea de atac, context în care 
repunerea în termen nu s-ar mai justifica. De asemenea, ipoteza în discuție are în vedere o 
mențiune greșită imputabilă instanței. 

 b) interpretarea dispozițiilor art. 457 alin. (2) C.pr.civ. în sensul că noțiunea de "cale de atac" 
include nu numai tipul acesteia, ci şi termenul de exercitare, cu aplicarea, în continuare, după caz, a 
dispozițiilor art. 457 alin. (3) și (4) C.pr.civ. 

S-a subliniat că diferența între dispozițiile alin. (3) și (4) ale art. 457 o reprezintă doar 
prezența, respectiv absența părților și că prin dispozițiile amintite legiuitorul recunoaște 
instanței posibilitatea de a opta între respingerea ca inadmisibilă și recalificarea căii de atac.  

Într-o opinie exprimată legat de acest aspect, s-a arătat că opțiunea instanței pentru soluția 
respingerii ca inadmisibilă a căii de atac ar fi de natură să creeze situații de inechitate, având în 
vedere că, potrivit dispozițiilor legale, în acest caz, de la momentul comunicării hotărârii începe 
să curgă termenul pentru declararea căii de atac prevăzută de lege pentru toate părțile, inclusiv 
cele care nu au înțeles inițial să atace hotărârea cu calea de atac respinsă ca inadmisibilă.  
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c) deși o primă interpretare a sintamei „mențiunea inexactă din cuprinsul hotărârii cu 
privire la calea de atac” din dispozițiile art. 457 C. pr.civ. a fost în sensul că aceasta include nu 
numai tipul căii de atac, ci şi termenul de exercitare şi momentul de la care acest termen începe 
să curgă, dispozițiile art. 457 alin. (2), prin trimiterea pe care o fac la dreptul de a exercita calea de 
atac, par să limiteze sfera sintagmei doar la tipul căii de atac, nu și la termenul de exercitare a 
acesteia.  

 d) în practică au fost înregistrate și soluții de respingere ca tardive a căilor de atac 
exercitate peste termen, în condițiile mențiunii inexacte din cuprinsul hotărâriii judecătorești, cu 
motivarea că alin. (1) al art. 437 C.pr.civ. instituie principiul legalității căii de atac. Dispozițiile 
alin. (2) al art. 437 fac vorbire despre faptul că mențiunea inexactă din cuprinsul hotărârii 
judecătorești nu aduce atingere dreptului – iar nu obligației -  părții de a exercita calea de atac iar 
alin. (3) și (4) ale art. 437 reglementează remedii pentru situații de excepție, care sunt, prin 
urmare, de strictă interpretare și aplicare, astfel că pentru toate ipotezele care nu pot fi încadrate 
între cele avute în vedere la alin. (3) și (4), se va face aplicarea regulii enunțate în cuprinsul alin. 
(1) al art. 437; extinderea remediilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 437 ar lăsa fără 
aplicabilitate practică principiul instituit de alin. (1) al aceluiași articol.  

 
Întrucât în urma dezbaterilor pe acest punct nu s-a reușit conturarea unei opinii 

majoritare, s-a decis reluarea discuțiilor cu ocazia întâlnirilor viitoare. 
 
 
 
28. Titlul problemei de drept: Ordin de protecţie. Calea de atac. Problema s-a pus în 

ipotezele în care prin sentinţele pronunţate de prima instanţă a fost indicată ca şi cale de 
atac recursul, iar tribunalul a recalificat calea de atac în apel 29  

 
Materia: civil 
Subcategoria: familie și minori 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 30 alin. (1) din Legea nr. 217/2003; art. 7 alin. (1) și (2) din 
Legea nr. 76/2012 
Cuvinte-cheie: ordin de protecție, cale de atac 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:  
Textul de lege care prilejuiește această discuție este art. 30 alin. (1) din Legea nr. 

217/2003 care stabilește că ”hotărârea prin care se dispune ordinul de protecţie este supusă numai 
recursului, în termen de 3 zile de la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea părţilor, şi de la comunicare, 
dacă s-a dat fără citarea lor.” 

Potrivit art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod 
de procedură civilă, ori de cate ori printr-o lege specială se prevede că hotărârea judecătorească 
pronunţată de prima instanţă este "definitivă", de la data intrării în vigoare a noului Cod de 
procedură civilă, aceasta va fi supusă numai apelului la instanţa ierarhic superioară; aceste 
dispoziţii se aplică şi în cazul în care prin legea specială "se prevede că hotărârea judecătorească 
de primă instanţă este supusă recursului sau că poate fi atacată cu recurs ori, după caz, o expresie 
similară".  

Având în vedere dispoziţiile legale amintite, considerăm că pentru cauzele înregistrate 
după data intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, hotărârile de primă instanţă 
pronunţate în materia ordinului de protecţie sunt supuse numai apelului. Faptul că Legea nr. 
351/2015 care a modificat art. 27 din Legea nr. 217/2003 nu a prevăzut şi modificarea 
articolului 30 din același act normativ, nu poate duce la concluzia că legiuitorul a dorit să 
sustragă acest din urmă articol de la aplicarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 
76/2012, iar calea de atac să rămână recursul. Dimpotrivă, legiuitorul nu a operat modificări 

                                                 
29 Curtea de Apel Ploiești 



 

29  

întrucât dispozițiile enunțate din Legea nr. 76/2012 își găseau, și la acel moment, aplicarea în ce 
privește art. 30 din Legea nr. 217/2003, astfel încât o modificare nu era necesară.          

 
În unanimitate, participanții au agreat soluția expusă în punctul de vedere al INM.     
 
29. Titlul problemei de drept: Hotărârea pronunțată în cererea având ca obiect 

curatelă poate fi atacată cu apel potrivit art. 534 C.pr.civ. sau este aplicabil art. 119 alin. 
(1) C.civ. și este definitivă?30   

Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 119 alin. (1), art. 182 C. civ. 
Cuvinte-cheie: curatelă, cale de atac 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:  
Întrebarea enunțată mai sus izvorăște din faptul că în reglementarea curatelei, respectiv 

art. 178 şi urm. C.civ., legiuitorul nu a prevăzut în art. 182 care stabilește procedura de instituire 
a curatelei, care este actul procedural, sentință sau încheiere, prin care se pronunță instanța și 
regimul acestuia, respectiv dacă este este supus vreunei căi de atac. În schimb, în art. 180 C. civ., 
ce dispune cu privire la persoana care poate fi numită curator, legea face trimitere la art. 114-120 
C.civ. și le declară aplicabile în cadrul instutuirii curatelei. În această privință, art. 119 alin. (1) 
prevede că: „numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de instanţa de tutelă în camera de 
consiliu, prin încheiere definitivă”. Considerăm suficientă trimiterea din art. 180 C. civ., chiar dacă 
în cadrul art. 182 C. civ., care reglementează procedura de instituire a curatelei, nu se mai face o 
referire expresă că încheierea este definitivă. 

Având în vedere argumentele expuse, este greșit a considera că hotărârea pronunțată în 
cererea având ca obiect curatelă poate fi atacată cu apel potrivit dispozițiilor art. 534 C.pr.civ.. 
întrucât art. 527 – 537 C.pr.civ. reprezintă dreptul comun în materia procedurii contencioase. Or, 
câtă vreme normele în materie de curatelă fac trimitere la cele care reglementează tutela, acestea 
reprezintă norme cu caracter special și, în consecință, trebuie aplicate cu prioritate. 

 
În unanimitate, participanții au agreat soluția propusă în punctul de vedere al INM. 
 
30. Titlul problemei de drept: Interpretarea noțiunii de „hotărâre pronunțată 

asupra fondului sau care evocă fondul” în economia noului Cod de procedură civilă, atunci 
când vorbim despre o hotărâre pronunțată în apel, când apelul a fost respins ca nefondat, 
iar instanța din calea ordinară de atac și-a însușit starea de fapt reținută de prima instanță, 
fără a o modifica în vreun fel. Existenţa sau inexistența unui drept de opțiune între atacarea 
cu revizuire a hotărârii primei instanțe ori a hotărârii instanței de apel31 

Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 480 alin. (1), art. 509 alin. (1) C.pr.civ.  
Cuvinte-cheie: hotărâre pronunțată asupra fondului/care evocă fondul 
 
Această problemă a făcut obiectul discuțiilor la întâlnirea de la Iași, din 7-8 mai 2015. 

Redăm în cele ce urmează opinia INM, opiniile exprimate și rezultatul dezbaterilor. 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
“Evocarea fondului” de către instanța de apel/recurs constă în stabilirea de către aceasta 

unei alte situații de fapt decât cea reținută în fazele de judecată anterioare sau în aplicarea altor 
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dispoziții legale la împrejurările de fapt deja stabilite, având ca rezultat o altă dezlegare a 
raportului juridic dedus judecății sub aspectul temeiniciei dreptului pretins.  

Numai faptul de a se admite calea de atac nu este de natură, în sine, să conducă la concluzia 
reanalizării situației de fapt și, deci, a evocării fondului.  Apreciem că, în cazul apelului, datorită 
caracterului devolutiv al acestei căi de atac, hotărârea dată în această cale de atac întrunește 
condiția evocării fondului, indiferent dacă apelul a fost admis sau respins, cu excepția cazului 
respingerii sau anulării apelului pentru motive care au împiedicat analiza sa pe fond. 

 
Opinii exprimate de participanții la întâlnire (Iași, mai 2015): 
Problemele de interpretare s-au născut în practică cu privire la calificarea ca hotărâre care 

evocă fondul a hotărârii prin care apelul a fost respins ca nefondat: 
- într-o primă opinie, s-a considerat că această hotărâre evocă fondul, având în vedere 

efectul devolutiv al apelului; 
- într-o a doua opinie, dacă prin hotărârea dată în apel doar se respinge apelul, fără 

schimbarea situaţiei de fapt, pe baza problelor administrate, hotărârea nu evocă fondul; 
- într-o ultimă opinie, hotărârea prin care apelul a fost respins ca nefondat nu evocă fondul, 

în niciun caz. În sprijinul acestei ultime opinii au fost invocate dispoziţiile art. 480 alin. (1) teza I 
NC.pr.civ., care prevăd evocarea fondului pentru ipoteza anulării hotărârii atacate ("În cazul în 
care se constată că, în mod greşit, prima instanţă a soluţionat procesul fără a intra în judecata 
fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată, instanţa de apel va anula 
hotărârea atacată şi va judeca procesul, evocând fondul"). Referitor la această din urmă opinie, s-a 
adus drept contraargument faptul că este vorba despre hotărârea dată după decizia intermediară 
de anulare a apelului şi după reţinerea cauzei spre rejudecare în fond. 

Deşi textul art. 509 alin. (1) NC.pr.civ.. are în vedere două categorii de hotărâri asupra 
fondului susceptibile de a fi revizuite -  hotărâri pronunţate asupra fondului şi hotărâri care evocă 
fondul - soluţionarea problemei nu se poate face printr-o interpretare strictă, gramaticală a 
noţiunilor utilizate de legiuitor, fiind evident că, în ipoteza menţionată la art 480 alin. (1) 
NC.pr.civ., ca urmare a anulării hotărârii primei instanţe şi reţinerii cauzei spre rejudecare de 
către instanţa de apel, aceasta va face mai mult decât o simplă evocare a fondului, respectiv se va 
pronunţa asupra fondului cauzei.  

Un alt argument împotriva unei interpretări stricte a noţiunilor utilizate de legiuitor este 
că, interpretând astfel, în lumina art. 480 alin. (1) NC.pr.civ., nu ar fi considerate hotărâri că evocă 
fondul nici cele prin care instanţa de apel a modificat hotărârea atacată, ca urmare a admiterii 
apelului. 

Problema hotărârii care evocă fondul se pune şi în ipoteza în care instanţa de apel respinge 
apelul şi substituie integral motivarea primei instanţe. De asemenea, în categoria hotărârilor care 
evocă fondul trebuie menţionate şi hotărârile prin care recursul a fost respins ca nefondat, dacă 
s-a statuat asupra temeinciei dreptului dedus judecăţii. 

În unanimitate, participanții la întâlnirea de la Iași au agreat punctul de vedere exprimat în 
opinia INM iar în ceea ce priveşte ipoteza apelului respins ca nefondat, majoritatea au apreciat că, 
în măsura în care instanţa de apel a statuat asupra temeiniciei dreptului, aceasta constituie o 
hotărâre care evocă fondul. 

 
S-a agreat, în unanimitate, menținerea soluției adoptate cu ocazia întâlnirii de la Iași 

din 7-8 mai 2015. 
 
31. Titlul problemei de drept: Acordarea cheltuielilor de judecată în faza apelului 

pentru cauzele având ca obiect ieşire din indiviziune, în situaţia admiterii apelului 
declarat de unul dintre coindivizari 32 

Materia: civil 
Subcategoria: pretenții 
Obiect ECRIS:  
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Acte normative incidente: art. 453 alin. (1) C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: cheltuieli de judecată, apel 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:  
Considerăm că aceste cheltuieli de judecată vor fi suportate în apel, potrivit regulii înscrise 

în art. 453 alin. (1) C.pr.civ. Astfel, în condiţiile admiterii apelului, devine incidentă noţiunea 
culpei procesuale stabilită în art. 453 C.pr.civ., apelantul fiind îndreptăţit la recuperarea tuturor 
cheltuielilor de judecată, fără a se mai ține cont de cota-parte a fiecărui coindivizar. În apel, nu se 
mai poate susține că decizia pronunțată profită tuturor coindivizarilor, asemenea hotărârii 
pentru sistarea stării de indiviziune în primă instanță, întrucât obiectul căii de atac (hotărârea 
judecătorească) este distinct de obiectul judecăţii în primă instanţă (cererea de chemare în 
judecată). Astfel, spre deosebire de judecata în primă instanță, soluționarea în apel nu mai 
vizează direct drepturile părților, ci criticile la adresa hotărârii judecătorești. 

 
a) În unanimitate, participanții la întâlnire au apreciat că suportarea cheltuielilor de 

judecată aferente judecății în fond se realizează proporțional cu culpa procesuală a părților, 
astfel cum dispune art. 453 C. pr.civ. 

b) În ceea ce privește cheltuielile de judecată din etapa apelului, participanții au apreciat 
că soluția comportă discuții în funcție de următoarele ipoteze posibile: 

- dacă se respinge apelul, cheltuielile nu se mai suportă proporțional, ci urmează a fi puse 
în sarcina părții care a formulat apelul respins; 

- dacă apelul se admite, cu consecința schimbării soluției instanței de fond, în tot sau în 
parte, pentru cheltuielile angajate pe întreg parcursul procesual – judecată în fond și în apel, 
acestea din urmă cheltuieli însă strict legate de fondul cauzei – se revine la regula potrivit cărora 
acestea se suportă proporțional cu culpa procesuală reținută în sarcina părților.  

 
Cu majoritate, participanții au apreciat, conform opiniei INM, referitor la cheltuielile 

din apel care nu vizează fondul cauzei (onorariul avocatului, taxa de timbru etc.), că acestea 
se suportă de către intimat. 

 
 
   
I.  Executare silită 
 
32. Titlul problemei de drept: Contestaţie la executare. Onorariul maximal care se 

cuvine executorului judecătoresc în cazul punerii în executare a unei obligaţii de a face33  

Materia: civil 
Subcategoria: executare silită 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: pct. 2 din Anexa la Ordinul nr. 2550/2006 
Cuvinte-cheie: onorariu executor judecătoresc 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
 
Această problemă a mai fost tratată la întâlnirea consacrată problemelor de practică 

neunitară, desfășurată la Iași (7-8 mai 2015, pct. 44 din punctajul de discuții). 
Participanții la acea întâlnire au apreciat că nu pot fi avute în vedere onorariile maximale și 

minimale prevăzute la pct. 2 din Anexa Ordinului nr. 2550/2006 pentru stabilirea onorariului 
executorului judecătoresc pentru executarea obligaţiilor de a face intuitu personae, impunându-
se completări legislative pentru aspectul în discuţie.  

Opinia susținută cu acea ocazie de către Institutul Național al Magistraturii a fost aceea că 
ar fi preferabilă luarea în considerare a onorariilor, minimale și maximale, prevăzute la pct. 2 din 
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Anexa Ordinului nr.2550/2006, pentru executările directe. În contextul în care enumerarea, la 
acel punct, a diferitelor specii de executare directă nu o include și pe cea în discuție, s-a propus 
ca, luând în considerare că activitatea concretă efectuată de executorul judecătoresc, activitate 
care, în cazul obligațiilor de a face, spre deosebire de toate celelalte cazuri enumerate la pct. 2, 
exclude proceduri de teren, onorariul executorului să fie minimum 50 de lei și maximum 500 de 
lei (cele două limite sunt edictate pentru executarea privind programul vizitare minor, adică 
pentru specia de executare cea mai puțin remunerată dintre toate speciile de executare silită 
directă). 

 
A fost menținut punctul de vedere exprimat cu ocazia întâlnirii de la Iași. 
 
33. Titlul problemei de drept: Includerea taxei pe valoarea adăugată în plafonul 

maximal al onorariului executorului judecătoresc stabilit pentru efectuarea executării 
silite34  

    Materia: civil 
   Subcategoria: executare silită 
    Obiect ECRIS:  
   Acte normative incidente: pct. 2 din Anexa la Ordinul nr. 2550/2006 
   Cuvinte-cheie: onorariu executor judecătoresc, TVA 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 

 Această problemă a fost discutată și la întâlnirea de practică neunitară organizată la 
Timișoara (19-20 noiembrie 2015, pct. 17). 

 Conform celor menționate în minuta întâlnirii, punctul de vedere îmbrățișat, cu o largă 
majoritate, de participanții la întâlnire a fost în sensul că onorariile maximale includ și TVA, cu 
argumentul că prevederea acestor onorarii în lege s-a realizat în scopul de a asigura 
predictibilitatea costurilor executării, inclusiv pentru debitor. 
 La acea întâlnire, opinia exprimată de Institutul Național al Magistraturii a fost în sens 
contrar, principalul argument fiind acela al naturii TVA-ului de impozit indirect, calificare care 
rămâne valabilă și sub imperiul actualului Cod fiscal. Este de remarcat că, prin efectul soluției 
îmbrățișate de majoritatea participanților, onorariul de executare silită, fără luarea în 
considerare a TVA-ului, este suportat de către debitor, cu titlu de cheltuială de executare, în timp 
ce TVA-ul aferent onorariului de executare este suportat de creditor. 

 
A fost menținut punctul de vedere exprimat cu ocazia întâlnirii de la Timișoara. 
 
 
34. Titlul problemei de drept: Efectele deciziei Curții Constituționale nr. 895/2015 și 

aplicabilitatea O.U.G. nr. 1/2016 asupra contestațiilor la executare al căror obiect 
cuprinde și cererea de anulare a încheierii de încuviințare a executării silite emise de 
executorul judecătoresc35  

Materia: civil 
Subcategoria: executare silită 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 666 C.pr.civ.; Decizia Curții Constituționale nr. 895/2015  
Cuvinte-cheie: executor judecătoresc, încuviințare executare silită 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
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Problema în discuție a fost lansată de paragraful nr. 28 din decizia Curții Constituționale 
nr. 895/2015, paragraf care, în esență, este singurul dedicat chestiunii de a determina efectele în 
timp produse de această decizie, așa cum aceste efecte sunt privite de instanța de contencios 
constituțional. 

De altfel, indiferent de modul în care problema de drept a fost formulată/intitulată de 
diferitele instanțe care au propus-o spre discuție, întrebarea ridicată de instanțele de executare 
privește, pe de o parte, forța juridică a paragrafului nr. 28, iar, pe de altă parte, subsecvent unui 
răspuns afirmativ (în sensul că paragraful ar avea natură decisorie), sensul celor cuprinse în 
paragraf, sens ce trebuie determinat în scopul conturării soluțiilor ce trebuie date diferitelor 
contestații la executare prin care s-au atacat, exclusiv sau inclusiv, încheierile de încuviințare a 
executării silite date de executorii judecătorești înainte de publicarea deciziei Curții. 

Apreciem că cele cuprinse în paragraful nr. 28 al deciziei nr. 895 din 2015 a Curții 
Constituționale nu sunt obligatorii pentru instanțele de executare în privința determinării 
efectelor în timp pe care decizia le produce asupra contestațiilor la executare.  

Subsecvent acestei prime concluzii, considerăm că decizia nr. 895 din 2015, în privința 
soluției ca atare, adică a aceea a declarării neconstituționalității art. 666 C.proc.civ., în forma în 
vigoare la data pronunțării deciziei, formă care recunoștea executorului competența încuviințării 
executării silite, se va aplica atât contestațiilor la executare pendinte la data publicării deciziei, 
cât și celor introduse ulterior acelei date, dacă sunt întrunite următoarele condiții: 

- contestația a fost introdusă cu respectarea termenului de 15 zile prevăzut de lege pentru 
formularea contestației la executare; 

- contestatorul a solicitat anularea încheierii de încuviințare a executării silite, inclusiv 
pentru motivul de necompetență generală a executorului judecătoresc dedus din critica de 
neconstituționalitate adusă art. 666 C.proc.civ., chiar dacă această critică nu a fost formulată in 
terminis ca o excepție de neconstituționalitate și, cu atât mai mult, dacă instanța de executare, în 
fața căreia critica a fost formulată ca excepție de neconstituționalitate, nu a sesizat Curtea 
Constituțională. 

 În dezvoltarea argumentelor care sprijină o asemenea opinie, prioritară este analiza forței 
juridice a considerentelor cuprinse în paragraful nr. 28 al deciziei Curții, în contextul în care 
problema de practică neunitară semnalată de instanțele de drept comun este legată de impactul 
acestui paragraf, iar nu de conținutul soluției pronunțate de Curtea Constituțională. 

Este incontestabil că deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii și au putere numai 
pentru viitor, în baza art.147 alin. (4) teza a doua din Constituție, iar această obligativitate se 
impune în fața tuturor autorităților și instituțiilor publice, precum și în fața particularilor. 
Instanțele judecătorești nu fac excepție de la această regulă. 

Întinderea forței obligatorii a deciziilor Curții Constituționale reflectă faptul că aceste 
decizii au natura unor hotărâri judecătorești, cu specificul că, în loc de a tranșa un litigiu între 
subiecte determinate, ele fac o verificare a conformității cu legea fundamentală a legilor și a 
actelor normative cu putere de lege. 

În acest context, devin aplicabile deciziilor Curții Constituționale, inclusiv deciziilor prin 
care se admit excepții de neconstituționalitate, dispozițiile art. 430 alin. (2) C.proc.civ., conform 
cărora autoritatea de lucru judecat priveşte dispozitivul, precum şi considerentele pe care 
acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă. 

În consecință, legea nu recunoaște considerentelor, în totalitate, putere decisorie, ci numai 
acelor considerente pe care se sprijină soluția dată de instanță, soluție cuprinsă exclusiv în 
dispozitivul hotărârii. 

Forța obligatorie a unei hotărâri judecătorești, în raport cu care autoritatea de lucru 
judecat nu apare decât ca fiind cea mai energică expresie, este, în consecință, un efect intrinsec 
hotărârii judecătorești, însă dependent, în manifestarea ei concretă, de interpretarea pe care 
judecătorul litigiului în care se invocă obligativitatea hotărârii este dator să o dea atât 
dispozitivului, cât și considerentelor hotărârii. Or, interpretarea considerentelor hotărârii de 
către judecătorul celui de-al doilea litigiu vizează, în primul rând, delimitarea considerentelor 
supraabundente de cele decizorii, căci, așa cum am văzut, art. 430 alin. (2) C.proc.civ., prin 
referirea particulară la considerentele pe care se sprijină dispozitivul, neagă efecte juridice 
considerentelor supraabundente. 
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Deciziile Curții Constituționale, ca specie de hotărâri judecătorești, nu se sustrag unei 
asemenea delimitări pe planul considerentelor. Din această perspectivă, se observă că 
dispozitivul deciziei nr. 895/2015 conține doar soluția de admitere a excepției de 
neconstituționalitate, ceea ce era inevitabil având în vedere că sesizarea, în procedura excepției 
de neconstituționalitate, are ca obiect exclusiv examenul de constituționalitate, nu și indicarea de 
către Curte a modului în care o eventuală decizie de admitere a excepției ar urma să se aplice în 
timp. Cu toate acestea, în cadrul unor considerente dedicate aproape 100% obiectului sesizării, 
paragraful nr. 28 ocupă o poziție aparte, el neavând ca obiect argumentarea constatării 
neconstituționalității dispozițiilor art. 666 C.proc.civ., ci indicarea modului în care o asemenea 
constatare va produce efecte în timp. 

Judecătorul fondului are dreptul să-și însușească viziunea pe care Curtea o are asupra 
modului în care decizia va produce efecte în timp, în măsura în care acest judecător o validează 
prin prisma propriei viziuni, dar nu este dator să o urmeze ca fiind obligatorie, adică pentru 
simplul motiv că este cuprinsă în considerentele unei decizii a Curții Constituționale; paragraful 
nr. 28, o reiterăm, nu conține considerente pe care se sprijiină decizia în sensul art. 430 alin. (2) 
C.proc.civ. 

În cazul în care, în pofida celor anterior arătate, s-ar trece peste acest prim argument, al 
caracterului non-decisoriu al paragrafului nr. 28, ar urma, în aplicarea acestei teze contrare, să se 
determine cu exactitate sensul celor cuprinse în acest paragraf. Concret, dacă s-ar impune 
judecătorului fondului ca, pentru determinarea efectelor în timp ale deciziei, să se supună celor 
precizate de Curte în acel paragraf, ar deveni esențial să nu existe dubii în interpretarea 
paragrafului.  

Se constată că, într-o primă parte a paragrafului nr. 28, se reține, cu titlu de principiu, că pe 
perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucură de prezumția de constituționalitate. 
În continuarea logică a acestei premise, valabilă în privința oricărei decizii de admitere a unei 
excepții de neconstituționalitate, Curtea arată, referindu-se la obiectul specific al deciziei nr. 
895/2015, că această decizie nu se va aplica în privința procedurilor de executare silită 
încuviințate până la data publicării sale în Monitorul oficial, deși, prin ipoteză, emitentul 
încheierilor de încuviințare a executării a fost, în toate aceste proceduri, nu o instanță 
judecătorească, ci executorul judecătoresc. 

Dilema, reflectată într-o practică judiciară în mod manifest neunitară, a fost creată de 
configurarea, în același paragraf nr. 28, și imediat după enunțarea, ca regulă, a inaplicabilității 
deciziei asupra procedurilor de executare încuviințate (de executorul judecătoresc) anterior 
publicării deciziei, a două cazuri în care regula este infirmată și, prin urmare, decizia Curții va fi 
aplicată: 

a) cazul contestațiilor la executare formulate împotriva încheierii de încuviințare a 
executării silite date de executorul judecătoresc aflate pe rolul instanțelor judecătorești la data 
publicării prezentei decizii, 

b) cazul contestațiilor la executare în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate 
până la data sus-menționată. 

Enumerarea celor două situații distincte conduce la concluzia că, în opinia Curții, simplul 
fapt că, la data publicării deciziei sale, exista o contestație la executare pe rolul instanței de 
executare justifică incidența deciziei asupra acelei contestații dacă obiectul ei este, ut singuli sau 
inter alia, încheierea de încuviințare a executării silite și fără a distinge după cum motivele 
invocate de contestator ar privi (ne)competența generală a executorului judecătoresc de a 
încuviința executarea silită, ori ignorarea de către executorul judecătoresc a unuia dintre cazurile 
în care, potrivit art. 666 alin. (5) C.proc.civ. (atât în forma sa actuală, cât și în forma anterioară 
intrării în vigoare a O.U.G. nr. 1/2016), executarea silită nu trebuia să fie încuviințată. 

Așadar, în lumina interpretării literale aplicate părții finale a primei teze din paragraful nr. 
28, Curtea pare să îmbrățișeze soluția admiterii unei contestații la executare formulate împotriva 
unei încheieri de încuviințare emise, înainte de data publicării deciziei, de executorul 
judecătoresc inclusiv în situația în care contestatorul nu invocă neconstituționalitatea dispoziției 
legale care, anterior aceleiași date, atribuia executorului o asemenea competență funcțională. 

Neclaritatea celor cuprinse în paragraful nr. 28 al deciziei Curții se evidențiază după 
parcurgerea finalului aceluiași paragraf, acolo unde instanța de contencios constituțional 
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subliniază ferm că din ziua publicării deciziei încetează competența executorilor judecătorești de 
a încuviința executarea silită. O asemenea formulare, denotând un ton concluziv pentru întregul 
paragraf, pare, reiterând regula cu care debutează paragraful – inaplicabilitatea deciziei asupra 
procedurilor încuviințate anterior publicării deciziei – să anihileze cele două excepții inserate în 
finalul primei teze a paragrafului, cu atât mai mult cu cât vocabula „încetează” este, în limbajul 
juridic, tipică pentru a desemna sistarea unei situații juridice exclusiv pentru viitor, fără a tăgădui 
existența ei anterioară. 

Concluzionând, chiar dacă s-ar aprecia că paragraful nr. 28 se impune instanțelor 
judecătorești cu aceeași forță cu care, alături de soluție în sine (dispozitivul deciziei), se impun 
considerentele decizorii, motivarea, explicit făcută pe paragraful nr. 28, a unei soluții de admitere 
a contestației la executare nu este invulnerabilă și, deci, nici confortabilă, tocmai din cauza 
faptului că, lecturat în întregime, acest fragment nu permite o interpretare clară, univocă, a 
concepției Curții asupra aplicării în timp a deciziei. 

A formula concluzia că instanța de executare nu poate să invoce paragraful nr. 28 pentru a-
și întemeia soluția în privința incidenței deciziei Curții asupra contestației deduse judecății nu 
echivalează, însă, cu a rezolva problema de a ști care sunt criteriile pe baza cărora judecătorul 
stabilește această incidență. 

De la bun început, trebuie selectate, pentru analiză, numai acele contestații la executare, 
introduse cu respectarea termenului de 15 zile prevăzut la art. 715 alin.(1) C.proc.civ., prin care a 
fost atacată încheierea de încuviințare a executării silite emisă de executorul judecătoresc, 
indiferent dacă, la acest obiect al contestației, au mai fost sau nu adăugate capete de cerere 
privind anularea executării, a anumitor acte de executare silită, suspendarea ori întoarcerea 
executării. 

Într-adevăr, contestațiile la executare care cuprind critica de neconstituționalitate a art. 
666 C.proc.civ. nu ar putea fi avute în vedere dacă ar fi introduse cu nerespectarea termenului de 
15 zile, calculat potrivit dispozițiilor art. 715 alin. (1) C.proc.civ. Astfel, dacă încheierea de 
încuviințare ar fi atacată, spre exemplu, pentru lipsa unei creanțe certe, lichide și exigibile, 
contestația pentru acest motiv, altminteri dintre cele mai grave, nu ar putea fi formulată după 
mai mult de 15 zile de la data la care debitorul a luat cunoștință de executare, nulitatea încheierii 
de încuviințare, nulitate atrasă de motivul anterior amintit, nepermițând debitorului să 
depășească termenul imperativ de 15 zile. Or, necompetența generală a executorului 
judecătoresc sub aspectul încuviințării executării silite, ca necompetență derivată din 
neconstituționalitatea art. 666 C.proc.civ. care, în forma anterioară deciziei de admitere a 
excepției de neconstituționalitate, îi conferea această competență, nu reprezintă nici mai puțin, 
dar nici mai mult decât un alt motiv de nulitate a încheierii de încuviințare. 

Nu se vede de ce depășirea termenului de 15 zile ar crea un obstacol de netrecut, în forma 
excepției de tardivitate, pentru formularea contestației la executare prin care este criticată 
încheierea de încuviințare deoarece a avut în vedere o creanță inaptă să întemeieze executarea, 
iar contestația prin care încheierea de încuviințare (poate chiar aceeași încheiere) ar fi criticată 
pentru motivul că atribuția emitentului încheierii se întemeiază pe o lege neconstituțională ar fi 
scutită de excepția de tardivitate. Dimpotrivă, tardivitatea formulării contestației trebuie să apară 
ca o soluție prealabilă oricărui examen al fondului contestației îndreptate împotriva încheierii de 
încuviințare, cu riscul ca, dacă excepția de tardivitate este întemeiată, să facă imposibilă 
verificarea pretinsului viciu de nelegalitate a încheierii de încuviințare, indiferent că acesta derivă 
din caracterul neconstituțional al art. 666 din perspectiva surprinsă de Curte ori din incidența 
vreunuia dintre cazurile în care, potrivit alin. (5) al aceluiași articol, executarea nu putea fi 
încuviințată. 

După termenul de 15 zile, ca termen de formulare a contestației al executare, o a doua 
condiție ce trebuie îndeplinită pentru a lua în discuție eventuala incidență a deciziei nr. 895 din 
2015 este aceea ca încheierea de încuviințare să fie criticată pentru necompetența generală a 
executorului de a încuviința executarea silită, critică, la rândul ei, întemeiată pe critica de 
neconstituționalitate a art. 666 C.proc.civ. sub aspectul recunoașterii unei asemenea competențe 
în favoarea organului de executare. 

În alți termeni, chiar dacă, în termenul de 15 zile, s-a formulat o contestație la executare ce 
vizează chiar încheierea de încuviințare a executării silite, dar fără a pune problema 
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neconstituționalității art. 666 C.proc.civ., nu îndreptățește instanța de executare să intervină din 
oficiu în sensul adăugării, la criticile, întemeiate ori neîntemeiate, aduse de contestator încheierii 
de încuviințare, a criticii relative la neconstituționalitatea art. 666 C.proc.civ. Dacă măcar una 
dintre criticile formulate de contestator se va dovedi ca întemeiată, în raport cu aceasta 
contestația la executare se va putea admite, dar fără ca decizia Curții să aibă vreo relevanță sub 
acest aspect, iar, dacă nicio critică dintre cele propuse prin motivarea contestației nu se va dovedi 
fondată, contestația la executare se va respinge. Cu atât mai puțin, instanța de executare ar putea 
lua în considerare incidența deciziei Curții asupra unei contestații aflate pe rol la data publicării 
deciziei, prin care debitorul nici măcar nu a atacat încheierea de încuviințare a executării silite, 
capetele de cerere ale contestației ocolind acest act de procedură.  

Principiul disponibilității, aplicabil și contestației la executare ca specie a cererii de 
chemare în judecată, exclude ca judecătorul - în cazul de față, instanța de executare – să se 
asocieze, pur și simplu, contestatorului fie prin adăugarea unor capete de cerere neformulate de 
acesta, fie prin suplimentarea motivelor de contestație; o soluție contrară ar intra în conflict nu 
doar cu principiul disponibilității, dar și cu dispoziția art. 713 alin. (3) C.proc.civ. care nu permite 
invocarea, pentru prima dată, de către contestator a unor motive care existau la data contestației 
la executare anterior introduse. 

O ultimă precizare, utilă în conturarea sferei contestațiilor la executare, are în vedere 
chestiunea de a determina dacă, spre a profita de efectul deciziei Curții, contestatorul era 
condiționat de formularea unei excepții de neconstituționalitate, excepție care, în plus, să fi fost 
trimisă la Curte de instanța de executare în aplicarea dispozițiilor art. 29 alin. (1)-(4) din Legea 
nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. 

Din această perspectivă, considerăm că nu ar trebui eliminați din sfera potențialilor 
beneficiari ai efectelor deciziei nr. 895 din 2015 acei contestatori care au criticat explicit, sub 
semnul neconstituționalității, dispoziția legală care conferea executorului competența de a 
încuviința executarea, fără a califica explicit o asemenea critică, calificare, de altfel, pe care 
judecătorul fondului avea îndatorirea să o facă potrivit rolului său activ. Cu atât mai mult, nu 
trebuie exceptați acei contestatori a căror excepție de neconstituționalitate, invocată chiar prin 
motivarea contestației la executare, nu a mai fost înaintată Curții deoarece termenul de judecată 
la care ar fi urmat să se dispună în acest sens, deși anterior publicării deciziei Curții în Monitorul 
oficial, a fost plasat după pronunțare acestei decizii. 

Ca urmare, sfera contestațiilor la executare care pot fi afectate de decizia Curții este 
conturată de acelea prin care s-a atacat, cu respectarea termenului de 15 zile prevăzut la art. 715 
alin. (1) C.proc.civ., încheierea de încuviințare a executării silite pentru motivul, unic sau invocat 
printre alte motive, că a fost emisă de executorul judecătoresc ca organ căruia o dispoziție legală 
contrară Constituției i-a furnizat o asemenea competență, fără a conta dacă o asemenea critică a 
îmbrăcat sau nu formatul excepției de neconstituționalitate și, cu atât mai puțin, dacă instanța de 
executare, în aplicarea art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, a sesizat instanța de contencios 
constituțional. 

Având astfel delimitată sfera contestațiilor la executare care merită a fi discutate în raport 
cu incidența deciziei Curții Constituționale, urmează ca, în cadrul acestor contestații, să  se 
procedeze la o delimitare în funcție de stadiul lor la data publicării în Monitorul oficial a deciziei 
Curții Constituționale.  

Prin prisma acestui din urmă criteriu, se pot distinge următoarele situații: 
a) contestații la executare soluționate, prin hotărâri judecătorești definitive, la data 

publicării deciziei Curții; 
b) contestații la executare în curs de soluționare la data publicării deciziei Curții; 
c) contestații la executare introduse după data publicării deciziei Curții. 
a) În privința contestațiilor la executare deja soluționate prin hotărâri definitive, 

contestatorul nu are la dispoziție decât calea revizuirii întemeiate pe motivul prevăzut la art. 509 
alin. (1) pct. 11 C.proc.civ.  

Fără a dezvolta în acest loc o argumentație elaborată, apreciem că cele cuprinse în 
considerentele deciziei nr. 866 din 2015 a Curții Constituționale (paragrafele nr. 33-35) prin care 
instanța de contencios constituțional a declarat ca neconstituțională condiția, prevăzută la art. 
509 alin. (1) C.proc.civ., ca hotărârea supusă revizuirii să evoce fondul în raport cu motivul de 
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revizuire prevăzut la art. 509 alin. (1) pct.11 C.proc.civ. (admiterea excepției de 
neconstituționalitate), ar încuraja soluția în sensul că revizuirea este nu doar la dispoziția 
autorului excepției de neconstituționalitate admise de Curte, excepție invocată în cauza 
soluționată prin hotărâre definitivă, ci și în favoarea părților care, la rândul lor, în alte cauze 
(dosare) au invocat aceeași excepție de neconstituționalitate, dar aceasta, din cauza pronunțării, 
între timp, a unei decizii de admitere au devenit inadmisibile.  

Ar ține de un criteriu pur aleatoriu să se nege unora dintre cei care, formulând, în propria 
cauză, excepția de neconstituționalitate, la fel ca autorul excepției finalmente admise de Curte, să 
fie privați de beneficiul soluției Curții pentru simplul motiv că instanțele de executare în fața 
cărora au ridicat excepția au sesizat mai târziu Curtea. 

b) În cazul în care, la data publicării deciziei Curții Constituționale, contestația era pe rolul 
instanței de executare se va face aplicarea deciziei Curții Constituționale și va fi admisă 
contestația la executare cel puțin în sensul anulării încheierii de încuviințare. 

c) Soluția expusă la lit. b urmează a fi adoptată și în privința contestațiilor la executare care 
nu erau încă introduse la data publicării deciziei Curții Constituționale, în măsura în care 
formularea lor, după această dată, se face cu respectarea termenului de 15 zile.  

Este de observat că soluția nerecunoașterii forței obligatorii a paragrafului nr. 28 din 
decizia Curții apare, în contextul acestei din urmă ipoteze, ca fiind una mai favorabilă 
contestatorilor, deoarece ipoteza contestațiilor la executare încă neintroduse la data publicării 
deciziei Curții nu se înscrie printre cele două situații de excepție în care, conform celor reținute în 
prima teză a paragrafului nr. 28, poate fi înlăturată, pentru epoca anterioară publicării deciziei de 
neconstituționalitate, prezumția de constituționalitate a normei juridice declarate 
neconstituționale; într-un cuvânt, contestațiile introduse după publicarea deciziei Curții par, în 
litera paragrafului nr. 28, să rămână exceptate de la beneficiul deciziei. 

Observația prezintă interes practic, nefiind exclusă ipoteza în care, cunoscând deja 
existența deciziei încă de la momentul publicării pe site-ul Curții, deci inclusiv a paragrafului nr. 
28 din decizie, organul de executare care, anterior, încuviințase executarea silită, să fi amânat 
emiterea actelor de executare și comunicarea lor către debitor la un moment situat după data 
publicării deciziei în Monitorul oficial, tocmai pentru ca, în acest mod, debitorul să ajungă în 
situația de a formula contestație, prin forța împrejurărilor, abia după data publicării deciziei în 
Monitorul oficial. Prin prisma acestui scenariu, neacordarea beneficiului deciziei în favoarea celor 
care, din motive exterioare lor, nu formulaseră, până la data publicării deciziei, o contestație la 
executare,  ar sta sub semnul unei discriminări lipsite de temei. 

 
Cu privire la acest punct, dezbaterile au vizat sfera contestațiilor le executare cărora le sunt 

aplicabile dispozițiile deciziei Curții Constituționale nr. 895/2015, în concret dacă decizia se 
aplică constestațiilor la executare formulate împotriva încheierii de încuviințare a executării silite 
date de executorul judecătoresc și aflate pe rolul instanțelor judecătorești la data publicării 
deciziei în care însă critica încheierii de încuviințare vizează alte aspecte decât necompetența 
generală a executorului judecătoresc.  

În cadrul dezbaterilor s-au conturat 2 opinii: 
‒ într-o opinie s-a considerat că decizia Curții Constituționale vizează toate contestațiile la 

executare formulate împotriva încheierilor de încuvințare date de executorul judecătoresc, aflate 
pe rolul instanțelor, indiferent de motivul contestației, câtă vreme în considerente Curtea nu a o 
operat o atare disticție; mai mult, formularea din cuprinsul parag. 28 „precum și .... “ susține 
concluzia asumării de către Curte a posibilității ca în sfera acestor contestații să fie incluse și cele 
ale căror critici vizează alte aspect decât necompetența executorului judecătoresc  [“(…) decizia 
nu se va aplica în privinţa procedurilor de executare silită încuviinţate până la data publicării 
sale, aplicându-se, în schimb, în privinţa contestaţiilor la executare formulate împotriva 
încheierii de încuviinţare a executării silite date de executorul judecătoresc aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti la data publicării prezentei decizii, precum şi în cele în care a fost 
invocată excepţia de neconstituţionalitate până la data sus-menţionată (…)]. 

‒ într-o altă opinie, instanța nu poate invoca din oficiu decizia Curții în toate situațiile 
în care au fost formulate contestații la executare împotriva încheierii de încuviințare a executării 
silite date de executorul judecătoresc, aflate pe rolul instanțelor judecătorești la momentul 
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publicării deciziei, fără nicio disticție cât privește critica încheierii. În susținerea acestei opinii s-a 
arătat că în considerentele menționate (parag. 28), Curtea statuează, cu caracter de principiu, că 
procedurile de executare silită încuviinţate până la data publicării deciziei se mențin, context 
în care, în absența invocării de către parte, în contestație, a unor critici de natura celor la care 
decizia Curții face trimitere, instanța nu poate din oficiu ca motiv de admitere a contestației și 
desființare a încheierii decizia Curții (de ex. o contestație nemotivată).  

 
Cu majoritate, participanții la întâlnire au agreat soluția conform căreia decizia Curții 

Constituționale vizează contestațiile la executare formulate împotriva încheierilor de 
încuvințare date de executorul judecătoresc, aflate pe rolul instanțelor, indiferent de motivul 
contestației, instanța putând invoca din oficiu decizia Curții Constituționale în ipoteza 
menționată. 

 
35.  Titlul problemei de drept: Stabilirea competenței teritoriale a judecătoriei 

desemnate ca instanță de executare în situația în care executarea se desfășoară sub forma 
urmăririi imobiliare, executare silită derulată doar pe raza aceleiași curți de apel36 

   Materia: civil 
   Subcategoria: executare silită 
   Obiect ECRIS:  

 Acte normative incidente: art. 713 alin. (2) C.pr.civ., art. 819 C.proc.civ. (forma anterioară 
Legii nr. 138/2014) 

    Cuvinte-cheie: competență teritorială, urmărire silită imobiliară 
 

Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Problema a fost ridicată în legătură cu procedurile de executare silită, derulate în forma 

urmăririi silite imobiliare supuse Codului de procedură civilă (Legea nr. 134/2010) în forma 
anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 138/2014. 

Această versiune a reglementării, aplicabilă în continuare acelor proceduri de executare 
silită inițiate, prin depunerea cererii de executare la executorul judecătoresc, în intervalul 15 
februarie 2013 – 19 octombrie 2014, conținea o regulă specială în materia încuviințării urmăririi 
silite imobiliare. Astfel, art. 819 C.proc.civ. prevedea că executorul judecătoresc va solicita de 
îndată instanţei de executare în circumscripţia căreia se află imobilul încuviinţarea urmăririi 
lui silite, dispoziţiile art. 664 şi 665 aplicându-se în mod corespunzător.  

Apreciem că instanța competentă să soluționeze contestația la executare în cazul urmăririi 
silite mobiliare este judecătoria de la locul situării imobilului, indiferent de localitatea în care se 
află domiciliul/sediul debitorului. 

Deși, în epoca ulterioară publicării deciziei Curții Constituționale nr. 348 din 17 iunie 2014, 
s-a impus, prealabil intrării în vigoare a Legii nr. 138/2014, soluția că instanța de executare ar fi 
instanța de la domiciliul/sediul debitorului, dispoziția art .819 C.proc.civ., în forma anterior 
citată, a rămas să guverneze urmăririle silite imobiliare începute înainte de intrarea în vigoare a 
Legii nr. 138/2014. Eliminarea acestei dispoziții speciale în materie de urmărire silită imobiliară 
s-a făcut doar pentru viitor, adică pentru procedurile execuționale inițiate după intrarea în 
vigoare a Legii nr. 138/2014, căci, în lipsa unei dispoziții care să prevadă imediata aplicare a legii 
modificatoare, legea veche (art. 107 C.proc.civ. identificat de practica judiciară majoritară ca 
temei al soluției aplicabile după publicarea deciziei Curții) supraviețuind în acord cu principiul de 
drept tranzitoriu evocat în art. 25 C.proc.civ. 

În același timp, art. 713 alin. (2) C.proc.civ. – avem în vedere aceeași versiune a Codului de 
procedură civilă, și anume versiunea anterioară Legii nr. 138/2014 – reglementează o 
competență alternativă a instanței competente să soluționeze contestația la executare. Astfel, în 
cazul urmăririi silite imobiliare, al urmăririi silite a fructelor şi a veniturilor generale ale 
imobilelor, precum şi în cazul predării silite a bunurilor imobile, contestația la executare poate fi 
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formulată, la alegerea contestatorului, instanța de executare, și anume instanța de la 
domiciliul/sediul debitorului sau instanța de la locul situării imobilului, însă numai dacă imobilul 
este situat în circumscripția altei curți de apel decât aceea în a cărei circumscripție se află 
instanța de executare. 

În privința competenței de soluționare a contestației la executare în cazul urmăririi silite a 
fructelor și veniturilor generale ale imobilului, precum și în cazul predării silite imobiliare, 
dispozițiile art. 713 alin. (2) C.proc.civ. nu relevă dificultăți de aplicare. Astfel, dacă imobilul este 
în circumscripția altei curți de apel decât aceea unde se află domiciliul/sediul debitorului și, 
implicit, se află în circumscripția unei alte curți de apel decât aceea unde se află instanța de 
executare, contestatorul va avea alegerea între judecătoria de la domiciliul/sediul debitorului și 
judecătoria de la locul situării imobilului respectiv. Această alegere nu există în ipoteza în care 
imobilul se află în circumscripția curții de apel unde se află domiciliul/sediul debitorului, fiind 
irelevant dacă cele două localități aflate în circumscripția curții de apel respective (localitatea 
imobilului și localitatea de domiciliu/sediu) coincid sau nu. 

În schimb, posibilitatea de a recunoaște o veritabilă opțiune în favoarea contestatorului 
dispare în situația în care contestația la executare vizează o urmărire silită imobiliară. În ceea ce 
ne privește, deși ipoteza art. 713 alin. (2) teza a doua C.proc.civ., în versiunea relevantă pentru 
această discuție, face referire la urmărirea silită imobiliară la un loc cu urmărirea fructelor și 
veniturilor generale ale imobilului și, totodată, predarea silită imobiliară, ceea ce ar pleda pentru 
recunoașterea unei competențe alternative, art. 819 C.proc.civ. golește de conținut dreptul de 
alegere a instanței căreia îi este dedusă soluționarea contestației. 

Într-adevăr, art. 819 C.proc.civ., în forma anterioară Legii nr. 138/2014, nu pare să 
reglementeze o competență excepțională, specifică încuviințării urmăririi silite imobiliare; o 
asemenea interpretare ar fi fost servită de o formulare în sensul că executorul va solicita instanței 
de la locul situării imobilului încuviințarea urmăririi imobiliare. Or, dispoziția legală menționată 
precizează cu claritate că cererea de încuviințare se adresează instanței de executare în 
circumscripția locului unde este situat imobilul ceea ce încurajează interpretarea că, în cazul 
urmăririi silite imobiliare ca atare, instanța de executare nu este cea de drept comun, ci instanța 
de la locul situării imobilului, chiar dacă domiciliul/sediul debitorului s-ar afla într-o altă 
localitate, situată în aceeași curte de apel ori chiar în afara circumscripției curții de apel unde se 
află imobilul. 

Pornind de la această premisă, înseamnă că art. 713 alin. (1) C.proc.civ., în forma care era 
anterioară intrării în vigoare a Legii nr.138/2014, prin trimiterea la instanța de executare ca 
instanță căreia revine, spre competentă soluționare, contestația la executare, are în vedere 
judecătoria de la domiciliul/sediul debitorului, cu excepția contestației la executare care ar viza 
lămurirea titlului executoriu constând într-o hotărâre judecătorească [art. 713 alin. (3) 
C.proc.civ.] și a contestației la executare formulate în cazul urmăririi silite imobiliare, în acest din 
urmă caz, instanța de executare fiind judecătoria de la locul situării imobilului. 

În consecință, în privința urmăririi silite imobiliare și numai în privința acesteia, art.713 
alin. (2) teza a doua C.proc.civ. nu oferă, efectiv, nicio alternativă contestatorului pentru că el 
poate sesiza numai judecătoria de la locul situării imobilului întrucât, pe de o parte, aceasta este 
instanța explicit evocată în această normă de competență (alternativă), iar, pe de altă parte, este, 
în cazul urmăriri silite imobiliare, în raport cu formularea art. 819 C.proc.civ., însăși instanța de 
executare, adică instanța căreia, în baza art. 713 alin. (1) C.proc.civ., îi revine, ca regulă, atribuția 
soluționării contestației la executare. 

Este adevărat că o asemenea soluție se întemeiază pe o interpretare care impută o 
incoerență de redactare a dispoziției de la art. 713 alin. (2) teza a doua C.proc.civ. în partea din 
acest text privitoare la urmărirea imobiliară, însă, nu mai puțin, soluția de a refuza instanței de la 
locul situării imobilului statutul de instanță de executare în ipoteza urmăririi silite imobiliare ar 
implica eliminarea, pe cale de interpretare, a referirii explicite pe care o face art. 819 C.proc.civ. la 
instanța de executare. 

 
În unanimitate, participanții au agreat soluția expusă în punctul de vedere al INM. 
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36. Titlul problemei de drept: Admisibilitatea verificării din oficiu a legalității 
comunicării titlului de creanță fiscală de către instanța de judecată sesizată cu contestația 
la executare formulată împotriva unui act de executare silită37  

 
Materia: civil 
Subcategoria: executare silită 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 172 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 
Cuvinte-cheie: executare silită fiscală, comunicare titltu creanță fiscală 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Problema s-a ridicat în contextul unei proceduri de executare silită fiscală supuse O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală, însă dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală nu justifică diferențe de abordare. 

Apreciem că instanța învestită cu soluționarea unei contestații la executare formulată 
împotriva unui act de executare silită fiscală nu poate examina din oficiu neregularități legate de 
modalitatea de comunicare a titlului de creanță fiscală. 

Revenind la O.G. nr. 92/2003, trebuie subliniat, în raport cu precizările făcute în enunțarea 
problemei, că se are în vedere, în particular, una dintre speciile de contestație la executare în 
materie fiscală, și anume contestația împotriva unui act de executare silită fiscală. 

Or, în raport cu art. 172 alin. (1) prima parte din O.G. nr. 92/2003, este clar că această 
contestație constituie o specie de contestație distinctă de alte categorii de contestație la 
executare, prevăzute în același articol, precum contestația împotriva refuzului organului de 
executare fiscală de a efectua acte de executare sau contestația împotriva titlului executoriu fiscal 
atunci când, în acest din urmă caz, titlul nu este emis de o instanță ori de un alt organ 
jurisdicțional sau dacă pentru contestarea titlului executoriu respectiv nu există o altă procedură 
administrativă. Totodată, art. 173 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003, în reglementarea datei de la 
care începe să curgă termenul pentru formularea contestației, face referire inclusiv la contestația 
formulată împotriva executării înseși. 

În esență, această delimitare a diferitelor specii de executare silită în materie fiscală, cu 
nimic diferită de distincțiile cunoscute contestației la executare silită de drept comun, este un 
argument în sine pentru a susține teza că, învestită cu o contestație la executare în materie 
fiscală, instanța de executare nu are a verifica din oficiu legalitatea titlului executoriu, a executării 
înseși ori a tuturor actelor de executare silită efectuate până la data introducerii contestației. 

Desigur, o asemenea verificare va reveni instanței de executare dacă însuși contestatorul a 
formulat o contestație atotcuprinzătoare atât prin capetele de cerere precizate, cât și prin 
motivele de contestație invocate. Dacă, însă, se contestă strict un anumit act de executare silită, 
fără ca, de exemplu, să se invoce necomunicarea titlului de creanţă fiscală, apreciem că instanța, 
raportat la limitele judecăţii stabilite de contestator şi la principiul disponibilităţii procesuale, nu 
poate din oficiu să analizeze şi  aspecte legate de legalitatea titlului executoriu. 

 Atât timp cât debitorul nu se arată nemulțumit de împrejurarea că este executat silit în 
temeiul unui titlu care i-a fost în mod nelegal comunicat ori, mai mult, al unui titlu care nu a 
dobândit putere executorie, judecătorul nu va putea să anuleze, din oficiu, o asemenea executare 
silită.  

O soluție contrară, în sensul de a permite ori chiar de a impune instanței de executare, 
învestite de contestator exclusiv cu critici de nelegalitate privitoare la anumite acte de executare 
silită fiscală, să procedeze la un control ex officio asupra unor aspecte-premisă ale executării silite 
înseși, așa cum este, spre exemplu, legalitatea modului de comunicare către debitorul-contestator 
a somației ori a titlului executoriu fiscal, ar contraveni nu doar principiului disponibilității ca 
atare, ci și regulilor stricte privind termenul de 15 zile în care, sub sancțiunea decăderii, trebuie 
formulată contestația la executare. Într-adevăr, dacă aspectele-premisă ale executării silite nu au 
generat o reacție din partea debitorului în forma unei contestații, întemeiate pe asemenea 
aspecte, în termenul de 15 zile, o eventuală invocare din oficiu a acestor aspecte cu ocazia unei 
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contestații la executare îndreptate exclusiv împotriva actelor de executare silită fiscale ca atare, 
ar face ca debitorul să fie practic repus în termenul de contestare a viciilor respective, termen, 
prin ipoteză, împlinit la data formulării contestației împotriva actelor de executare determinate. 

 
Deși a fost agreată cu majoritate soluția expusă în punctul de vedere al INM, 

participanții au apreciat că se impune reluarea discuțiilor pe acest punct, în vederea 
dezbaterii problemei în prealabil cu judecătorii instanțelor de fond. 

 
 
37. Titlul problemei de drept: Calitatea procesuală pasivă a executorului 

judecătoresc în cazul unei cereri având ca obiect întoarcerea executării silite în cadrul 
căreia se solicită și restituirea onorariului executorului judecătoresc, onorariu neavansat 
de creditor, dar reținut direct de executor din sumele rezultate în urma executării38 

 
Materia: civil 
Subcategoria: executare silită 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: Decizia Curții Constituționale nr. 162 din 22 aprilie 2003 
Cuvinte-cheie: calitate procesuală pasivă executor judecătoresc, întoarcerea executării, 
onorariu executor judecătoresc 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Apreciem că executorul judecătoresc nu are calitate procesuală pasivă în cererea privind 

întoarcerea executării silite având ca obiect restituirea către debitorul executat nelegal a sumei 
reprezentând onorariul de executare silită chiar dacă această sumă, reținută de executor din 
sumele obținute în urma executării silite nelegale, nu a fost inițial avansată de către creditorul 
titular al executării silite nelegale. 

Cu titlu de precizare prealabilă, reamintim că, prin decizia nr. 162 din 22 aprilie 2003, 
Curtea Constituțională s-a arătat că executorul judecătoresc nu are interese proprii şi, în 
consecinţă, nu are calitatea de parte în proces şi nu este necesar să fie citat ca atare, iar problema 
unei asemenea calităţi a organului de executare s-ar putea pune numai atunci când se face 
contestaţie la executare pentru motivul că organul de executare refuză să îndeplinească un act de 
executare în condiţiile prevăzute de lege. 

Decizia a avut în vedere o critică de neconstituționalitate vizând dispozițiile art. 399 din 
Codul de procedură civilă din 1865, sub aspectul omisiunii legiuitorului de a reglementa 
obligativitatea citării executorului judecătoresc în contestația la executare. 

Problema supusă discuției are în vedere, în particular, cererea de întoarcere a executării 
silite care, din modalitatea de formulare a problemei, ar rezulta că s-a introdus pe cale separată, 
probabil după admiterea contestației la executare. 

Chiar dacă instanța de contencios constituțional a fost învestită cu o critică relativă la 
materia contestației la executare, argumentul pentru care Curtea Constituțoinală a recunoscut, de 
o manieră excepțională, calitatea de parte a executorului exclusiv în ipoteza contestației 
împotriva refuzului executorului de a efectua un act de executare își păstrează valabilitatea în 
contextul problemei privind calitatea procesuală pasivă în cererea de întoarcere a executării silite 
având ca obiect onorariul de executare silită reținut de executor, cu titlu de cheltuieli de 
executare, din sumele obținute în urma proceduri de executare nelegal instrumentate. Așa cum s-
a amintit anterior, instanța de contencios constituțional a apreciat – evaluare care nu este 
infirmată de reglementarea Noului Cod – că executorul judecătoresc nu are interese proprii în 
procedura execuțională, încasarea onorariului de executare pentru activitatea prestată în 
vederea punerii în aplicare a titlului executoriu neechivalând cu un asemenea interes. 

Aspectul de fapt, evocat în formularea problemei, al neavansării, de către creditor către 
executor, a onorariului de executare, nu schimbă datele problemei, ținând de o modalitate de 
colaborare frecvent uzitată în practica execuțională, modalitate avantajoasă pentru creditor și, în 
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plus, recunoscută de legiuitor în cazul în care titlul executoriu este o hotărâre judecătorească. Sub 
acest din urmă aspect, sunt de luat în considerare dispozițiile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 
188/2000 privind executorii judecătorești, conform cărora executorii judecătoreşti nu pot 
condiţiona punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti de plata anticipată a onorariului. 

Desigur că, în cazul în care admiterea contestației la executare, ca soluție care generează 
întoarcerea executării silite, este imputabilă executorului judecătoresc (acesta ar fi, în particular, 
cazul anulării executării silite înseși ca urmare a nesocotirii de către executor a unor dispoziții 
legale imperative privind derularea procedurii), creditorul care, în calitate de debitor direct al 
obligației de restabilire a situației anterioare față de cel care a figurat ca debitor în procedura 
execuțională anulată și care devine creditor al întoarcerii executării silite, a fost nevoit să 
restituie acestuia din urmă nu doar sumele încasate cu titlu de debit principal, ci și cele încasate 
direct de către executorul judecătoresc cu titlu de onorariu de executare silită, are deschisă calea 
unei acțiuni în răspundere civilă a executorului judecătoresc în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 
nr. 188/2000. 

 
În unanimitate, participanții au agreat punctul de vedere expus în opinia INM. 
 
38. Titlul problemei de drept: Admisibilitatea cererii de suspendare provizorie a 

executării silite în calea de atac, în baza dispozițiilor art. 719 alin. (7) C.proc.civ., înainte 
de primirea dosarului în apel39 

 
Materia: civil 
Subcategoria: executare silită 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 719 C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: suspendarea executării în apel   
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Apreciem că este admisibilă, în baza art. 719 alin. (7) C.proc.civ. coroborat cu art. 719 alin. 

(1) C.proc.civ., formularea unei cereri de suspendare provizorie a executării silite în calea de atac 
formulată de contestator împotriva încheierii de respingere ori, după caz, de admitere în parte a 
contestației la executare, nefiind relevant dacă, pe parcursul judecății în primă instanță, 
executarea silită a fost sau nu suspendată. 

Problema supusă discuției are ca premisă situația în care instanța de executare a respins 
contestația la executare sau a admis-o doar în parte, cu consecința că executarea silită poate 
continua împotriva debitorului contestator. Perspectiva continuării executării în raport cu soluția 
primei instanțe este valabilă chiar dacă, pe durata soluționării în primă instanță a contestației la 
executare, executarea silită a fost suspendată, întrucât efectul încheierii de suspendare 
pronunțate în baza art. 719 alin. (1) C.proc.civ. nu se poate întinde decât până la soluționarea 
contestației în primă instanță.40 

Prealabil unei eventuale valorificări, în faza apelului, a dispozițiilor art. 719 alin. (7) 
C.proc.civ., text care permite o suspendare provizorie a executării numai în măsura în care se 
formulează o cerere de suspendare a executării până la soluționarea apelului, cerere dedusă 
judecății, în regim de contradictorialitate, în instanța de apel, este necesar să se determine dacă 
este admisibilă însăși cererea de suspendare a executării până la soluționarea apelului. 

Soluția în sens afirmativ poate fi sprijinită pe dispoziția primului alineat al articolului 719, 
dispoziție care, în acord cu adagiul id quod plerumque fit, este receptată ca fiind temei specific 
pentru suspendarea executării silite până la soluționarea contestației la executare. 

 Or, prin formularea sa, art. 719 alin. (1) C.proc.civ. nu reduce măsura suspendării 
executării silite la nivelul unei cereri incidentale în contestația la executare, ci o recunoaște în 
raport cu orice altă cerere privitoare la executarea silită. Prin prisma interpretării literale și 
atente a dispoziției de la art. 719 alin. (1) C.proc.civ., devine, în consecință, nu pleonastică, ci, 
                                                 
39 Curtea de Apel Alba-Iulia 
40 În același sens, a se vedea inclusiv concluziile formulate la pct.16 din Minuta întâlnirii președinților secțiilor civile de la 
curțile de apel, desfășurată la Timișoara în 19-20 noiembrie 2015. 
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dimpotrivă, logică, precizarea pe care legiuitorul o face, în același alineat, cu privire la instanța 
căreia îi revine competența de a decide asupra măsurii provizorii solicitate; legiuitorul nu face o 
referire, univocă, la instanța de executare, ci preferă formularea instanța competentă. Or, 
referirea, mai prudentă, la instanța competentă ar fi fost aproape inutilă în măsura în care 
legiuitorul nu ar fi avut în vedere să acorde și altor persoane decât autorilor unei contestații la 
executare posibilitatea de a obține o suspendare a executării silite, deoarece contestația la 
executare revine, spre competentă soluționare, ca principiu, instanței de executare. 

 Pentru aceste motive, apreciem că apelul împotriva încheierii prin care s-a soluționat, în 
modalitatea respingerii sau a admiterii în parte, o contestație la executare poate fi calificat ca o 
cerere privitoare la executarea silită întrucât contestația la executare însăși nu este decât un 
incident în raport cu procedura execuțională, calificarea aceasta nefiind doar opera doctrinei, ci, 
în primul rând, a legiuitorului [a se vedea art. 651 alin. (3) C.proc.civ.]. 

 Fiind admisibilă, prin identificarea incidenței art. 719 alin. (1) C.proc.civ. în partea din 
acest texte care conține referirea la alte cereri privind executarea silită, suspendarea executării 
silite până la soluționarea apelului, o cerere de suspendare provizorie, adică până la soluționarea 
cererii de suspendare a executării până la soluționarea apelului, devine, la rândul ei, admisibilă în 
baza art. 719 alin. (7) C.proc.civ. Prima teză a acestui din urmă articol face referire la posibilitatea 
suspendării provizorii a executării până la soluționarea cererii de suspendare a executării în 
general, iar nu, limitativ, până la soluționarea unei cereri de suspendare a executării pe durata 
judecării contestației la executare. 

 Prin prisma argumentelor mai sus expuse, considerăm că beneficiul suspendării 
executării silite până la soluționarea apelului formulat împotriva încheierii prin care s-a 
soluționat, într-o manieră nefavorabilă contestatorului, contestația la executare trebuie 
recunoscut apelantului indiferent dacă aceasta, în calitate de contestator, a formulat sau nu o 
cerere de suspendare a executării silite până la soluționarea (în primă instanță) a contestației, 
fiind cu atât mai puțin relevant dacă, formulând cererea de suspendare, aceasta a fost admisă ori 
respinsă. Formularea dispoziției de la art. 719 alin. (1) C.proc.civ. în sensul de a permite 
suspendarea executării silite până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri 
privind executarea silită este clară în sensul de a nu face să depindă acordarea suspendării 
executării de obținerea, în prealabil, a măsurii suspendării până la soluționarea contestației la 
executare; legiuitorul nu pretinde un cumul, ci recunoaște, în favoarea celui interesat, o 
alternativă de a acționa, raportat la faza judecății. 

  
   Problema a făcut obiectul dezbaterilor cu ocazia Întâlnirii președinților secțiilor civile ale 
ÎCCJ și curților de apel, desfășurată la Timișoara, în perioada 19-20 noiembrie 2015, ocazie cu 
care opinia îmbrățișată de participanți a fost în sensul că suspendarea executării silite este 
limitată în timp până la momentul soluționării în primă instanță a contestației la executare. 
   Cu aceeași ocazie, în cadrul discuțiilor s-a reținut că sintagma „altei cereri privind 
executarea silită”, regăsită în art. 719 alin. (1) C. pr. civ. acoperă inclusiv calea de atac 
(apelul) formulată împotriva hotărârii pronunțate, în primă instanță, cu privire la 
contestația la executare. În consecință, fiind văzută cererea de apel împotriva unei soluții date 
în primă instanță asupra unei contestații la executare ca o cerere privitoare la executarea silită, o 
asemenea cerere îngăduie celui care o formulează să solicite, aidoma celui care introduce, la 
prima instanță, contestație la executare, o suspendare a executării; în cazul dat, acela al 
suspendării executării aferentă cererii de apel, efectul suspensiv de executare s-ar întinde până 
la soluționarea cererii de apel. 
   În cadrul dezbaterilor pe acest punct s-au conturat următoarele puncte de vedere: 
   - în cazul în care suspendarea executării a fost invocată în fața primei instanțe, împotriva 
încheierii prin care s-a soluționat cererea de suspendare, partea are deschisă exclusiv calea de 
atac prevăzută de art. 719 alin. (6) C.pr.civ. În consecință, în apelul declarat împotriva soluției 
primei instanțe, pronunțată cu privire la contestația la executare, nu este posibilă reiterarea 
cererii de suspendare a executării pentru aceleași motive. 
   - soluția conform căreia formularea pentru prima dată/reiterarea pentru motive noi a 
cererii de suspendare a executării este posibilă și în apelul declarat împotriva încheierii prin care 
prima instanță a respins/admis în parte contestația la executare poate ridica probleme cât 
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privește procedura de soluționare a cererii, inclusiv sub aspectul căii de atac exercitate în 
condițiile art. 719 alin. (6) C.pr.civ.; 
   - în apel se poate solicita suspendarea executării doar în ceea ce privește hotărârea ce face 
obiectul apelului, respectiv a încheierii prin care s-a respins contestația la executare. 
    
   A fost menținută soluția agreată cu ocazia întâlnirii de la Timișoara, cu completarea 
că, în ipoteza analizată, competența soluționării cererii aparține instanței de executare.  

  
 
39. Titlul problemei de drept: Executarea silită a persoanei fizice care deține funcția 

de primar pentru creanța constând în amenzi judiciare aplicate în cursul procesului în 
temeiul art. 187 și urm C.proc.civ.41 
   Materia: civil 
   Subcategoria: executare silită 
   Obiect ECRIS:  
   Acte normative incidente: art. 187 și urm. C.pr.civ. 
    Cuvinte-cheie: amendă judiciară 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Problema ridicată are în vedere încheierile de ședință prin care este amendat primarul, 

parte în procesul civil, pentru neconformarea față de obligații stabilite în sarcina sa pentru buna 
desfășurare a procesului. 

 Apreciem că debitorul obligației de plată a amenzii nu poate fi altul decât debitorul 
îndatoririi procesuale a cărei neconformare atrage plata amenzii civile. În consecință, depunerea 
de înscrisuri sau furnizarea de relații solicitate de instanță are în vedere nu persoana fizică în 
sine, ci instituția primarului ca deținător al înscrisului sau al informațiilor, persoana care, la data 
stabilirii îndatoririi procesuale, exercită funcția de primar și este, prin urmare, conducătorul 
instituției. Primarul, ca simplu particular, nu poate fi în măsură să se conformeze măsurii dispuse 
de judecător în interesul soluționării cauzei. 

 Absența în dispozitivul încheierii prin care se aplică amenda civilă în sarcina primarului a 
unei indicații referitoare la datele de identificare ale persoanei fizice care deține funcția de 
primar nu este întâmplătoare, ci constituie expresia tragerii la răspundere a instituției publice 
înseși. Neîndoielnic, unitatea administrativ-teritorială care, finalmente, suportă, în raport cu 
bugetul local, plata amenzii civile stabilite din cauza unei conduite imputabile persoanei fizice 
care reprezintă instituția publică amendată, are posibilitatea să se regreseze împotriva acelei 
persoane fizice, deținător al funcției relevante pentru stabilirea îndatoririi procesuale, pentru 
recuperarea amenzii plătite de instituția respectivă. 

 Dacă, însă, în pofida celor de mai sus, încheierea de aplicare a amenzii civile specifică 
datele de identificare ale persoanei fizice ca atare, iar soluția supraviețuiește căii de atac specifice 
a reexaminării, executarea silită nu se va putea face decât împotriva persoanei fizice ca atare. 
Opinăm că nu s-ar putea admite o contestație la executare formulată de acea persoană pentru 
motivul că debitorul real al titlului executoriu este instituția publică deoarece identificarea 
debitorului din titlul executoriu, atunci când acest titlu îl reprezintă o hotărâre judecătorească, 
reprezintă o problemă de fond pentru care partea (persoana fizică obligată prin încheiere) avea 
deschisă o cale de atac [art. 713 alin. (1) C.proc.civ.]. 

 
Soluția agreată de participanți a fost în sensul celei adoptate cu privire la problema 

menționată la pct. 17. 
 
40. Titlul problemei de drept: Procedura de soluționare a cererii de restituire a 

cauțiunii consemnate pe parcursul executării silite42  
   Materia: civil 

                                                 
41 Curtea de Apel Constanța 
42 Curtea de Apel Constanța 
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   Subcategoria: executare silită 
   Obiect ECRIS:  
   Acte normative incidente: art. 719 alin. (2), (3) și (7), art. 720 alin. (6) C.proc.civ. 
   Cuvinte-cheie: restituire cauțiune 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 

 Chiar dacă problema este enunțată fără a fi evocate opiniile divergente care au impus-o ca 
problemă de practică neunitară și fără a fi sugerate aspecte particulare de natură să genereze 
dificultăți în aplicarea procedurii, presupunem că prezintă interes identificarea corectă a sediului 
materiei. Această identificare este necesară față de împrejurarea că Noul Cod, pe de o parte, 
cuprinde o reglementare-cadru a cauțiunii în cadrul procedurilor speciale, iar, pe de altă parte, 
conține soluția, necunoscută vechiului Cod, a predării recipisei de consemnare a cauțiunii către 
executorul judecătoresc ca efect al respingerii contestației la executare până la a cărei soluționare 
depunătorul cauțiunii (de cele mai multe ori, contestatorul-debitor) a solicitat suspendarea 
executării silite. 

 Chiar dacă Titlul referitor la cauțiunea judiciară face parte din Cartea consacrată 
procedurilor speciale, reglementarea cuprinsă la art.1057-1064 C.proc.civ. reprezintă dreptul 
comun în raport cu dispozițiile privind cauțiunea aferentă cererii de suspenndare a executării 
silite, și anume art. 719 alin. (2), (3) și (7) C.proc.civ., precum și art. 720 alin. (6) C.proc.civ. Pe 
cale de consecință, față de corelația clasică impusă de teoria generală a dreptului, dispozițiile în 
materie de cauțiune judiciară în general se pot aplica numai pentru aspectele nereglementate în 
materia cauțiunii aferente suspendării executării silite. 

 Această corelație este valabilă și în ceea ce privește procedura prin care instanța, după 
soluționarea contestației la executare, se pronunță asupra cauțiunii. 

 În cazul în care contestația la executare a fost admisă, caz la care pare să trimită modul de 
enunțare a problemei – procedura de soluționare a cererii de restituire a cauțiunii – , 
contestatorului i se va restitui cauțiunea depusă în vederea judecării cererii de suspendare. Avem 
în vedere atât cererea de suspendare provizorie a executării silite, întemeiată pe dispozițiile art. 
719 alin.(7) C.proc.civ., cât și cererea de suspendare a executării silite până la soluționarea 
contestației la executare, întemeiată pe dispozițiile art. 719 alin. (1) C.proc.civ.  

De asemenea, în raport cu reglementarea cauțiunii în Noul Cod, reglementare care o 
afectează acoperirii creanțelor cuprinse în titlul executoriu în măsura în care aceste creanțe nu ar 
fi invalidate printr-o soluție de admitere a contestației la executare [art. 720 alin. (6) coroborat 
cu art. 720 alin. (3) C.proc.civ.], soluția dispusă cu privire la oricare dintre cele două cereri de 
suspendare a executării silite nu mai este relevantă, restituirea cauțiunii fiind oricum amânată 
pentru momentul soluționării (favorabile contestatorului-debitor, depunătorul cauțiunii) a 
contestației la executare chiar dacă cererile de suspendare au fost respinse. 

 Apreciem, în finalul discuției asupra ipotezei de restituire a cauțiunii că instanța de 
executare, admițând contestația la executare, ar trebui să dispună chiar din oficiu restituirea 
cauțiunii, lipsa unor concluzii explicit formulate în acest sens de către contestatorul care a depus 
cauțiunea trebuind a fi privită ca o simplă omisiune. Cu atât mai puțin se pune problema de a cere 
părții adverse un eventual acord pentru a face posibilă restituirea, dreptul comun al cauțiunii 
judiciare [art. 1064 alin. (2) C.proc.civ.] impunând un asemenea acord numai când părții adverse 
i s-ar cuveni o despăgubire. Or, revenind la cazul cauțiunii depuse pentru soluționarea cererii de 
suspendare a executării silite, intimatul-creditor nu ar putea justifica vreun prejudiciu nici în 
ipoteza în care cererea de suspendare ar fi fost admisă, având în vedere că, în lumina încheierii de 
admitere a contestației la executare, măsura suspendării executării apare ca fiind legitimă și, deci 
neprejudiciabilă creditorului învins în contestație. 

 Dacă, dimpotrivă, se pune problema procedurii prin care instanța se pronunță asupra 
cauțiunii în cazul în care contestația la executare a fost respinsă, se constată că nu se mai pune 
problema restituirii cauțiunii căci beneficiarul măsurii de restituire, în raport cu art. 720 alin. (6) 
C.proc.civ. nu mai este debitorul, ci executorul judecătoresc. Dispoziția legală menționată 
precizează că recipisa de consemnare a sumei depuse inițal cu titlu de cauțiune va fi comunicată 
executorului judecătoresc, soluție întemeiată tocmai pe afectațiunea, complexă, pe care, după 
cum menționam mai sus, Noul Cod o atribuie cauțiunii; cauțiunea acoperă prejudiciul cauzat prin 
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întârzierea executării, întârziere pe care numai admiterea cererii de suspendare o poate genera, 
însă, dacă suspendarea executării nu a fost dispusă, cauțiunea rămâne să acopere, în tot sau în 
parte (în funcție de partea de creanță care, la data soluționării contestației, este încă 
nerecuperată), chiar suma menționată în titlul executoriu. 

 În practica judiciară s-a mai pus întrebarea dacă instanța de executare, după ce pronunță 
încheierea de respingere a contestației la executare, comunică, din oficiu, executorului 
judecătoresc recipisa de consemnare sau este necesară o cerere din partea acestuia având ca 
obiect remiterea originalului recipisei. 

 Formularea textului justifică, în opinia noastră, prima soluție, legiuitorul părând să 
traseze în termeni aproape administrativi instanței de executare o obligație de comunicare a 
recipisei. Ca argument suplimentar, care poate fi, însă, acuzat de a fi prea...procedural, precizăm 
că o cerere de predare a recipisei de consemnare a cauțiunii apare ca o cerere incidentală în 
dosarul contestației la executare ceea ce nu ar recomanda ca o asemenea cerere să fie formulată 
de o persoană care nu a fost parte în dosar. Cel mult, o cerere de comunicare a recipisei de 
consemnare ar  putea fi făcută de intimatul-creditor, interesat în preluarea de către executorul pe 
care l-a învestit a dreptului de dispoziție asupra sumei consemnate. 

 Tocmai față de formularea destul de lapidară a legiuitorului, pe măsura clarității situației 
create prin soluția de respingere a contestației, apreciem că nu ar fi necesară pronunțarea unei 
încheieri prin care să se dispună predarea recipisei, o rezoluție emisă de completul care a judecat 
contestația la executare părând să fie un act procedural suficient. 

 
În unanimitate, participanții au agreat soluțiile propuse în punctul de vedere al INM. 
 
41. Titlul problemei de drept: Posibilitatea reprezentării, în general, a creditorului 

persoană juridică prin mandatar o altă persoană juridică, în faza de executare silită43 

Materia: civil 
Subcategoria: executare silită 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 84 alin. (1) C.pr.civ.; Decizia ÎCCJ nr. 9/2016; Decizia ÎCCJ nr. 
XXII din 12 iunie 2006  
Cuvinte-cheie: reprezentare prin mandatar persoană juridică 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Problema supusă discuției pornește de la Decizia nr. 9/2016 pronunțată Î.C.C.J., completele 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă44. Prin această decizie Î.C.C.J., a stabilit 
că „în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, 
cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa 
instanţelor de judecată nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul 
juridic sau avocatul acesteia din urmă”. 

Vom prezenta în continuare câteva din motivele pe care s-a fondat decizia amintită mai 
sus: 

- au fost invocate considerentele Deciziei nr. XXII din 12 iunie 2006, pronunţată de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite în soluţionarea recursului în interesul legii, mai exact 
argumentul că „activităţile juridice de consultanţă, de reprezentare şi asistenţă juridică, precum şi 
de redactare de acte juridice, inclusiv a acţiunilor introductive în instanţă, cu posibilitatea atestării 
identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor, apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice a 
drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, în raporturile cu autorităţile 
publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină, constituie, după caz, activităţi 
specifice profesiei de avocat, reglementate în art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, republicată (2), cu modificările ulterioare, profesiei de notar public 
[art. 8, 9 şi 10 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată (3)] sau 

                                                 
43 Curtea de Apel București, Curtea de Apel Târgu Mureș 
44 Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 26/05/2016 
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celei de executor judecătoresc (art. 7 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare)”. 

- în paragraful nr. 28 s-a statuat, făcând referire tot la Decizia nr. XXII din 12 iunie 2006, că 
”anumite activităţi juridice, cum sunt cele de reprezentare juridică, de redactare a unor acte 
juridice, de formulare de acţiuni, de exercitare şi motivare a căilor de atac, pot fi îndeplinite de 
consilierii juridici, dar prestarea unor astfel de activităţi le este permisă numai în condiţiile 
reglementate prin art. 1-4 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic, cu completările ulterioare, adică în calitatea lor de funcţionari publici sau de 
angajaţi, cu contract individual de muncă, la o persoană juridică de drept public sau privat”. 

-  de asemenea, în paragraful nr. 29 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a  continuat redarea 
raționamentului din Decizia nr. XXII din 12 iunie 2006 potrivit căreia „având în vedere că 
activităţile menţionate nu se încadrează în categoria faptelor de comerţ, prin raportare la 
dispoziţiile art. 3 şi 4 din Codul comercial (în vigoare la data pronunţării deciziei în interesul 
legii)...acestea nu pot fi exercitate de societăți constituite cu un asemenea obiect, cererile de 
autorizare a unor astfel de societăți fiind inadmisibile”. 

Prin paragrafele 31-34 din Decizia nr. 9/2016 pronunțată Î.C.C.J., completele pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept este stabilit că în fața instanțelor de judecată persoana 
juridică poate opta pentru reprezentare convențională sau se poate înfățișa prin reprezentantul 
legal. În acest sens, Înalta Curte de Casație și Justiție precizează că, în situația reprezentării în fața 
instanței persoana juridică își poate alege reprezentantul doar din categoriile prevăzute de art. 
84 alin. (1) C.pr.civ., respectiv consilier juridic sau avocat. Pe de altă parte, potrivit paragrafului 
nr. 33 din decizia analizată „contractul de mandat încheiat între două persoane juridice produce 
efecte doar în planul dreptului material, nu şi în planul dreptului procesual, guvernat, în materia 
reprezentării, de norme legale imperative”. 

În continuarea argumentelor de mai sus, paragraful nr. 35 din aceeași decizie statuează că 
”activitatea de reprezentare convenţională în faţa instanţelor de judecată este o activitate 
necomercială, rezervată prin lege avocaţilor şi consilierilor juridici. Or, dacă s-ar agrea ideea ca o 
persoană juridică să fie reprezentată de o altă persoană juridică, s-ar ajunge la concluzia, de 
neacceptat, că reprezentarea în sine ar putea constitui obiect de activitate al mandatarului. 

Din considerentele expuse rezultă că decizia analizată se referă la situația reprezentării 
persoanei juridice în fața instanței de judecată, ceea ce decurge în mod natural din faptul că 
sesizarea cu cererea de pronunțare a unei hotărâri pentru dezlegarea unei chestiuni de drept a 
fost făcută de Tribunalul Brașov strict asupra acestui aspect. Or, potrivit art. 521 alin. (1) C.pr.civ., 
completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se pronunță numai cu privire la chestiunea 
de drept supusă dezlegării.  

În ce privește interpretarea Deciziei nr. 9/2016 pronunțată Î.C.C.J., completele pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, s-a pus în practică întrebarea dacă este 
posibilă reprezentarea creditorului persoană juridică prin mandatar o altă persoană juridică, în 
faza de executare silită. O parte din răspunsul la această întrebare rezultă fără dubiu din Decizia 
nr. 9/2016, mai exact faptul că în cadrul incidentelor privind executarea silită supuse judecății în 
fața instanțelor de judecată reprezentarea persoanei juridice este posibilă doar prin consilier 
juridic sau avocat, în condițiile legii, nu și printr-un mandatar persoană juridică. Având în vedere 
că Decizia nr. 9/2016 acoperă doar reprezentarea în fața instanței de judecată este greu să 
extindem conținutul său și la reprezentarea în fața executorului judecătoresc. 

De asemenea,  regula  consacrată de art. 84 alin. (1) C.pr.civ. este de strictă interpretare și 
aplicare, astfel încât considerăm că în fața executorului judecătoresc reprezentarea persoanei 
juridice nu este limitată la avocat sau consilier juridic. De altfel, în lipsa regulii stabilite de art. 84 
alin. (1) C.pr.civ., nici în fața instanței de judecată nu ar fi existat vreo restricție în legătură cu 
reprezentarea persoanei juridice.  

Având în vedere soluția oferită în cele ce preced, considerăm că în cazul cererilor de 
încuviințare a executării silite, când cererea de executare silită a fost depusă de persoana juridică 
prin mandatar persoană juridică, acestea nu vor fi respinse pentru acest motiv. Sesizarea 
executorului este perfect valabilă în cazul reprezentării printr-o altă persoană juridică, iar 
cererea de încuviințare a executării silite se formulează de executorul judecătoresc, potrivit art. 
666 alin. (1) C.pr.civ. Faptul că legea îi atribuie executorului calitatea procesuală activă în cererea 
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de încuviințare a executării silite înlătură orice discuție cu privire la reprezentarea persoanei 
juridice în această procedură. Așadar, este înlăturată o eventuală discuție privind lipsa calității de 
reprezentant a mandatarului persoanei juridice, întrucât executorul judecătoresc este cel care 
formulează cererea de încuviințare a executării silite, iar acesta din urmă a fost legal sesizat, 
pentru motivele de mai sus, și în cazul în care cererea de executare silită a fost depusă de 
persoana juridică prin mandatar persoană juridică. 

Aceeași soluție se impune și în contestația la executare. Câtă vreme este posibilă 
reprezentarea persoanei juridice în fața executorului prin mandatar persoană juridică, acest 
aspect nu poate fi invocat ca motiv de nelegalitate a executării silite.  

În concluzie, reprezentarea persoanei juridice prin mandatar persoană juridică este 
interzisă doar în fața instanței de judecată, indiferent de procedură, deci inclusiv în incidentele ce 
pot apărea în cursul executării silite. 

 
În cadrul dezbaterilor pe acest punct s-au conturat următoarele puncte de vedere: 
- într-o opinie, s-a susținut că nu se poate reține un impediment legislativ în ceea ce privește 

posibilitatea reprezentării în fața executorului judecătoresc a unei persoane juridice prin mandatar 
persoană juridică. De asemenea, se apreciază că scopul avut în vedere în decizia ÎCCJ nr. 9/2016 nu 
subzistă pentru ipoteza mandatului civil acordat reprezentantului persoanei juridice în fața 
executorului judecătoresc. 

Având în vedere că sesizarea instanței cu cererea de încuviințare a executării se face de către 
executorul judecătoresc, se ridică problema în ce condiții s-ar putea cenzura calitatea de 
reprezentant a persoanei juridice care, în practică, acționează ca intermediar între persoana 
juridică-creditor și avocatul/consilierul juridic care a semnat cererea de executare silită adresată 
executorului judecătoresc. Referitor la acest aspect, s-a arătat că, atâta vreme cât sesizarea 
instanței se realizează de executorul judecătoresc, o atare cenzură nu se poate realiza pe calea 
excepției lipsei calității de reprezentant, ci numai în cadrul verificărilor privind cererea de 
încuviințare silită, care includ și verificări privind cererea de executare silită. 

- în susținerea soluției adoptate de o parte a jurisprudenței, în sensul că reprezentarea 
persoanei juridice prin mandatar persoană juridică în fața executorului judecătoresc nu este 
admisibilă a fost invocată necesitatea asigurării coerenței pe întreg parcursul procedurilor 
judiciare, în contextul în care o atare interdicție a fost deja statuată prin decizia ÎCCJ, pentru etapa 
procedurii în fața instanței de judecată. 

Participanții la întâlnire au decis reluarea discuțiilor pe această problemă cu ocazia 
unei întâlniri viitoare, în vederea consultării instanțelor de fond. 

 
 
42. Titlul problemei de drept: Competenţa de soluţionare a cererii de suspendare 

provizorie a executării silite45 

Materia: civil 
Subcategoria: executare silită 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 719 C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: suspendare provizorie executare silită, competența materială 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Potrivit art. 719 alin. (1) C.pr.civ., până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei 

cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, 
instanţa competentă poate suspenda executarea; suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia 
la executare sau prin cerere separată. 

În conformitate cu alin. (7) al art. 719 C.pr.civ., dacă există urgenţă şi dacă, în cazurile 
prevăzute la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune, prin încheiere 

                                                 
45 Curtea de Apel Alba Iulia 
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şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de 
suspendare. 

Potrivit art. 131 alin. (1) C.pr.civ., la primul termen de judecată la care părțile sunt legal 
citate în fața primei instanțe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice şi să stabilească dacă 
instanţa sesizată este competentă general, material şi teritorial să judece pricina, consemnând în 
cuprinsul încheierii de şedinţă temeiurile de drept pentru care constată competenţa instanţei 
sesizate; încheierea are caracter interlocutoriu.  

Acest text legal este aplicabil şi în privinţa cererii de suspendare provizorie a executării 
silite, nefiind operată vreo derogare de către legiuitor. 

În ceea ce priveşte competenţa materială şi teritorială de soluţionare a cererii de 
suspendare provizorie a executării silite, aceasta este similară celei vizând competenţa de 
soluţionare a cererii de suspendare a executării silite şi aparţine, în ipoteza în care cererea de 
suspendare provizorie se solicită până la soluţionarea cererii de suspendare formulate în 
legătură cu o contestaţie la executare, instanţei competente să soluţioneze contestaţia la 
executare, potrivit art. 714 C.pr.civ., aspect ce se deduce din art. 719 alin. (1) C.pr.civ.  

Ca atare, independent dacă pe rolul instanţei judecătoreşti s-a formulat o contestaţie la 
executare, competenţa soluţionării cererii de suspendare provizorie a executării silite va aparţine 
instanţei competente să soluţioneze, în abstract, o contestaţie la executare, instanţa urmând să 
examineze dispoziţiile legale ce reglementează competenţa în materie. 

În acest context, soluţionarea cererii de suspendare provizorie a executării silite se impune 
a fi declinată în favoarea instanţei competente să soluţioneze, în abstract, contestaţia la 
executare, iar nu a instanţei efectiv învestite cu soluţionarea acesteia, dată fiind calificarea cererii 
de suspendare provizorie drept cerere principală.  

Simpla existenţă a dosarului de contestaţie la executare pe rolul unei instanţe nu 
determină competenţa cererii de suspendare provizorie. Astfel, atunci când legiuitorul a dorit 
contrariul, a reglementat expres aceasta [art. 360 alin. (1) teza II C.pr.civ., în materie de asigurare 
de dovezi, spre exemplu]. 

Soluţia se impune a fi aceeaşi şi în ipoteza în care cererea de suspendare provizorie este 
formulată în cadrul dosarului de contestaţie la executare, caz în care se impune admiterea 
excepţiei de necompetenţă, disjungerea suspendării provizorii şi declinarea acesteia. Existenţa 
unei cereri de suspendare a executării şi a unei contestaţii la executare constituie condiţie de 
admisibilitate pentru cererea de suspendare provizorie a executării silite, fără însă a influenţa 
competenţa. 

 
În cadrul dezbaterilor s-a precizat problema de drept, în sensul că este vorba despre 

aceeași problemă cu cea propusă la pct. 38. 
 
43. Titlul problemei de drept: Punerea în executare a hotărârii judecătoreşti prin 

care s-a dispus plata drepturilor salariale. Caracterul de titlu executoriu46 

Materia: civil 
Subcategoria: executare silită 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 663 alin. (1) C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: drepturi salariale, titlu executoriu 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Problema de practică neunitară privește, în esență, caracterul lichid al drepturilor salariale 

recunoscute pe cale judecătorească. 
Potrivit art. 663 alin. (1) C.pr.civ.: „Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa 

este certă, lichidă şi exigibilă”, iar, în conformitate cu alin. (3): „ Creanţa este lichidă atunci când 
obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea 
lui”. 

                                                 
46 Curtea de Apel București 
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Așadar, o creanță este lichidă și atunci când cuantumul său poate fi determinat prin 
raportare la datele furnizate de către titlul executoriu care o constată. Pe această linie de gândire 
și creanțele salariale stabilite prin hotărâri judecătorești trebuie considerate ca fiind lichide, în 
măsura în care cuantumul lor este determinabil, chiar dacă pentru aceasta este necesar să se 
apeleze la cunoștințele unui expert. 

În aceste condiții, nu s-ar putea respinge cererea de încuviințare a executării silite a unei 
astfel de hotărâri pentru motivul că dreptul de creanță nu este ab initio lichid. De asemenea, 
contestația la executare prin care se tinde la anularea executării silite pentru absența caracterului 
lichid al creanței ce se execută se impune a fi respinsă ca neîntemeiată atât timp cât titlul 
executoriu conține elementele necesare pentru determinarea cuantumului ei. 

 
 
44. Titlul problemei de drept: Momentul de la care se acordă de către instanța de 

executare penalitățile prevăzute de art. 906 C.pr.civ.  

Materia: civil 
Subcategoria: executare silită 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 906 C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: penalități 

 

Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Penalitățile aplicate în condițiile art. 906 C.pr.civ. au ca finalitate să îl constrângă pe debitor 

să execute obligația intuitu-personae la care a fost obligat. Ele au un rol cominatoriu, natura lor 
juridică fiind diferită de aceea a penalităților din materia dreptului substanțial (adică daune-
interese stabilite pe cale convențională), ceea ce exclude în mod firesc orice analogie cu 
dispozițiile legale aplicate acestora din urmă. 

Cât privește momentul de la care debitorul poate fi îndatorat la plata acestor penalități, el 
poate fi dedus din cuprinsul art. 906 alin. (4) C.pr.civ. Potrivit acestei dispoziții, dacă debitorul nu 
execută obligația în termen de 3 luni de la comunicarea încheierii de aplicare a penalităților, 
instanța de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest 
titlu. 

Rezultă, așadar, că între data comunicării încheierii și până la împlinirea a cel puțin trei 
luni de la acest moment debitorul poate executa obligația intuitu personae asumată (fără să poată 
fi obligat în această situație la plata vreunei penalități), interval care reprezintă în mod logic și 
perioada de referință pentru calculul penalităților. 

 
Cu majoritate, s-a apreciat că penalitățile curg de la data comunicării către debitor a 

încheierii instanței de aplicare a penalităților, moment de la care începe să curgă și 
termenul de 3 luni în care debitorul poate executa obligația [art. 906 alin. (4) C.pr.civ.].  

În sprijinul acestei soluții s-a arătat că se asigură, astfel, caracter constrângător încheierii 
instanței de aplicare a penalităților. 

A fost exprimată și opinia conform căreia penalitățile curg de la data pronunțării 
încheierii instanței de aplicare a penalităților potrivit alin. (2), respectiv alin. (3) al art. 906 
C.pr.civ.  

În sprijinul acestei opinii s-a arătat că dispozițiile alin. (4) al art. 906 reprezintă dispoziții de 
favoare pentru debitor, acordându-i acestuia un termen de 3 luni în vederea executării obligației; în 
acest context, obligația de plată este stabilită prin încheierea la care trimit dispozițiile alin. (2) și 
(3) ale aceluiași articol, alin. (4) amânând doar punerea în executare a acestei încheieri. 

 
 
J.  Proceduri speciale 
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45. Titlul problemei de drept: Ordonanţă preşedinţială. Efecte. Dacă hotărârea nu 
cuprinde nicio menţiune privind durata sa, ordonanţa îşi produce efectele până la 
soluţionarea litigiului având ca obiect fondul cauzei, chiar dacă în hotărârea pronunţată 
nu se face nicio menţiune în acest sens47 

Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 997 C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: ordonanță președințială 

 
 Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
 Potrivit art. 997 C.pr.civ.: „(1) Instanţa de judecată, stabilind că în favoarea 

reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, 
pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube 
iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu 
prilejul unei executări. (2) Ordonanţa este provizorie şi executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde 
nicio menţiune privind durata sa şi nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, 
măsurile dispuse vor produce efecte până la soluţionarea litigiului asupra fondului. (3) La cererea 
reclamantului, instanţa va putea hotărî ca executarea să se facă fără somaţie sau fără trecerea 
unui termen. (4) Ordonanţa va putea fi dată chiar şi atunci când este în curs judecata asupra 
fondului. (5) Pe cale de ordonanţă preşedinţială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în 
fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situaţiei de fapt.” 

 Rezultă din cuprinsul textelor citate că ordonanța președințială este prin natura sa 
vremelnică. În absența unei mențiuni asupra duratei măsurilor dispuse, efectele ordonanței se 
prelungesc în timp cel mult până la data soluționării fondului litigiului. 

 Se poate constata că legiuitorul nu individualizează data rămânerii definitive a 
hotărârii pronunțate asupra fondului ca moment final până la care sunt limitate în timp efectele 
ordonanței. În absența unei astfel de circumscrieri a limitelor temporale ale efectelor ordonanței, 
apreciem că și hotărârea primei instanțe prin care se soluționează fondul cauzei marchează 
încetarea măsurilor dispuse pe calea sumară a procedurii reglementate de art. 997 și urm. 
C.pr.civ. 

 O astfel de interpretare este pe deplin concordantă cu vremelnicia ordonanței. Rolul 
acestei proceduri speciale este să rezolve urgent o situație litigioasă, însă, odată ce cauza a primit 
o rezolvare în fond, orice prelungire a efectelor ei devine nejustificată (e.g., dacă pe cale de 
ordonanță președințială s-a dispus predarea unor documente, iar hotărârea primei instanțe este 
una de respingere pe fond a acțiunii, ordonanța neexecutată nu mai poate fi pusă în executare 
ulterior rezolvării fondului; chiar dacă hotărârea asupra fondului confirmă soluția din ordonanță, 
dar măsura nu a fost adusă la îndeplinire, executarea ulterioară se va face în temeiul hotărârii 
date în fond, și nu în temeiul ordonanței). 

 
În unanimitate, participanții au agreat că, dacă hotărârea nu cuprinde nicio menţiune 

privind durata sa, ordonanţa îşi produce efectele cel mai târziu până la soluţionarea 
litigiului având ca obiect fondul cauzei în primă instanță. 

 
46. Titlul problemei de drept: Obligarea pârâtului în cadrul unei cereri de valoare 

redusă la plata cheltuielilor de judecată constând în taxa de notificare prin executor 
judecătoresc, anterior introducerii cererii de chemare în judecată48 

Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  

                                                 
47 Curtea de Apel Ploiești 
48 Curtea de Apel București 
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Acte normative incidente: art. 451, art. 1032 C.pr.civ.; considerentul nr. 29 al 
Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 
11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare 
redusă 
Cuvinte-cheie: cereri de valoare redusă, cheltuieli de judecată 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Apreciem că sumele achitate cu titlu de onorariu pentru comunicarea, prin executor 

judecătoresc, a unei notificări prealabile introducerii unei cereri de valoare redusă nu pot fi 
imputate pârâtului pe calea cheltuielilor de judecată. 

Dispozițiile art. 1032 C.proc.civ. coroborate cu cele ale art. 451 alin.(1) C.proc.civ. sunt cele 
care întemeiază în mod suficient o asemenea soluție. Cea din urmă dispoziție, privită ca drept 
comun în materia categoriilor de cheltuieli care, avansate fiind de partea care a câștigat procesul, 
pot fi imputate părții adverse cu titlu de cheltuieli de judecată, conține o enumerare, nelimitativă, 
dar omogenă prin aceea că are în vedere sume achitate după introducerea cererii de chemare în 
judecată. Singurul caz care ar permite o derogare ar putea fi acela al onorariilor avocațiale în 
măsura în care, spre exemplu, redactarea cererii de chemare în judecată ar presupune servicii 
avocațiale pentru care plata s-a făcut chiar înainte ca reclamantul să depună cererea la instanță. 

Particularizând la cererea de valoare redusă, legiuitorul, tocmai în considerarea 
specificului valoric al pretenției, înțelege să deroge de la dreptul comun. Art. 1032 alin. (2) 
C.proc.civ. îndrepățește instanța să diminueze cheltuielile de judecată avansate de reclamant 
atunci când apreciază că acestea au o valoare disproporționată în raport cu valoarea cererii sau 
nu au fost cheltuieli necesare. 

Cu atât mai dificil ar fi să se recunoască posibilitatea acordării de cheltuieli de judecată 
reprezentate de onorariul achitat unui executor judecătoresc pentru comunicarea unei notificări 
prealabile introducerii cererii. Introducerea unei cereri cu valoare redusă nu implică formularea, 
cu titlu de procedură prealabilă, a unei notificări comunicate debitorului.  

Mergând mai departe, nu se poate justifica necesitatea unei notificări prealabile prin 
executor judecătoresc nici cu titlu de unică soluție pentru a conserva, în cazul admiterii cererii, a 
dreptului la recuperarea, cu titlu de cheltuieli de judecată, a taxei de timbru atunci când, față de 
natura raportului juridic și circumstanțele cauzei, debitorul creanței certe, lichide și exigibile nu 
era de drept în întârziere la data formulării cererii. Este adevărat că, potrivit art. 454 C.proc.civ., 
pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, pretențiile 
reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată (deci, în contextul discuției 
de față, nu ar putea fi obligat la suportarea taxei de timbru), cu excepția cazului în care, prealabil 
pornirii procesului, a fost pus în întârziere de către reclamant sau se afla de drept în întârziere. 
Nu trebuie, însă, neglijat că Noul Cod civil a liberalizat, din punctul de vedere al modalității de 
comunicare, notificările privind punerea în întârziere: art. 1522 alin. (2) C.civ. prevede că 
notificarea se poate comunica debitorului nu doar prin executor judecătoresc, ci și prin orice alt 
mijloc de probă. 

Concluzionând, ar putea rămâne în discuție doar ipoteza în care, la data la care s-ar putea 
depune cererea de valoare redusă (creanța în bani fiind deja exigibilă), debitorul nu ar fi de drept 
în întârziere (evident, nu este vorba un debitor care și-ar fi asumat obligația de plată în 
exploatarea unei întreprinderi), iar încercările creditorului de a comunica notificarea de punere 
în întârziere s-ar solda cu un eșec pe care l-ar putea evita executorul judecătoresc căruia 
legislația procesuală îi oferă pârghiile necesare pentru a asigura, în pofida împotrivirii 
debitorului, îndeplinirea procedurii de comunicare. În această ipoteză, cu caracter de excepție, 
recurgerea la serviciile executorului, ca agent specializat în comunicarea actelor de procedură, ar 
putea să constituie o soluție obligatorie pentru a evita pierderea dreptului la plata cheltuielilor de 
judecată, deci inclusiv a taxei de timbru (cheltuială de judecată obligatorie, sub rezerva incidenței 
unui caz de scutire ori a incidenței ajutorului public judiciar) ca efect al aplicării, în speță, a 
dispozițiilor art. 454 C.proc.civ. 

Nu în ultimul rând, cele menționate în considerentul nr. 29 al Regulamentului nr. 
861/2007 privind cererile cu valoare redusă nu constituie, în opinia noastră, un contraargument 
la soluția, de principiu, a nerecunoașterii, în procedura internă a cererilor de valoare redusă, a 
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cheltuielilor de judecată făcute cu comunicarea prealabilă a notificării prin executor judecătoresc. 
În afara faptului că Regulamentul este direct și exclusiv aplicabil procedurilor transfrontaliere, 
neimpunând standarde procedurilor similare interne, este de observat că, în cuprinsul aceluiași 
considerent, se subliniază că, în genere, cheltuielile de judecată ar trebui să fie stabilite în 
conformitate cu dreptul intern. Finalul considerentului nr. 29 nu trebuie privit ca o derogare de la 
această trimitere la normele de drept intern, iar cuprinsul normativ al Regulamentului cu atât 
mai puțin încurajează derogarea în sensul lărgirii sferei cheltuielilor de judecată față de cele 
admise potrivit acelor norme, singura derogare fiind aceea în sens contrar. 

 
   Cu unanimitate a fost agreat punctul de vedere expus în opinia INM. 
 

47. Titlul problemei de drept: Condițiile administrării probei cu expertiză în 
procedura cererilor cu valoare redusă49 

Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Cuvinte-cheie: cereri cu valoare redusă, expertiză 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 

 
 Modul în care este enunțată problema nu permite, la o primă vedere, identificarea certă a 
chestiunii de drept specifice generatoare de practică neunitară. 
 Cu toate acestea, dat fiind faptul că se face referire, în enunțul temei, la administrarea 
probei cu expertiză, s-ar putea deduce că se are în vedere situația în care proba a fost deja 
încuviințată ceea ce presupune că instanța a evaluat, printre altele, cheltuielile privind 
administrarea probei ca nefiind disproporționate față de valoarea cererii de chemare în judecată 
sau, după caz (adică în funcție de partea care a solicitat proba), a cererii reconvenționale. Un 
exemplu grăitor ar fi acela în care valoarea totală a obiectului pretins prin cerere trece chiar de 
10.000 de lei, valoare stabilită cu respectarea dispozițiilor art.1026 alin.(1) C.proc.civ., în sensul 
că partea constând în debitul principal nu depășește, la data depunerii cererii, cuantumul amintit. 

Soluția încuviințării unei asemenea probe poate fi facilitată de faptul că reglementarea 
procedurii cu privire la cererile cu valoare redusă nu conține o dispoziție de natură să excludă 
expertiza, excludere care rezultă din dispozițiile în materia ordonanței de plată [a se vedea art. 
1021 alin. (1) C.proc.civ.]. Dar faptul că în procedura, la rândul ei specială, a cererilor cu valoare 
redusă nu există un text de natură să excludă proba cu expertiză nu înseamnă că judecătorul nu 
trebuie să fie foarte rezervat în a o încuviința, fiind dator să verifice, dincolo de aspectul 
proporționalității, anterior indicat, dacă are nevoie de cunoștințe de specialitate, la îndemâna 
unui expert, pentru a se edifice asupra existenței și întinderii obligației de plată. Spre exemplu, 
dacă ar fi vorba de calculul propriu-zis al dobânzilor sau penalităților, expertiza nu ar fi necesară, 
calculul propus de reclamant, în raport cu rigorile formularului cererii, putând fi cenzurat de 
judecător fără a avea nevoie de opinia unui expert contabil. 

În consecință, revenind la administrarea probei cu expertiză, dispozițiile art. 1030 alin. 
(1)-(2) C.proc.civ. nu sunt cu nimic înlăturate de la aplicare. Judecata ca atare se va putea 
desfășura, chiar integral, în camera de consiliu, ca procedură scrisă. În alți termeni, dispozițiile în 
materie de administrare a expertizei nu ar putea, ca principiu, să pericliteze ori chiar să 
compromită litera și spiritul reglementării procedurii cererilor cu valoare redusă. 
 Concret, caracterul scris al procedurii poate fi respectat în raport cu dispozițiile art. 330-
331 C.proc.civ. în ceea ce privește aspecte precum numirea expertului, stabilirea onorariului 
provizoriu și, dacă lucrarea ar presupune o deplasare la fața locului, cheltuielile aferente acestei 
deplasări. De altfel, faptul că expertul ar fi obligat să se deplaseze la fața locului, cu îndeplinirea, 
în prealabil, a obligației de citare a părților, nu încalcă regula caracterului scris al procedurii, 
deoarece această regulă se manifestă, prin excelență, în privința judecății ca atare. Pe de altă 
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parte, prezența părților, ca derogare de la procedura scrisă specifică procedurii speciale, va fi 
întotdeauna impusă ori de câte ori s-a încuviințat proba cu martori, probă a cărei admisibilitate 
rezultă inclusiv din formularele aprobate prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 359/2013 (a se 
vedea, spre exemplu, rubrica de la pct. 2 din Anexa nr. 3 care cuprinde formularul pentru 
întâmpinare). 
 Teoretic, nici măcar aplicarea dispozițiilor art. 338 C.proc.civ., care permite instanței, pe 
baza obiecțiunilor formulate de părți, să dispună administrarea unei noi expertize, nu contravine 
cadrului particular al procedurii privind cererile cu valoare redusă, cu observația că, inevitabil, o 
nouă expertiză înseamnă dublarea cheltuielilor de administrare a probei, iar, foarte important, 
durata procedurii speciale ar risca să se apropie, prin administrarea unei noi expertize, de aceea 
a unei proceduri de drept comun. 
 Concluzionând, pornind de la premisa esențială a inexistenței unui text care să justifice 
inadmisibilitatea probei cu expertiză, se pot identifica soluții care să permită administrarea 
acestei probe, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 331-340 C.proc.civ. Totodată, exigențele 
legate de evitarea unor cheltuieli disproporționat de mari față de valoarea (totală) a cererii, dar și 
de durata procedurii speciale, procedură aflată sub semnul celerității, trebuie avute în vedere 
pentru a reduce pe cât posibil cazurile în care o asemenea probă se încuviințează și, mai departe, 
cele în care, fiind încuviințată proba, se ajunge la deplasări la fața locului sau, ca urmare a 
obiecțiunilor formulate de părți, la efectuarea unei a doua expertize. 

Cu ocazia dezbaterilor, problema de drept a fost precizată în sensul admisibilității 
încuviințării probei cu expertiză în cadrul procedurii cererilor cu valoare redusă. 
   Cu unanimitate, a fost agreată soluția propusă în punctul de vedere al INM,  în sensul 
că, în absența unei interdicții exprese, proba cu expertiză nu poate fi exclusă în cazul 
procedurii speciale a cererilor cu valoare redusă, aceasta putând fi încuviințată de instanță 
în condițiile art. 1030 alin. (9) C.pr.civ. 
    

 
II. Aspecte de practică neunitară în materia dreptului civil 
 
48. Titlul problemei de drept: Verificarea respectării dreptului de preempțiune în 

cauzele în care se solicită pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de 
vânzare având ca obiect un teren extravilan50 

Materia: civil 
Subcategoria: drepturi de proprietate și alte drepturi reale 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 
Cuvinte-cheie: drept de preemțiune 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
 
 Modul de formulare a problemei nu indică în mod precis care este chestiunea de drept 

vizată în mod particular, dat fiind faptul că art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 prevede obligația 
instanței învestite cu o asemenea cerere de a verifica dacă, la data introducerii cererii, sunt 
întrunite condițiile prevăzute la art. 3, 4 și 9, ultimele două texte de lege menționate referindu-se 
la dreptul de preempțiune. Concret, art. 4 alin. (1) din lege recunoaște dreptul de preempțiune la 
vânzarea unui teren agricol din extravilan în favoarea coproprietarilor, arendașilor, 
proprietarilor vecini și a statului român, iar art. 9 din aceeași lege face referire la un aviz final, 
necesar inclusiv în vederea pronunțării de către instanță a hotărârii care ține loc de contract de 
vânzare, indicând autoritatea emitentă a avizului în funcție de suprafața terenului (structura 
teritorială pentru suprafețe de până la 30 hectare inclusiv, structura centrală pentru suprafețe 
peste această limită). 
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 Fără a intra într-o analiză detaliată a procedurii de exercitare a dreptului de preempțiune, 
ca procedură a cărei îndeplinire este confirmată de avizul la care se referă art. 9 din lege, este 
relevant pentru problema astfel cum a fost enunțată să se sublinieze că, în economia legii 
speciale, procedura depinde în mod esențial de proprietarul terenului. Astfel, potrivit art. 6 alin. 
(1) din lege, vânzătorul este cel care înregistrează, la primăria din raza unității administrativ-
teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afișarea ofertei de vânzare în vederea 
aducerii ei la cunoștința preemptorilor. 

 Textul se referă in terminis la vânzător, însă, în realitate, denumirea este inexactă din 
moment ce, în lipsa avizului, care, de altfel, nu poate fi emis decât la un moment ulterior 
înregistrării cererii de afișare a ofertei de vânzare, vânzarea nici nu ar putea fi autentificată. 
Denumirea adecvată ar fi fost aceea de proprietar acoperind, în acest mod, inclusiv ipoteza celui 
care, anterior vânzării preconizate, ca proprietar al terenului, și-a asumat, printr-un antecontract, 
obligația de a încheia, la o dată ulterioară, contractul de vânzare a terenului agricol din extravilan. 

 Cert este că, așa cum am precizat anterior, proprietarul terenului, inclusiv cel care a 
dobândit calitatea de promitent-vânzător, este singurul în măsură să declanșeze procedura de 
exercitare a dreptului de preempțiune, astfel încât lipsa unei asemenea inițative ajunge să 
împiedice pronunțarea unei hotărâri care țină loc de contract de vânzare deoarece dispoziția art. 
5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 condiționează admiterea cererii formulate de promitentul-
cumpărător de avizul emis la finalul procedurii de exercitare a dreptului de preempțiune. 

 Este adevărat că recunoașterea efectului pe care lipsa avizului, aviz dependent de 
conduita promitentului-vânzător, de impediment la pronunțarea hotărârii creează în favoarea 
acestuia din urmă un instrument de blocare, practic discreționară, a dreptului promitentului-
cumpărător la executarea în natură a obligației de a face. O asemenea constatare nu ar putea, 
însă, în sine să justifice o interpretare în sensul renunțării la condiția sine qua non a avizului 
prevăzut la art. 9 în ipoteza litigiului; în fond, nu ar fi această situație, de blocaj, singura în care, 
din cauza rezistenței debitorului, o obligație nu mai poate fi executată în natură, și anume prin 
prestația conformă obiectului asumat de debitor. 

 O eventuală încercare a promitentului-cumpărător de a îndeplini el însuși formalitatea 
înregistrării ofertei de vânzare, cu titlu de executare, pe cheltuiala debitorului, a unei obligații de 
a face, ar putea reprezenta un mijloc practic de a-i prezerva calea introducerii cu succes a acțiunii 
în pronunțarea hotărârii care ține loc de vânzare, dar numai cu condiția autorizării sale de către o 
instanță judecătorească, în cadrul unui litigiu prealabil celui privind suplinirea consimțământului 
la vânzare al promitentului-vânzător. 

 
Întrucât s-a constatat că modul de redactare nu permite identificarea problemei de 

practică neunitară, în vederea precizării acesteia s-a decis reportarea pentru o întâlnire 
viitoare. 

 
49. Titlul problemei de drept: Valoarea probatorie a adeverinței de rol agricol în 

materia partajului succesoral, adeverință depusă ca dovadă a moștenirii proprietății de la 
autor51 

Materia: civil 
Subcategoria: drepturi de proprietate și alte drepturi reale 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 982, art. 984 alin. (1) C.proc.civ.; art. 11 alin. (1)-(2) din 
Legea nr. 18/1991 
Cuvinte-cheie: adeverință rol agricol, partaj succesoral 
 

Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
 Apreciem că adeverința de rol agricol nu reprezintă un titlu de proprietate de natură să 
justifice includerea terenului în masa succesorală partajabilă. 
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 Problema pusă în discuție necesită examinarea unor dispoziții în materia procedurii 
speciale a partajului, în particular a art. 984 alin. (1) C.proc.civ. care obligă instanța să stabilească 
bunurile care urmează a fi partajate, prin raportare la art. 11 alin. (1)-(2) din Legea nr. 18/1991 a 
fondului funciar. Acest din urmă text de lege permite valorificarea evidențelor registrului agricol 
în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, stabilirea suprafețelor aduse de membrii 
cooperatori în cooperativa agricolă de producție, precum și a celor preluate de la aceștia prin legi 
speciale sau în orice alt mod. 
 Este de reținut, cu titlu de principiu, că recunoașterea posibilității de a recurge la registrul 
agricol (de la data intrării în cooperativă) are în vedere specificul legii reparatorii și, în particular, 
natura necontencioasă a procedurii administrative de reconstituire a dreptului de proprietate. De 
altfel, registrul agricol apare, în enumerarea de la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, alături 
inclusiv de declarațiile de martori, ca fiind mijloace de dovedire a suprafețelor de care membrii 
cooperatori au fost deposedați, mijloace distincte de actele de proprietate care ocupă primul loc 
în enumerarea mijloacelor respective. 
 De altfel, înscrierea în registrul agricol nici nu permite, de cele mai multe ori, o 
individualizare în spațiu a dreptului de proprietate asupra terenului respectiv, mențiunile din 
aceste registre limitându-se la nominalizarea proprietarului, a suprafeței totale deținute pe 
categorie de folosință, cu o identificare doar generală a localizării. 
 Art. 982 C.proc.civ. nu poate fi invocat ca argument pentru teza evaluării flexibile a titlului 
de proprietate asupra bunurilor pentru care se solicită partajul, teză care, dacă ar fi primită, ar 
putea susține, într-o anumită măsură, valorificarea registrelor agricole ca probă suficientă a 
titlului de (co)proprietate. Prin faptul că, în temeiul art. 982 C.proc.civ., instanța ia părților 
declarații privind bunurile supuse partajului, luând act, când este cazul, de recunoașterile și 
acordul lor privind, printre altele, existența bunurilor, legiuitorul are în vedere, chiar dacă nu 
distinge sub acest aspect, situația bunurilor mobile (corporale), întrucât, în privința acestora din 
urmă, posesia prezumă proprietatea, iar, din acest motiv, înscrisurile doveditoare ale dreptului 
de proprietate nu se preconstituie ori, foarte frecvent, nu se mai păstrează de către autor ceea ce, 
din cauza prezumției de proprietate trase din simplul fapt al posesiei, nu-l decade din dreptul de 
a dovedi însuși dreptul de proprietate. 
 Nu este aici locul ca, plecând de la problema de drept propusă, să facem o analiză detaliată 
a dispozițiilor în materia procedurilor privind reconstituirea dreptului de proprietate supuse 
Legii nr. 18/1991 a fondului funciar cu toate modificările ulterioare. Este, însă, util să menționăm 
că, în esență, problema de a ști care sunt actele de natură să justifice posibilitatea includerii la 
partaj a unui teren supus unor asemenea proceduri este strâns legată de o altă problemă care, în 
trecutul nu prea îndepărtat, a frământat doctrina și jurisprudența noastră, și anume aceea a 
determinării titlului de proprietate pe baza căruia beneficiarul unor asemenea proceduri, încă 
nefinalizate prin emiterea titlului de proprietate specific acestei legi reparatorii, putea dispune de 
teren. Ne limităm aici la a aminti că teza care a părut să câștige cei mai mulți aderenți a fost aceea 
a binomului probator format din adeverința de proprietate (sau, după caz, hotărâre 
judecătorească privind reconstituirea dreptului de proprietate) și procesul-verbal de punere în 
posesie eliberat de comisia locală, ultimul act fiind decisiv pentru individualizarea terenului 
acordat în urma procedurii de reconstituire. 
 A avansa soluția conform căreia înscrierea autorului în registrul agricol ar fi suficientă 
pentru includerea terenului în masa succesorală partajabilă, soluție ce presupune, ca premisă de 
fapt, că, la data deschiderii moștenirii, cele două acte anterior menționate ca probă calificată 
pentru dreptul de proprietate reconstituit prin aplicarea Legii nr. 18/1991, încă nu fuseseră 
emise pe numele autorului, constituie o soluție nu doar neconformă cu exigențele probatorii în 
materie de titlu de proprietate asupra bunurilor supuse partajului, dar și dificil de justificat prin 
prisma rațiunilor de ordin practic. Într-adevăr, dacă, la data partajului, nu pot fi incluse anumite 
bunuri în masa partajabilă, nimic nu se opune ca, ulterior, să se procedeze la un nou partaj, fie 
convențional, fie judiciar având ca obiect bunurile inițial omise. Articolul 986 C.proc.civ., ca text 
care reglementează încheierea de admitere în principiu suplimentară pentru bunurile care, fiind 
omise în încheierea inițială de admitere în principiu, apar ca fiind partajabile înainte de 
pronunțarea hotărârii de împărțeală, nu trebuie interpretat în sensul că ar institui o decădere din 
dreptul de a cere partajul atunci când descoperirea bunurilor inițial omise s-ar face după 
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pronunțarea hotărârii de împărțeală, ci în sensul că, dacă se trece de un asemenea termen, nu vor 
mai putea fi partajate în dosarul de partaj deja aflat pe rol. 

Cu majoritate, participanții au agreat soluția propusă în punctul de vedere al INM, în 
sensul că adeverința de rol agricol nu reprezintă un titlu de proprietate de natură să 
justifice includerea terenului în masa succesorală partajabilă.  

A fost exprimată și opinia conform căreia, deși nu se poate recunoaște adeverinței de 
rol agricol valoarea unui titlu de proprietate, dacă dreptul nu este contestat, aceasta poate fi 
avută în vedere, coroborat cu alte mijloace de probă, în măsura în care există, pentru a face 
dovada dreptului de proprietate. 
 

 
50. Titlul problemei de drept: Modalitatea de soluționare a partajului judiciar 

având ca obiect terenuri atunci când, din expertiza judiciară avizată de OCPI, rezultă că 
suprafețele menționate în titlul de proprietate nu coincid cu cele identificate de expert52 

Materia: civil 
Subcategoria: drepturi de proprietate și alte drepturi reale 
Obiect ECRIS:  
Cuvinte-cheie: partaj judiciar 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
 
 Problema supusă analizei are în vedere cazul în care partajul privește terenuri pentru 

care, la data introducerii de partaj, nu este deschisă o carte funciară, motiv pentru care, în cadrul 
probatoriului administrat în cauză, se dispune o expertiză, avizată de OCPI, ale cărei concluzii 
relevă indicatori topocadastrali diferiți de cei în raport cu care terenurile au fost individualizate 
în titlul de proprietate. 

Apreciem că, în principiu, partajarea ar trebuie să se facă și pentru terenurile a căror 
individualizare făcută prin expertiza avizată de OCPI ar releva diferențe față de aceea făcută prin 
chiar titlul de proprietate care stă la baza includerii lor în masa partajabilă. 

 Exceptând ipoteza în care titlul de proprietate invocat în susținerea apartenenței bunului 
la masa partajabilă relevă o cauză de nulitate absolută, cauză pe care judecătorul din oficiu este 
obligat să o invoce, consecința, în caz de admitere a excepției fiind excluderea bunului de la 
partaj, soluționarea cererii de partaj nu ar trebui să pună în discuție validitatea titlului de 
proprietate. Or, a reține soluția inadmisibilității partajului în situația în care individualizarea prin 
titlu nu corespunde celei făcute prin expertiza avizată OCPI ar înfrânge acest principiu, cu prețul 
creării unui blocaj sinonim cu o perpetuare a coproprietății pe o durată greu de determinat. 

 Întrucât, pentru ca proprietarii cărora li s-au atribuit terenurile în urma partajului să 
poată dispune de acestea, va fi necesară deschiderea cărții funciare, expertiza avizată de OCPI va 
fi avută în vedere la pronunțarea hotărârii. O dată ce expertul a putut stabili, pornind de la 
individualizarea, chiar greșită, a terenurilor prin titlul de proprietate, care este amplasamentul 
real al acestora, referirea la mențiunile de identificare existente în titlu nu mai este utilă pentru 
pronunțarea hotărârii. În contextul în care, ulterior înscrierii în cartea funciară a dreptului de 
proprietate în favoarea celor cărora terenurile li s-au atribuit prin partaj, s-ar ridica pretenții din 
partea unor terți, beneficiarii acestei înscrieri ar putea invoca, dacă le profită, titlul de proprietate 
inițial, chiar dacă individualizarea topocadastrală pe care acesta o face este greșită. 

 În ipoteza în care diferența dintre identificarea făcută prin titlul de proprietate și aceea 
făcută prin expertiza avizată de OCPI implică suprapuneri reale cu terenuri care, din chiar datele 
existente la dosarul cauzei, rezultă că ar aparține unor terți străini de partaj, instanța învestită cu 
soluționarea partajului nu ar putea afecta drepturile acestora din urmă. În consecință, partajul nu 
se va putea face în privința acestor terenuri sau, cel puțin, în privința părții de teren care relevă 
suprapunerea, putându-se face partajul în privința părților de teren pentru care nu se poate 
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constata suprapunerea în măsura în care aceste părți, nedisputate, ar putea, prin dezmembrare, 
să primească numere cadastrale distincte. 

În acest sens, trebuie avute în vedere dispozițiile Ordinului ANCPI nr. 700/2014. Astfel, 
potrivit art.118 alin.(1)-(2) în situaţia în care există o suprapunere reală cererea de deschidere a 
unei cărți funciare se respinge, iar, dacă proprietarul imobilului pentru care cererea a fost 
respinsă, doreşte să dispună de dreptul său de proprietate pentru zona neafectată de 
suprapunere, atunci, în baza declaraţiei titularului dreptului, exprimată în formă autentică, se 
întocmesc documentaţii cadastrale pentru fiecare lot, respectiv lot afectat de suprapunere, lot 
fără suprapunere. Pentru lotul neafectat de suprapunere se atribuie număr cadastral, se deschide 
carte funciară, iar documentaţia întocmită pentru lotul cu suprapunere se respinge. Este adevărat 
că, potrivit alin.(4) al aceluiași articol, se menționează că, dacă prin emiterea unei hotărâri 
judecătoreşti se generează o suprapunere între imobile, oficiul teritorial pune în aplicare sentinţa 
iar inspectorul menţionează în fişierele .cpxml, aferente imobilelor care se suprapun, la rubrica 
"Observaţii" - "Suprapunere cu imobilul cu nr. cad. . . . ." şi după emiterea încheierilor de carte 
funciară, acestea se vor comunica părţilor; această din urmă dispoziție trebuie, însă, înțeleasă ca 
una de avarie, vizând mai degrabă cazul în care instanța care a pronunțat hotărârea nu a 
cunoscut, la data judecății, existența unei suprapuneri reale, iar nu cazul în care o asemenea 
suprapunere reală, totală sau parțială, rezulta din probele administrate în cauză. 

 
Dezbaterile pe acest punct au vizat: soluțiile pe care le poate pronunța instanța în ipoteza în 

care se constată diferențe între suprafața identificată prin expertiză și cea menționată în titul  de 
proprietate; necesitatea clarificării de către parte, prealabil partajului, a neconcordanțelor privind 
suprafața partajabilă, prin intermediul rectificării suprafeței menționate în titul de proprietate și a 
înscrierii în cartea funciară, astfel încât la partaj urmează a fi avută în vedere suprafața rectificată, 
remediu posibil atunci când suprafața identificată faptic se înscrie în limita vecinătăților din titlu și 
nu este contestată. 

 
Cu majoritate, s-a agreat că, în ipoteza terenurilor pentru care, la data introducerii 

cererii de partaj, nu este deschisă o carte funciară, dacă suprafața rezultată din măsurători 
este mai mare decât cea menționată în titul de proprietate, în procedura partajului judiciar 
urmează a fi avută în vedere suprafața menționată în titul de proprietate. 

 
51. Titlul problemei de drept: Necesitatea întabulării proprietății vânzătorului în 

materia acțiunilor în constatare-pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act 
autentic53 

Materia: civil 
Subcategoria: drepturi de proprietate și alte drepturi reale 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 894 C.civ., art. 57 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013, art. 5 
alin. (1) din Legea nr. 17/2014 
Cuvinte-cheie: hotărâre care ține loc de contract de vânzare-cumpărare, întabulare 
drept proprietate 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 

 
 Cu titlu de precizare prealabilă, apreciem că, pentru acuratețea analizei, ar trebui 
delimitată ipoteza acțiunii în constatarea dreptului de proprietate (asupra unui imobil) de aceea 
a acțiunii privind pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare ori, într-o 
formulare mai generică și, de altfel, mai răspândită în practică, a hotărârii care să țină loc de titlu 
de proprietate. 
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 Această precizare prealabilă este oportună mai ales că titlul problemei ar indica faptul că, 
la data pronunțării hotărârii și, deci, la data introducerii acțiunii, pârâtul apare ca fiind un 
vânzător al imobilului în litigiu.  
 Este, prin urmare, preferabil să fie examinate ambele ipoteze pe care enunțul le-ar putea 
deschide, adică atât ipoteza unei veritabile acțiuni în constatare, în sensul că reclamantul l-a 
învestit pe judecător cu constatarea unei vânzări deja intervenite anterior introducerii acțiunii, 
cât și ipoteza mult mai frecvent întâlnitei acțiuni privind pronunțarea unei hotărâri care să țină 
loc de titlu de proprietate, premisa fiind, în această din urmă ipoteză, aceea a unei promisiuni de 
vânzare neonorate de promitentul-vânzător. 
 În prima ipoteză, și anume aceea în care s-a încheiat, în mod valabil, un contract de 
vânzare, iar reclamantul, devenit, prin cumpărare, proprietar al imobilului, are interes să obțină 
pronunțarea unei hotărâri prin care să se constate dreptul său de proprietate, drept, așadar, 
preexistent introducerii cererii, se va putea distinge după cum, în funcție și de data vânzării care 
a precedat litigiul, s-a îndeplinit sau nu, cu ocazia autentificării, formalitatea deschiderii cărții 
funciare.  

Mergând în continuarea acestei din urmă delimitări, dacă vânzarea s-a autentificat la o 
dată la care legislația nu impunea deschiderea, în prealabil, a cărții funciare sau, cel puțin, 
existența, la data autentificării contractului de vânzare, a unei documentații cadastrale care să 
poată fi recepționate de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în vederea deschiderii, direct 
pe numele dobânditorului, a cărții funciare, apreciem că hotărârea judecătorească prin care s-ar 
admite acțiunea în constatare nu este condiționată de efectuarea, în prealabil, a acestei 
operațiuni. O soluție contrară ar nega însăși esența litigiului, întrucât, dacă s-a perfectat valabil o 
vânzare, iar cumpărătorul, devenit proprietar, nu dorește decât să pună capăt unor încercări de 
contestare a dreptului său proprietate, ca drept valabil dobândit și, deci, actual în patrimoniul 
său, pentru judecător sunt irelevante eventuale modificări care ar fi apărut, între data vânzării și 
data introducerii acțiunii în constatare, în legislația aplicabilă în materie de autentificare a actelor 
translative de proprietate. 
 Cea de-a doua ipoteză la care enunțul problemei propuse poate să facă referire este aceea 
a unei acțiuni prin care reclamantul-beneficiar al unei promisiuni de vânzare solicită pronunțarea 
unei hotărâri care să țină loc de vânzare prin suplinirea consimțământului promitentului-
vânzător, debitor al obligației de a face născute din acea promisiune, în contextul în care, la data 
promisiunii, pârâtul-primitent-vânzător nu figurează ca proprietar în cartea funciară. 
 Și în această a doua ipoteză, privitoare la promisiunea de vânzare, se poate face, mai 
departe, o subdistincție după cum avem în vedere inexistența cărții funciare ca atare sau, deși 
există carte funciară, faptul că promitentul-vânzător nu figura la data promisiunii și nu figurează 
nici la data introducerii cererii ca proprietar tabular.  

Astfel, în situația inexistenței cărții funciare, încheierea promisiunii rămâne perfect 
valabilă chiar dacă imobilul nu era înscris în cartea funciară, iar acțiunea în pronunțarea unei 
hotărâri judecătorești care să țină loc de vânzare se poate admite dacă se procedează la 
identificarea imobilului printr-o expertiză avizată de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, 
potrivit art. 57 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013. De la această regulă, constând în permisiunea 
pronunțării unei hotărâri care să țină loc de vânzare deși, la data introducerii cererii, încă nu s-a 
deschis cartea funciară, s-a adus, relativ recent, o excepție [a se vedea partea finală a dispoziției 
art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, unde se menționează că, la data introducerii cererii, trebuie 
să fie deja deschisă cartea funciară pentru terenul agricol din extravilan ce face obiectul 
promisiunii de vânzare]. 
 În situația în care, dimpotrivă, la data introducerii acțiunii în pronunțarea hotărâriri care 
ține loc de vânzare, există carte funciară, dar ca proprietar tabular, înscris în partea a II-a cărții 
funciare respective, figurează o altă persoană decât promitentul-vânzător, adică altcineva decât 
cel acționat ca pârât în proces, instanța ar putea admite acțiunea dacă, din actele de la dosarul 
cauzei, rezultă o transmitere a dreptului de proprietate, chiar anterioară promisiunii de vânzare, 
între cel care figurează în continuare ca proprietar tabular, pe de o parte, și promitentul-vânzător  
ca succesor al dreptului, pe de altă parte (spre exemplu, promitentul-vânzător, anterior 
promisiunii, cumpărase imobilul de la proprietarul tabular însă, din diferite motive, nu își 
înscrisese, la data litigiului privind pronunțarea hotărârii, dreptul de proprietate pe numele său).  
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Principiul relativității înscrierii în cartea funciară, relevant în discuția asupra situației de 
față întrucât admiterea cererii de pronunțare a hotărârii va constitui temei pentru întabularea 
dreptului de proprietate pe numele reclamantului-beneficiar al promisiunii de vânzare, este un 
principiu fundamental al sistemului de carte funciară dar care are, printre excepțiile sale, și pe 
aceea prevăzută la art. 894 C.civ. Conform acestei dispoziții, dacă un drept supus înscrierii în 
cartea funciară a făcut obiectul unor cesiuni succesive fără ca înscrierile să fi fost efectuate, cel 
din urmă îndreptăţit nu va putea cere înscrierea dreptului în folosul său decât dacă solicită, odată 
cu această înscriere, şi înscrierea dobândirilor succesive anterioare pe care le va dovedi cu 
înscrisuri originale sau copii legalizate, după caz.  

Pe această cale, după ce se va admite cererea privind pronunțarea hotărârii judecătorești 
definitive care să țină loc de contract de vânzare, beneficiarul promisiunii va solicita 
registratorului de carte funciară, în ordine: 

- înscrierea dreptului de proprietate, în favoarea promitentului-vânzător, în baza actului 
doveditor al transferului de proprietate către acesta din urmă de la cel care, atât la data litigiului 
cu beneficiarul promisiunii, cât și la data depunerii de către beneficiarul promisiunii a cererii de 
înscriere a dreptului pe numele acestuia din urmă, figurează ca proprietar tabular,  

- subsecvent, înscrierea dreptului de proprietate în favoarea beneficiarului promisiunii, în 
baza hotărârii judecătorești care ține loc de vânzare în raporturile cu promitentul-vânzător. 

În cadrul dezbaterilor problema de drept a fost precizată, în sensul că se referă la situația 
acțiunilor privind pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de vânzare.  

A fost însușită, în unanimitate, soluția conform căreia pronunțarea hotărârii este 
condiționată de înscrierea dreptului de proprietate al promitentului-vânzător în cartea 
funciară și în rolul fiscal. 

 
52. Titlul problemei de drept: Aplicabilitatea dispozițiilor art. 2539 alin. (2) C.civ. la 

toate cauzele de întrerupere a prescripției extinctive, prevăzute la art. 2537 C.civ., iar nu 
doar în privința cererii de chemare în judecată și a cererii de arbitrare54 

Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 2537, art. 2539 alin. (2) C.civ. 
Cuvinte-cheie: prescripție extinctivă 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
 
 Problema pusă în discuție are în vedere că art. 2539 alin. (2) C.civ. recunoaște efect 

întreruptiv, chiar dacă soluția, în urma judecății, ar fi una de respingere, anulare, de constatare a 
perimării ori a renunțării la judecată, numai în cazul în care prima cerere, soluționată în sensul 
menționat, ar fi o cerere de chemare în judecată ori o cerere de arbitrare. 

 Asimetria este vizibilă în condițiile în care art. 2537 C.civ. enumeră, alături de cele două 
categorii de cereri, și alte cereri cărora legiuitorul le recunoaște efect întreruptiv de prescripție 
extinctivă, și anume cererea de înscriere la masa credală, cererea de intervenție în executarea 
silită (art. 2537 pct. 2 C.civ.) și constituirea de parte civilă pe parcursul urmăririi penale sau în 
fața instanței de judecată până la începerea cercetării judecătorești sau, în cazul în care 
despăgubirile se acordă, potrivit legii, din oficiu, începerea urmăririi penale (art. 2537 pct. 3 
C.civ.) 

 Apreciem că rațiunea pentru care efectul întreruptiv este explicit acordat de legiuitor 
primei cereri, chiar și eșuate (inclusiv în forma unui eșec asumat de creditor  - a se vedea 
renunțarea la judecată), atunci când este vorba de o cerere de chemare în judecată sau o cerere 
de arbitrare, se regăsește, în opinia noastră, în legătură cu orice cerere prin care titularul 
dreptului subiectiv își exercită componenta dreptului la acțiune în modalitățile determinate de 
specificul procedurii în care este nevoit să își exercite acest drept: procedura insolvenței deja 
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deschise împotriva debitorului, procedura executării silite inițiate de un alt creditor împotriva 
debitorului sau, după caz, o cauză penală pornită în privința unei infracțiuni ce generează o 
obligație de despăgubire, debitorul acesteia putând fi inculpatul ori partea responsabilă 
civilmente. 

 Este adevărat că, sub imperiul Decretului nr. 167/1958, normele în materie de prescripție 
extinctivă erau supuse unei stricte interpretări, iar o asemenea tendință s-ar cuveni, în mare 
parte, păstrată și în raport cu dispozițiile Codului civil, cu mențiunea că, în mod evident, 
concepția Noului Cod asupra prescripției extinctive este una, incontestabil, mai favorabilă 
creditorului. Această din urmă constatare sprijină, credem, o interpretare extensivă, prin 
analogie întemeiată pe ratio legis, a dispozițiilor art. 2539 alin.(2) teza a doua C.civ., în sensul de a 
le aplica și celorlalte trei cereri întreruptive de prescripție. 

 Desigur, posibilitatea unei asemenea extinderi prin analogie a sferei de aplicare a 
dispoziției de la art. 2539 alin. (2) teza a doua C.civ. trebuie verificată și în sensul de a vedea dacă 
acele ipoteze de soluționare, nefavorabilă creditorului, a primei cereri se pretează tuturor 
categoriilor de cereri evocate la art. 2537 pct. 2 și 3 C.civ. , iar nu doar celor prevăzute la art. 2539 
alin.(2) teza a doua C.civ. 

Fără a face o analiză exhaustivă din această perspectivă, trebuie menționat că nu toate 
soluțiile de care art. 2539 alin.(2) teza a doua C.civ. leagă posibilitatea recunoașterii efectului 
întreruptiv dacă cererea ulterioară este finalmente admisă sunt, prin natura lor, aplicabile celor 3 
categorii de cereri omise în enumerarea din dispoziția legală anterior menționată. 

Bunăoară, instituția perimării nu este aplicabilă acțiunii civile alăturate acțiunii penale ori 
cererii de înscriere la masa credală. Totodată, nu se poate vorbi de o renunțare la judecată, ca 
atare, în privința cererii de înscriere la masa credală, iar, în măsura în care s-ar da un răspuns 
contrar, trebuie observat că formularea, din nou, a pretenției de către creditor în cadrul unei 
acțiuni civile ar depinde de evoluția procedurii insolvenței, depunerea unei noi cereri de chemare 
în judecată neputându-se face împotriva unui debitor supus procedurii. 

În concluzie, fără a nega posibilitatea unei interpretări extensive bazate pe identitatea de 
rațiune, trebuie, nu mai puțin, ca, în funcție de natura specifică a procedurilor la care fac referire 
dispozițiile art. 2537 pct. 2 și 3 C.civ., să se analizeze dacă efectul întreruptiv de prescripție 
consacrat, de o manieră excepțională, în art. 2539 alin.(2) C.civ., astfel cum a fost pus în aplicare 
prin art. 2051 din Legea nr. 71/2011, se poate, în mod concret, materializa. 

 
În unanimitate, a fost însușit punctul de vedere exprimat în opinia INM. 
 
53. Titlul problemei de drept: Aplicabilitatea dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Legea 

nr. 165/2013 privind restituirea în natură în cazul cesionarilor de drepturi dobândite de 
persoanele îndreptățite conform Legii nr. 18/1991, prin hotărâri ale comisiilor județene 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, hotărâri pronunțate 
înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 165/201355  

 
Materia: civil 
Subcategoria: drepturi de proprietate și alte drepturi reale 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 1 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 
Cuvinte-cheie: cesionar de drepturi, drept de proprietate 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 

 
 Apreciem că cei cărora le-a fost cedat, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, 
dreptul privind restituirea în natură a unor terenuri ce făceau obiectul Legii nr. 18/1991 a 
fondului funciar, drept recunoscut, prin hotărâri ale comisiilor județene, persoanelor îndreptățite 
potrivit acestei din urmă legi, au posibilitatea de a solicita emiterea titlului de proprietate și 
punerea în posesie în conformitate cu Legea fondului funciar. 
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 Dispozițiile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 care nu recunosc cesionarilor decât 
beneficiul compensării prin puncte, în conformitate cu art. 24 alin. (2)-(4) din lege, trebuie 
circumscrise sferei de aplicare a acestui act normativ. Or, față de dispozițiile art. 4 din lege, în 
sfera de aplicare a acestei legi speciale nu intră cererile soluționate anterior intrării sale în 
vigoare, ipoteză în care se înscrie și cazul în care există o hotărâre a comisiei județene privind 
reconstituirea dreptului de proprietate. 
 De altfel, din ansamblul dispozițiilor legale consacrate măsurii reparatorii constând în 
compensarea prin puncte, rezultă aceeași concluzie, deoarece dispozițiile respective nu permit 
utilizarea punctelor pentru a dobândi terenuri pentru care comisiile județene au emis hotărâri de 
reconstituire a dreptului de proprietate.  

Astfel, potrivit art. 16, cererile de restituire care nu pot fi soluţionate prin restituire în 
natură la nivelul entităţilor învestite de lege se soluţionează prin acordarea de măsuri 
compensatorii sub formă de puncte, iar Fondul național, constituit în baza art. 20 din lege, în 
vederea valorificării punctelor acordate de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, 
cuprinde terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii în natură, aflate în proprietatea privată 
a statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, afectate acordării de măsuri 
compensatorii potrivit prezentei legi [art. 20 alin. (2) din lege]. Or, existența unei hotărâri de 
reconstituire a dreptului de proprietate privată emise de comisia județeană pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată a terenurilor, face ca terenul respectiv să nu fie dintre cele care 
nu fac obiectul restituirii în natură și, prin aceasta, să excludă incidența reparației prin acordarea 
de puncte. 
 Nu în ultimul rând, rațiunea pentru care autorul legii speciale a rezervat un tratament 
puternic sancționator, la limita neconvenționalității, cesionarilor de drepturi născute în favoarea 
persoanelor îndreptățite la măsuri reparatorii potrivit legilor speciale pare să privească, prin 
excelență, cazurile în care cesiunea a intervenit înainte de o recunoaștere definitivă a dreptului la 
acordarea măsurilor reparatorii; în asemenea cazuri, suspiciunea de speculație pare mai 
conturată, nefiind locul aici (problema supusă analizei nu conține un subpunct de acest tip) de a 
discuta dacă o asemenea speculație justifică o sancțiune legală prin reducerea reparației acordate 
cesionarului la o valoare compusă din prețul achitat cedentului (persoana îndreptățită) și 15% 
din diferența până la valoarea care putea fi acordată acestuia dacă nu și-ar fi cedat dreptul. 
  
 În unanimitate, participanții au achiesat la soluția propusă în punctul de vedere al 
INM. 
  

54. Titlul problemei de drept: Modalitatea de calcul a valorii de vânzare a 
locuințelor construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau 
bugetare de stat56  

Materia: civil 
Subcategoria: drepturi de proprietate și alte drepturi reale 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 16 din Legea nr. 85/1992 
Cuvinte-cheie: locuințe construite din fondurile statului și din fondurile unităților 
economice sau bugetare de stat 
 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 

 
Problema în discuție are în vedere o anumită contradicție creată, în urma modificărilor 

aduse, prin Legea nr. 244/2011, dispozițiilor Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi 
spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau 
bugetare de stat.  
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Contradicția s-a creat din cauza menținerii, și după adoptarea legii modificatoare, a  
dispoziției de la art. 7 care, în forma sa inițială, făcea referire, în privința modului de deteminare a 
prețului de vânzare, la Decretul nr. 93/1977. În această formulare inițială, nemodificată explicit 
prin legea modificatoare, prețul de vânzare se stabilea în raport cu acest act normativ special, 
urmând a fi actualizat cu rata inflației, deși, în același timp, a fost păstrată și norma care prevedea 
că valoarea de vânzare a locuinţei se calculează raportat la preţul pieţei de către un expert 
autorizat, în condiţiile legii (art. 16 din lege). 

Apreciem că această din urmă normă este singura care trebuie avută în vedere ori de câte 
ori procedura de vânzare a început după intrarea în vigoare a Legii nr.244/2011. Un argument 
decisiv îl reprezintă dispozițiile art.II din Legea nr.244/2011 potrivit cărora locuinţele pentru 
care, la data intrării în vigoare a acestei legi modificatoare, sunt în curs de derulare procedurile 
de vânzare, se vând la preţul stabilit de reglementările în vigoare la data începerii procedurii de 
vânzare. 

Or, o dată ce, pentru procedurile în curs de derulare la data adoptării legii modificatoare, 
autorul acestei legi a dorit să sublinieze prioritatea dispozițiilor privind stabilirea unui preț 
reglementat prin legi speciale (așa cum era și cazul Decretului nr.93/1977, explicit amintit la art. 
7 din lege), este neîndoielnic că un asemenea tip de preț nu mai poate fi avut în vedere atunci 
când procedura de vânzare debutează după adoptarea legii modificatoare; o interpretare 
contrară ar face inutilă și bizară dispoziția de la art. II din Legea nr. 244/2011 deoarece ar duce la 
soluția conform căreia procedurile finalizate anterior acestei legi, ca și cele inițiate ulterior 
aceleiași legi modificatoare, ar lua în considerare vânzarea la prețul pieții, rămânând, la mijloc, 
supuse prețului legal reglementat doar acele proceduri surprinse de legea modificatoare în plină 
derulare. 

Este adevărat că o tehnică legislativă de mai mare acuratețe ar fi impus ca, o dată cu 
adoptarea legii modificatoare, să fie eliminată referirea la Decretul nr. 93/1977 făcută la art.7, 
însă menținerea acelei referiri nu este suficientă pentru a justifica opțiunea pentru prețul legal 
reglementat decât cu riscul sfidării intenției reale a legii modificatoare. 

 
În unanimitate, a fost agreată interpretarea propusă în opinia INM. 
 

55. Titlul problemei de drept: Posibilitatea obligării pârâtului la plata contravalorii 
energiei electrice și a penalităților de întârziere în baza facturilor emise de creditor și în 
lipsa unui contract de prestări servicii încheiat între creditor și debitor57 

Materia: civil 
Subcategoria: pretenții 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 1014 alin. (1) C.proc.civ. 
Cuvinte-cheie: penalități, clauză penală, factură acceptată 
 

Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
 
 Deși, din enunțarea problemei, nu rezultă o raportare la procedura specială a ordonanței 
de plată, considerăm că este utilă o abordare din această perspectivă, cu atât mai mult cu cât, în 
compensație pentru avantajele pe care le oferă (judecată mai rapidă, executorialitate a hotărârii 
de primă instanță etc.), această procedură specială reclamă o evaluare mai exigentă decât aceea 
specifică dreptului comun în privința determinării creanței certe, lichide și exigibile. Cu toate 
acestea, aplicabilitatea celor expuse mai jos nu este străină nici unei proceduri de drept comun în 
materie de recuperare a debitelor, procedura ordonanței de plată apărând doar ca terenul pe 
care această chestiune de drept este mai frecvent dezbătută. 
 Apreciem că, în general, factura are rolul de a dovedi, atunci când este acceptată, 
livrarea/efectuarea bunului/serviciului la care se referă atunci când, prin ipoteză, 
bunul/serviciul a fost contractat, prealabil livrării, între furnizor și beneficiar. Atunci când, 
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dimpotrivă, din diferite motive, livrarea nu este precedată de încheierea unui contract, factura, 
prin acceptare, devine nu doar proba executării contractului, ci, prioritar, dovada existenței 
acestuia. 

 Dispozițiile art. 1014 alin. (1) C.proc.civ. fac referire la obligații de plată privind sume de 
bani care fie rezultă dintr-un contract civil, fie sunt determinate potrivit unui statut, regulament 
sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege. Prin urmare, 
existența unui contract este una dintre cele două mari ipoteze menționate de text. Referirea 
explicită la contract are în vedere înscrisul doveditor, dat fiind faptul că ceea ce apare ca fiind o a 
doua ipoteză, și anume aceea a obligațiilor de plată determinate prin înscrisul însușit de părți, nu 
poate corespunde, în realitate, decât tot unui contract, privit de această dată în sensul de 
negotium iuris. 
 Foarte importantă pentru stabilirea obligației de plată este, deci, dovada acceptării 
facturii, nefiind locul aici să se procedeze la o examinare aprofundată și exhaustivă a situațiilor 
întâlnite în practică. 
 Cele expuse mai sus au în vedere capătul de cerere privind contravaloarea 
bunului/serviciului prestat, dar neachitat de către debitor. În schimb, inexistența unui contract 
prealabil livrării face ca factura să nu poată justifica pretenția privind penalitățile stipulate, 
unilateral, de furnizor pe factura respectivă. 
 Astfel, în acord cu practica judiciară, apreciem că nu se poate stabili un consimțământ pe 
care debitorul și l-ar fi dat pentru clauza penală prin simplul fapt al acceptării facturii pentru 
bunul/serviciul principal, cunoscut fiind că acea clauză este, în sine, o convenție accesorie 
raportului contractual din care se naște obligația principală, adică obligația privind livrarea 
bunului sau, după caz, prestarea serviciului. 
 Concluzionând, factura, prin acceptare, creează în sarcina debitorului beneficiar al 
bunului/serviciului obligația de plată a contravalorii acesteia deoarece acceptarea facturii relevă 
nașterea unui raport contractual, însă, în lipsa unui contract (scris) încheiat în prealabil, nu poate 
genera și obligația de plată a penalităților prin simpla mențiune, relevând o manifestare de voință 
unilaterală, aplicată pe factură, de către furnizor, cu privire la plata unor penalități pentru 
întârziere. 

În unanimitate, a fost agreată soluția expusă în opinia INM. 

 
56. Perioada pentru care se poate acorda dobânda legală aferentă sumelor a căror 

restituire către consumator a fost dispusă prin hotărârea de constatare a 
caracterului abuziv al unor clauze din contractul de credit58 
 
Materia: civil 
Subcategoria: pretenții 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 2525 C.civ. 
Cuvinte-cheie: dobânda legală, clauze abuzive 

 
 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 

 
 De la bun început, trebuie identificată legislația aplicabilă, legislație plasată în aria 
dreptului comun, dat fiind faptul că Legea nr.193/2000 nu conține dispoziții speciale, așa cum nu 
le conține nici Directiva 93/13. 
 Pentru determinarea codului civil incident este necesar să se observe semnificația juridică 
a plăților făcute de consumator în aplicarea unor clauze finalmente înlăturate ca fiind abuzive din 
contractul încheiat cu profesionistul. Nulitatea acestor clauze a fost constatată prin încălcarea 
unor exigențe imperativ reglementate pentru contracte care, în marea majoritate a cazurilor, au 
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fost încheiate anterior Noului Cod, însă plățile reprezentând contravaloarea clauzelor înlăturate 
ca abuzive s-au făcut, de cele mai multe ori, sub ambele coduri civile. 
 În opinia noastră, indiferent de data la care au fost plătite sumele corespunzătoare 
clauzelor înlăturate, ulterior plății, ca fiind abuzive, plățile apar ca fiind nedatorate. Astfel, la data 
efectuării plății, suma apărea ca fiind datorată deoarece, pe fondul prezumției de validitate a 
clauzei, prezumție (încă) nerăsturnată la data plății, achitarea ei se evidenția ca o executare a 
unei veritabile obligații contractuale; în consecință, consumatorul, ca plătitor, s-a comportat ca un 
solvens, având credința că, atunci când plătește, o face spre a se elibera de obligație. 
 De aceea, apreciem că va fi incident, în privința determinării legii aplicabile obligației de 
restituire a plății lucrului nedatorat, Codul în vigoare la data plății. Pe cale de consecință, 
întârzierea în executarea obligației de restituire, obligație ce revine accipiensului – în cazul de 
față, creditorul – va fi supusă aceluiași Cod. 
 Punându-se problema de a ști de când curge prescripția acțiunii privind dobânda legală 
aferentă sumelor plătite nedatorat ca efect al înlăturării clauzelor abuzive, se cuvine menționat, 
în prealabil, că prescripția în privința capitalului, adică, în termenii discuției de față, a sumelor 
nedatorate nu poate curge înainte ca natura nedatorată a plăților să fie fixată cu certitudine. 
Astfel, dacă procesul care a condus la constatarea caracterului abuziv al clauzelor s-a derulat sub 
Noul Cod de procedură civilă, momentul rămânerii definitive este cel de la care începe să curgă 
prescripția acțiunii în restituirea plății nedatorate, în conformitate cu art. 2525 C.civ. pentru 
sumele achitate după 1 octombrie 2011. Acțiunea în restituire, prin urmare, va cuprinde toate 
sumele achitate cu titlu de plăți nedatorate. 
 Ajungând la dobânda legală aferentă acestor sume, este important de stabilit dacă 
instituția de credit apare ca un accipiens de bună-credință ori de rea-credință, în cel de-al doilea 
caz el fiind de drept în întârziere în privința obligației de restituire și, prin aceasta, expus 
dobânzii legale calculate de la data încasării fiecărei plăți nedatorate. 
 În opinia noastră, cauza de ineficacitate a clauzelor declarate abuzive este, prin excelență, 
imputabilă accipiensului, astfel încât dobânda legală curge împotriva sa de la momentul fiecărei 
perceperi de sumă nedatorată în parte. 

Având în vedere că astfel de cauze sunt de competența secțiilor specializate în soluționarea 
litigiilor cu profesioniști (foste comerciale), s-a decis reportarea ei pentru următoarea întâlnire care 
va fi organizată în acestă materie. 

 
57. Titlul problemei de drept: Hotărâre care să țină loc de act autentic. Caracterul 

nefondat sau inadmisibil al cererilor prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri care 
să ţină loc de act de vânzare cumpărare, atunci când nu se dovedeşte refuzul pârâtului de a 
se prezenta la notar59 

Materia: civil 
Subcategoria: pretenții 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 1522, art. 1669 alin. (1) C.civ. 
Cuvinte-cheie: hotărâre care ține loc de contract de vânzare-cumpărare, dovada refuz 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
  Potrivit art. 1669 alin. (1) C.civ.: „(1) Când una dintre părţile care au încheiat o promisiune 

bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere 
pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, dacă toate celelalte condiţii de validitate 
sunt îndeplinite.”  

 Rezultă cu claritate că refuzul nejustificat de a încheia contractul promis este una dintre 
condițiile substanțiale pretinse pentru pronunțarea unui hotărâri care suplinește 
consimțământul la vânzare al părților, astfel că neîndeplinirea ei atrage ineluctabil respingerea ca 
neîntemeiat (și nu ca inadmisibil) a demersului declanșat. 
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 Referitor la dovada refuzului, cu titlu prealabil, este de subliniat că această condiție nu 
reprezintă altceva decât o aplicație specială a aceleiași cerințe enunțate cu valoare generală în 
cuprinsul art. 1516 alin. (2) C.civ.. Potrivit acestui text, creditorul are deschisă calea remediilor 
reglementate de pct. 1-3, printre și executarea silită a datoriei, doar atunci când neexecutarea 
obligațiilor este una „fără justificare”. Având natura juridică a unei executării silite (chiar și 
atipică), pronunțarea unei hotărâri care ține loc de contract de vânzare este în mod firesc 
subsumată cerinței neexecutării nejustificate a obligației de a face (de a încheia contractul 
promis) asumate de către debitor. 

 Astfel privite lucrurile, dovada neexecutării (adică a refuzului de a încheia contractul de 
vânzare) se realizează, în absența unei norme speciale, în condițiile dreptului comun constituit de 
art. 1522 C.civ., adică prin punerea în întârziere a debitorului (și aceasta dacă nu cumva el este de 
drept în întârziere), fie pe calea unei notificări prealabile, fie prin chiar cererea de chemare în 
judecată. Aspectul semnificativ, și în același timp nota comună a ambelor modalități de punere în 
întârziere, este că doar ulterior epuizării termenului de suplimentar de executare, creditorul are 
deschisă calea obținerii hotărârii care ține loc de contract. 

 Înțelegem să evidențiem în final că este exclusă aplicarea în această materie, peste ceea ce 
pretind dispozițiile legale, a unei notificări specializate (alta decât cele la care se referă art. 1522 
C.civ.), singura  care ar fi în măsură să constituie dovada suficientă a refuzului de executare, 
necesar pentru pronunțarea unei hotărâri care ține loc de contract de vânzare.      

 
În unanimitate, participanții au agreat că, în ipoteza analizată, nu este necesară o notificare 

specială pentru a se reține refuzul debitorului de executare a obligației de a face, motiv pentru care nu 
se poate reține nici inadmisibilitatea, nici caracterul nefondat al cererii de pronunțare a unei 
hotărâri care să țină loc de contract de vânzare.  

 
58. Titlul problemei de drept: Interpretarea art. 1831 C.civ.  „chiriaşul este obligat 

la plata chiriei prevăzute în contract până la data eliberării efective a locuinţei, precum şi 
la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea dată"60 

Materia: civil 
Subcategoria: pretenții 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 1831 C.civ., art. 34 C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: chirie, prejudiciu 

 
 Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Rațiunea  textului supus analizei este de a oferi locatorului un criteriu suplu și eficient 

pentru evaluarea lipsei de folosință atunci când, deși a obținut evacuarea chiriașului, acesta 
continuă să rămână în stăpânirea bunului închiriat.  

Cererea de acordare a chiriei poate fi formulată de către locator odată cu solicitarea de 
reziliere a locațiunii și de evacuare a chiriașului (ipoteză care, de altfel,  a declanșat problema de 
practică neunitară), fără ca demersul acestuia întemeiat pe dispozițiile art. 1831 alin. (2) C.civ. să 
poată fi considerat prematur. 

Soluția avansată are ca punct de plecare natura juridică a sumei datorate în temeiul art. 
1831 alin. (2) C.civ.  

Până la rămânerea definitivă a soluției de reziliere, din moment ce contractul de închiriere 
este încă în ființă, ea reprezintă chiria datorată de către chiriaș locatorului.  

Pentru perioada ce urmează momentului rămânerii definitive a soluției de reziliere a 
locațiunii, suma la care face referire art. 1831 alin. (2) C.civ. constituie criteriul de evaluare a 
prejudiciului înregistrat de către locator ca urmare a faptei ilicite a chiriașului de a rămâne în  
folosința bunului și după încetarea închirierii. Este însă de subliniat că trimiterea pe care textul 
legal o face la chirie are doar rolul de a stabili nivelul primar de despăgubire la care este 
îndreptățit locatorul, din moment ce el are dreptul la repararea în integralitate a prejudiciului 
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cauzat prin fapta ilicită a chiriașului de a folosi bunul, sub rezerva, desigur, de a dovedi o astfel de 
pagubă. Referitor la despăgubirea datorată de către chiriaș pentru ocuparea abuzivă a bunului 
asupra căruia a purtat închirierea, ea nu poate avea alt temei decât angajarea răspunderii civile 
delictuale a acestuia. 

Fie că are un izvor contractual (pentru perioada cuprinsă până la rămânerea definitivă a 
rezilierii) sau unul delictual (pentru perioada de după rămânerea definitivă a rezilierii), dreptul 
locatorului de a pretinde suma indicată în cuprinsul art. 1831 alin. (2) C.civ. poate fi valorificat 
prin chiar cererea prin care se tinde și la rezilierea locațiunii și evacuarea chiriașului.  

Astfel, dreptul de a pretinde chiria până la încetarea închirierii prin hotărârea definitivă de 
reziliere poate fi formulat de către locator în temeiul art. 34 C.pr.civ., fiind vorba de o obligație 
periodică a chiriașului. Cât privește dreptul locatorului de a fi despăgubit pentru lipsa de 
folosință, el are ca finalitate repararea unui prejudiciu cert (din moment ce el este unul viitor și 
sigur), apt de a fi reparat prin chiar hotărârea prin care instanța se pronunță asupra și asupra 
rezilierii. De altfel, credem că art. 1831 alin. (2) C.civ. poate fi privit el însuși ca un temei suficient 
pentru posibilitatea recunoscută locatorului de a pretinde odată cu evacuarea și suma prevăzută 
de acest text legal. 

 
În unanimitate, a fost agreată soluția expusă în punctul de vedere al INM. 
  
59. Titlul problemei de drept: Interpretarea art. 1798 C.civ. „Contractele de locaţiune 

încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, 
precum şi cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei 
la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau în lipsa acestora, prin lege" 

Materia: civil 
Subcategoria: pretenții 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 1798 C.civ. 
Cuvinte-cheie: contract de locațiune, titul executoriu, penalități 

  
 Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Art. 1798 C.civ. conferă valoare de titlu executoriu contractului de locațiune nu doar 

pentru plata chiriei, ci și pentru achitarea penalităților datorate pentru întârzierea executării la 
termen a chiriei. 

Dreptul de creanță al locatorului de a cere plata chiriei, precum și cel de a pretinde plata 
penalităților de întârziere reprezintă bunuri în sensul art. 542 alin. (2) C.civ. În timp ce dreptul la 
plata chiriei are configurația unui bun principal, cel care are ca obiect achitarea penalităților are 
natura unui bun accesoriu al celui dintâi [art. 546 alin. (1) C.civ.]. Iar bunul accesoriu urmează 
soarta juridică a bunului principal, așa cum prevede art. 546 alin. (4) C.civ. Prin urmare, regimul 
juridic aplicabil bunului principal este, practic, transferat și bunului accesoriu. În termenii 
problemei aici analizate, transferul regimului bunului principal asupra celui accesoriu se traduce 
prin aceea că valoarea de titlu executoriu a contractului de locațiune privește nu doar creanța 
principală, dar și accesoriile acesteia reprezentate de penalitățile de întârziere datorate de către 
chiriaș locatorului. 

De altfel, interpretarea în sensul căreia valoarea de titlu executoriu a locațiunii privește 
numai plata chiriei, dincolo de faptul că înfrânge regula „accesoriul urmează soarta principalului", 
încurajează în mod nejustificat procedibilitatea, locatorul fiind obligat să se adreseze instanței de 
judecată pentru a obține penalitățile de întârziere datorate de către chiriaș. 

 
În unanimitate, participanții au agreat soluția expusă în punctul de vedere al INM. 
 
  
60.  Titlul problemei de drept: Modificarea înscrierilor de carte funciară61  
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Materia: civil 
Subcategoria: dreptul de proprietate și alte drepturi reale 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 914 C.civ., art. 220 din Regulamentul de avizare, recepţie 
şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară din 09.07.2014, aprobat prin 
Ordinul nr. 700/2014 al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Cuvinte-cheie: acțiunea în modificare de carte funciară 

 

Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:  
Potrivit art. 914 C.civ., proprietarul imobilului înscris în cartea funciară va putea cere 

oricând modificarea menţiunilor din cartea funciară privitoare la descrierea, destinaţia sau 
suprafaţa acestuia, în condiţiile legii. Reproducem în continuare și art. 220 din Regulamentul de 
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară din 09.07.2014, aprobat 
prin Ordinul nr. 700/2014 al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care 
prevede că: „(1) Prin modificarea de carte funciară se înţelege orice schimbare privitoare la 
aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului înscris asupra acelui 
imobil. (2) Modificarea de carte funciară se poate face doar la cererea titularului dreptului de 
proprietate, în baza actelor doveditoare. Modificarea suprafeţei înscrise în cartea funciară nu este 
considerată o rectificare de carte funciară.” 

Rezultă, așadar, din conținutul acestor dispoziții legale că acțiunea în modificare de carte 
funciară este profund diferită de acțiunea în rectificare de carte funciară. Astfel, acțiunea în 
modificare nu vizează fondul dreptului de proprietate precum acțiunea în rectificare, ci aspectele 
tehnice ale imobilului (e.g., o diferență de suprafață între cea înscrisă și cea reală). Pe cale de 
consecință, admisibilitatea unei atare cereri nu reclamă (precum acțiunea în rectificare) 
formularea pe cale principală a unei acțiuni pe fond care să producă consecințe în mod nemijlocit 
asupra dreptului tabular (e.g., o acțiune în anulare, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune 
întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic), fiind suficientă pentru admiterea ei 
dovada (pe baza expertizei topografice efectuate în cauză) existenței unei neconcordanțe între 
datele tehnice înscrise în cartea funciară și situația reală a imobilului. 

 
În unanimitate, a fost agreată soluția expusă în punctul de vedere al INM. 
 
61. Titlul problemei de drept: Incidenţa dispoziţiilor art. 159 alin. (5) C.pr.fisc. în 

cadrul acţiunii în pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic 
de vânzare62 

Materia: civil 
Subcategoria: pretenții 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 159 alin. (5) C.pr.fisc. 
Cuvinte-cheie: certificat atestare fiscală, pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să 
ţină loc de act autentic de vânzare 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Din cuprinsul art. 1279 alin. (3) C.civ., corelat cu art. 1669 alin. (1) C.civ. rezultă fără 

echivoc că toate condițiile de valabilitate ale vânzării trebuie să fie îndeplinite pentru ca instanța 
să pronunțe o hotărâre care să țină loc de contract de vânzare. 

Printre aceste condiții, art. 159 alin. (5) C.pr.fisc. prevede că pentru înstrăinarea dreptului 
de proprietate asupra construcțiilor, terenurilor și mijloacelor de transport „proprietarii 
bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se 
ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-
teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează". Sancțiunea 

                                                 
62 Curtea de Apel Cluj 



 

69  

nerespectării acestei cerințe este nulitatea absolută a actului juridic de înstrăinare, așa cum 
prevede art. 159 alin. (6) C.pr.fisc. 

Art. 159 alin. (5) și alin. (6) C.pr.fisc. instituie, așadar, o condiție specială de valabilitate 
pentru înstrăinarea unor anumite categorii de bunuri. Este de necontestat că aceste dispoziții se 
aplică actelor voluntare de înstrăinare. Totuși, în absența vreunei distincții operate în cuprinsul 
textului legal, dar și pentru identitate de rațiune, apreciem că cerința impusă de norma analizată 
privește și înstrăinarea realizată ca efect al hotărârii judecătorești pronunțate într-o acțiune în 
executarea unui antecontract de vânzare. Soluția care se impune în cazul nerespectării acestei 
exigențe speciale impuse prin normele Codului de procedură fiscală este respingerea cererii de 
pronunțare a unei hotărâri care ține loc de contract de vânzare ca neîntemeiată.  

 
În unanimitate, a fost agreată soluția expusă în punctul de vedere al INM. 
 
62. Titlul problemei de drept: Caracterul contencios sau necontencios al plângerii 

împotriva încheierii de carte funciară 

Materia: civil 
Subcategoria: drepturi de proprietate și alte drepturi reale 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: Decizia ÎCCJ nr. 72/2007 
Cuvinte-cheie: plângere împotriva încheierii de carte funciară 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Procedura plângerii împotriva încheierii de carte funciară are un caracter necontencios, 

dat fiind că prin intermediul ei nu se urmărește stabilirea unui drept potrivnic (constatarea 
acestui drept este apanajul operațiunii juridice care stă la baza înscrierii) față de o altă persoană, 
ci doar verificarea legalității înscrierii realizate de către registratorul de carte funciară. 

Este de menționat că asupra caracterului necontencios al acestei proceduri s-a pronunțat 
însăși Î.C.C.J. în cadrul unui recurs în interesul legii, prin decizia nr. 72/2007, argumentele 
invocate în cuprinsul acestei hotărâri fiind actuale și astăzi. 

Faptul că procedura este una necontencioasă nu contravine ideii că persoanele interesate 
potrivit mențiunilor de carte funciară trebuie să fie citate. Din moment ce acestor persoane li se 
comunică încheierea prin care registratorul s-a pronunțat asupra cererii de înscriere în cartea 
funciară (art. 31 din Legea nr. 7/1996) este natural ca ele să fie prezente și la judecarea plângerii 
formulate împotriva încheierii registratorului-șef, în temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 
7/1996. Introducerea acestor persoane în cauză urmează să fie realizată de către instanță  din 
oficiu, așa cum prevede art. 78 alin. (1) C.pr.civ.  

 
În unanimitate, a fost agreată soluția expusă în punctul de vedere al INM, în sensul că 

procedura este una necontencioasă. 
 
63.  Titlul problemei de drept: Admisibilitatea notării în cartea funciară a acţiunii în 

pretenţii63  

Materia: civil 
Subcategoria: pretenții 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 902 alin. (2) pct. 19 C.civ. 
Cuvinte-cheie: acțiune în pretenții, notare în cartea funciară 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Apreciem că o acțiune în pretenții formulată împotriva proprietarului nu poate fi notată în 

cartea funciară  (e.g., acțiunea asociatului decurgând din convenția care a stat la baza edificării 
construcției, precum în speța invocată de către promotorul problemei de practică neunitară). O 
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astfel de notare nu prezintă nicio legătură cu imobilul înscris, fiind, de altfel, și lipsită de orice 
folos practic pentru cel care o solicită, nefiind așadar îndeplinite condițiile prevăzute de art. 902 
alin. (2) pct. 19 C.civ.  

Deși prin intermediul acestei notări se tinde la asigurarea opozabilității demersului 
judiciar și, mai departe, a opozabilității creanței care ar putea fi recunoscută prin hotărâre 
judecătorească, în realitate, solicitantul nu va beneficia în urma înscrierii nici de un drept de 
preferință (căci cauzele de preferință sunt expres prevăzute de lege, așa cum rezultă din 
cuprinsul art. 2327 C.civ.) și nici de un drept de urmărire (în absența oricărei garanții reale 
accesorii) asupra imobilului înscris în cartea funciară.  

În măsura în care creditorul dorește să-și asigure realizarea creanței (pretinse pe cale 
acțiunii declanșate) prin urmărirea unor bunuri ale debitorului, el poate recurge la una dintre 
măsurile asigurătorii ce-i sunt puse la dispoziție prin normele Codului de procedură civilă. 

 
În unanimitate, a fost agreată opinia INM, conform căreia acțiunea în discuție nu 

poate fi notată în cartea funciară. 
 
64. Titlul problemei de drept: În cadrul procedurii punerii sub interdicţie 

judecătorească potrivit art. 167 Cod civil şi art. 938 alin. (3) Cod procedură civilă, 
desemnarea curatorului special se face de către autoritatea tutelară sau de către instanţa 
de tutelă?64 

Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: 167 C.civ., art. 938 alin. (3) C.pr.civ., 229 din Legea nr. 
71/2011 
Cuvinte-cheie: punere sub interdicție judecătorească, curator special 
 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
În cadrul reglementării procedurii speciale privind punerea sub interdicție judecătorească, 

Codul de procedură civilă prevede în art. 938 alin. (3) că dacă este cazul, președintele dispune și 
numirea unui curator în condițiile prevăzute de Codul Civil. În același sens, art. 167 din Codul 
civil prevede că „în caz de nevoie și până la soluționarea cererii de punere sub interdicție, 
instanţa de tutelă poate numi un curator special (…).  

 
Problema sesizată mai sus își găsește răspunsul prin interpretarea următoarelor texte 

legale: 
   - potrivit art. 229 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, organizarea, funcționarea și atribuțiile 
instanței de tutelă și de familie se stabilesc prin legea privind organizarea judiciară,  
   - conform art. 229 alin. (2) lit. a) din același act normativ, până la reglementarea prin lege a 
organizării şi funcţionării instanţei de tutelă:  a) atribuţiile acesteia, prevăzute de Codul civil, sunt 
îndeplinite de instanţele, secţiile sau, după caz, completele specializate pentru minori şi familie. 
   - în  alin. (3) din art. 229 legiuitorul a prevăzut că până la data intrării în vigoare a 
reglementării prevăzute la alin. (1),  atribuţiile instanţei de tutelă referitoare la exercitarea tutelei 
cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecătoresc ori, după caz, cu privire la 
supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile acestuia revin autorităţii 
tutelare.  

 - de asemenea, art. 229 alin. (32) din Legea nr. 71/2011 dispune: până la intrarea în 
vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), numirea curatorului special care îl asistă sau îl 
reprezintă pe minor la încheierea actelor de dispoziție sau la dezbaterea procedurii succesorale se 
face, de îndată, de autoritatea tutelară, la cererea notarului public, în acest din urmă caz nefiind 
necesară validarea sau confirmarea de către instanță. 
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 - în cele din urmă art. 229 alin. (34) stabilește că dispozițiile alin. (32) se aplică în mod 
corespunzător și în cazul numirii curatorului special prevăzut la art. 167 din Codul civil. 

Din corelarea textelor precitate rezultă că autoritatea tutelară este cea care trebuie să 
dispună numirea curatorului special în procedura punerii sub interdicție, până la organizarea 
prin lege a instanței de tutelă astfel cum prevede art. 229 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, acest 
aspect fiind stabilit expres de art. 229 alin. (34) din Legea nr. 71/2011. 

 
În cadrul dezbaterilor a fost exprimată opinia conform căreia desemnarea curatorului 

special prevăzut de art. 938 alin. (3) coroborat cu 167 C.civ. se poate realiza numai de către 
instanța în fața căreia se soluționează cererea de punere sub interdicție (interdicție care poate privi 
atât un major, cât și un minor), pentru următoarele argumente: 

 - curatorul special la care fac trimitere dispozițiile art. art. 938 alin. (3) coroborat cu 167 
C.civ. nu este un simplu reprezentant procesual, ci are atribuțiile tutorelui potrivit dispozițiilor art. 
186 C.civ.; 

- textul legii de punere în aplicare a Codului civil [art. 229 alin. (32) din Legea nr. 71/2011] a 
fost modificat implicit de dispozițiile speciale ulterioare ale Codului de procedură civilă [art. 938 
alin. (3) C.pr.civ.]. 

 
În urma dezbaterilor nu s-a reușit conturarea unei opinii majoritare, motiv pentru 

care s-a decis reluarea discuțiilor pe această problemă cu ocazia unei întâlniri viitoare și 
consultarea instanțelor de fond. 

 
65. Titlul problemei de drept: Pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act 

autentic. În situaţia în care promisiunea bilaterală de vânzare este încheiată ulterior datei 
de 1 octombrie 2011 şi este întocmită sub forma înscrisului sub semnătură privată, iar 
pentru contractul care urmează să fie perfectat este necesară, ad validitatem, formă 
autentică, este posibilă pronunţarea unei hotărâri care să țină loc de contract?65  

Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 1.279 alin. (3) C. civ. 
Cuvinte-cheie: hotărâre care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare, promisiune 
bilaterală de vânzare, condiție de formă ad validitatem 
 

Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Cu titlu prealabil trebuie făcută mențiunea că forma autentică nu este o cerință ad 

validitatem pentru încheierea antecontractului, cu toate că o atare cerință este stipulată de lege în 
privința contractului a cărui încheiere a fost promisă. Această soluție poate decurge și dintr-o 
interpretare sistematică a legii: unde a vrut să impună forma autentică, legiuitorul a prevăzut 
expres acest lucru [cf. art. 1014 alin. (1) C. civ. pentru donație], ori a stipulat expres simetria 
formelor [cf. art. 1278 alin. (5) C. civ. pentru pactul de opțiune], de unde rezultă că tăcerea sa, în 
cazul promisiunii de contract, nu trebuie socotită întâmplătoare. Pe de altă parte, forma ad 
validitatem constituie o excepție de la regula consensualismului (art. 1240 C. civ.), fiind, ca atare, 
de strictă interpretare (art. 10 C. civ.). Pentru o perioadă de numai câteva luni, în cursul anului 
2013 a fost inserat în cuprinsul Legii nr. 7/1996 un efemer art. 24 alin. (5), care prevedea forma 
autentică ad validitatem pentru promisiunile de înstrăinare sau de constituire a unor drepturi 
reale imobiliare, normă între timp abrogată prin Legea nr. 221/2013. Însă, antecontractele 
încheiate în perioada în care acea normă a fost în vigoare, fără respectarea formei autentice, sunt 
și rămân lovite de nulitate absolută, nefiind posibil ca ele să producă vreun efect, în pofida 
abrogării normei menționate [art. 6 alin. (3) C. civ.].  

Pe de altă parte însă, față de dispozițiile art. 1.279 alin. (3) C. civ., care impun îndeplinirea 
tuturor condițiilor de validitate ale contractului promis, în cazul în care vânzarea trebuie 
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încheiată în formă autentică ad validitatem (cf. art. 1.244 C. civ. pentru înstrăinarea imobilelor 
supuse înscrierii în cartea funciară), acțiunea în pronunțarea unei hotărâri care ține loc de 
contract de vânzare nu poate fi admisă decât dacă și antecontractul a fost încheiat în formă 
autentică; în acest caz, forma autentică a antecontractului constituie o condiție suplimentară 
pentru executarea silită în natură, respectiv pentru pronunțarea unei hotărâri care ține loc de 
contract, iar în lipsa formei autentice se pot cere doar daune-interese. 

În sprijinul tezei că nu este necesară forma autentică pentru pronunțarea unei hotărâri 
care ține loc de contract a fost oferit argumentul că forma nu poate fi inclusă între condițiile de 
validitate ale contractului promis deoarece, alături de consimțământ,  aceasta va fi suplinită prin 
chiar hotărârea care urmează a fi pronunțată. În același sens a fost adus argumentul că forma 
autentică a antecontractului a fost dată la încheierea acestuia și nu se poate constitui în chiar 
forma ad validitatem a contractului ce se dorește a fi încheiat. Se cuvine să observăm însă, că 
interpretarea conform căreia instanța ar urma să suplinească atât forma, cât și consimțământul, 
se sprijină pe faptul că  hotărârea are valoare de act autentic, fapt ce rezultă din corelarea art. 434 
cu art. 269 alin. (2) C.pr.civ. Potrivit acestui raționament ar reieși că instanța nu va mai analiza 
îndeplinirea cerinței formei autentice pentru că o va suplini chiar prin hotărârea ce urmează a fi 
pronunțată. Pe de altă parte, în sprijinul aceleiași teze, este oferit argumentul că forma autentică 
a promisiunii de vânzare îmbracă un alt consimțământ decât forma destinată contractului ce se 
dorește a fi încheiat.  

Aceste argumente sunt cu siguranță fondate, însă nu credem că pot conduce la concluzia în 
sprijinul căreia au fost enunțate. Astfel, deși  instanța verifică dacă la momentul pronunțării 
hotărârii sunt îndeplinite condițiile contractului de vânzare, cu privire la forma autentică este 
întradevăr greu de înțeles cum instanța ar putea să analizeze îndeplinirea acestei condiții în 
cadrul unui act distinct, încheiat anterior, respectiv promisiunea de vânzare, din moment ce 
destinația acelei forme este antecontractul deja încheiat și nu contractul drept care urmează să 
țină loc hotărârea ce va fi pronunțată. Însă această obligație de a verifica și condiția formei 
reprezintă un mecanism juridic ficțional pe care legiutorul l-a pus în sarcina instanței, atunci când 
s-a referit în conținutul art. 1669 C.civ. la îndeplinirea tuturor celorlalte condiții de validitate, fără 
a distinge între condiții de formă sau condiții de fond. Necesitatea îndeplinirii formei autentice 
pentru obținerea unei hotărâri care să țină loc de contract rezultă cu evidență din litera legii și 
este cel mai aproape de spiritul ei. Interpretarea contrară se fondează mai degrabă pe argumente 
care țin de oportunitatea normei, afirmând în principal că îndeplinirea formei autentice este de 
prisos de vreme ce prin chiar hotărârea pronunțată va fi suplinită această condiție.   

 
În unanimitate, a fost menținută soluția agreată cu ocazia întâlnirii președinților 

secțiilor civile de la Craiova (2015),  preluată și în punctul de vedere al INM. 
 
66. Titlul problemei de drept: Este necesară încuviinţarea de către instanţă a 

actelor de dispoziţie încheiate în numele persoanei ocrotite de curator?66 

Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 178 lit. a), art. 181, art. 183 C.civ. 
Cuvinte-cheie: curatelă, încuviințare acte de dispoziție 
 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Din economia dispoziţiilor art. 178 lit. a) coroborate cu cele ale art. 181 şi art. 183 Cod 

civil, reiese că persoana ocrotită prin curatelă are capacitate de exerciţiu însă din cauza bolii, a 
bătrâneţii sau a infirmităţii fizice nu poate  personal să îşi administreze bunurile sau să îşi apere 
interesele. De asemenea, în art. 183 C.civ. este stabilită regula că în cazurile în care se instituie 
curatela sunt aplicabile regulile de la mandat. Din același text rezultă că doar prin excepție, la 

                                                 
66 Judecătoria Arad 



 

73  

cererea persoanei interesate sau din oficiu instanța va hotărî învestirea curatorului cu drepturile 
și obligațiile unui administrator însărcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia. Pentru 
această situație de excepție,  incidentă cu precădere în cazurile prevăzute de lit. c) şi d) ale art. 
178 C.civ. vor fi aplicabile dispozițiile art. 792-799 C.civ,  astfel încât s-ar putea ajunge la 
autorizare de către instanță sau de către beneficiar a actelor de dispoziție încheiate de 
administrator, astfel cum rezultă din art. 799 alin. (3) teza finală C.civ. 

Însă regula rămâne că în materia curatelei, reprezentarea prin curator a persoanei fizice 
capabile are loc doar în condiţiile stabilite de către cel reprezentat şi în limita puterilor conferite 
de acesta curatorului. Numai în mod excepţional, în temeiul art. 183 alin. (2) C. civ.,  dacă cel 
reprezentat nu este în măsură să dea instrucţiuni curatorului său, instanţa de tutelă este abilitată 
să dea instrucţiuni acestuia. În consecință, regimul de exercitare a curatelei este unul special, 
nefiind aplicabile dispoziţiile art. 146 alin. (2) Cod civil, care reglementează o altă situaţie 
specială (cea a autorizării actelor minorului care a împlinit 14 ani, respectiv a unei persoane care 
are capacitate de exerciţiu restrânsă), astfel că nu este necesară autorizarea dată de instanţa de 
tutelă.  

Faptul că instanţa poate interveni dacă se impune învestirea curatorului cu drepturile şi 
obligaţiile unui administrator însărcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia sau poate 
stabili limitele mandatului şi poate da instrucţiuni curatorului, în locul celui reprezentat, în toate 
cazurile în care acesta din urmă nu este în măsură să o facă, nu implică nevoia unei autorizări 
conform prevederilor art. 146 alin. (2) Cod civil. 

În concluzie, instituirea curatelei presupune că persoana ocrotită are capacitate de 
exerciţiu, astfel că nu se impune încuviinţarea actelor de dispoziţie de către instanţă, aceste 
prevederi aplicându-se minorului şi celui pus sub interdicţie judecătorească. În ipoteza în care 
persoana ocrotită nu are discernământul necesar pentru încheierea actului, măsura de protecţie 
luată prin instituirea curatelei nu mai corespunde nevoilor actuale de ocrotire, impunându-se, 
eventual, luarea unei alte măsuri de ocrotire a majorului. 

 
În unanimitate, a fost agreată soluția expusă în punctul de vedere al INM, în sensul că, 

în ipoteza persoanei capabile ocrotite prin intermediul curatelei, nu este necesară 
încuviințarea actelor de dispoziţie de către instanţă. 

 
67. Titlul problemei de drept: Competenţa instanţelor române de a soluţiona 

cererile de desfacere a căsătoriei în situaţia în care părţile sunt cetăţeni români cu 
domiciliile în România, însă au rezidenţa în ţările membre UE,  împreună cu copii minori 
rezultaţi din relaţia de căsătorie şi în special competenţa privitor la petitele accesorii 
cererii de divorţ: obligaţia legală de întreţinere şi orice chestiune privind răspunderea 
părintească67 

Materia: civil 
Subcategoria: familie și minori 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 3 alin. (1) lit. b) și d), art. 12 alin. (1) din Regulamentul 
nr. 2201/2003 
Cuvinte-cheie: divorț, competența instanțelor române 
 

  Pentru stabilirea competenței internaționale în aceste litigii cu elemente de extraneitate 
de  divorț și răspundere părintească se aplică Regulamentul nr. 2201/2003, iar pentru pensia de 
întreținere se aplică Regulamentul nr. 4/2009. 

În ipoteza în care ambii soți sunt cetățeni români și au reședința în Spania, instanțele 
române sunt competente să solutioneze divorțul în temeiul art. 3 alin. (1) lit. b) din Regulamenul 
nr. 2201/2003. În ceea ce privește răspunderea părtintească, se poate proroga competența de la 
divorț și pe aceste capete de cerere, dacă sunt îndeplinite condițiile art. 12 alin. (1) din 
Regulamentul nr. 2201/2003. Dacă instanța constată îndeplinite aceste condiții, se declară 
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competentă, iar dacă nu sunt întrunite, trebuie să analizeze reședința obișnuită a copilului în 
temeiul art. 8 alin. (1) din Regulament. Dacă după această analiză ajunge la concluzia că reședința 
obișnuită a copilului este în România, instanța română se declară competentă. Dacă ajunge la 
concluzia că reședința obișnuită a copilului nu este în Romania, și o instanță din alt stat membru 
UE este competentă, instanța română se declară necompetentă. 

În ce privește cererea privind pensia de întreținere, dacă instanța română se declară 
competentă să judece cererea referitoare la răspunderea părintească, în temeiul art. 3 lit. d) din 
Regulamentul nr. 4/2009 se declară competentă și cu privire la obligația de întreținere. Dacă 
instanța română se declară necompetentă asupra răspunderii părintești, trebuie să analizeze 
dacă în România este reședinta obișnuită a creditorului sau a debitorului obligației de întreținere 
și se va declara competentă dacă una din aceste reședințe se află în România. 

 
În unanimitate, a fost agreat punctul de vedere al INM în sensul aplicabilității 

dispozițiilor Regulamentului nr. 2201/2003, respectiv Regulamentului nr. 4/2009. 
 
68. Titlul problemei de drept: Posibilitatea constatării de către C.N.C.D. sau de către 

instanţele judecătoreşti a unor discriminări ce provin din acte normative şi repararea 
discriminării prin acordarea despăgubirilor aferente, raportat la Deciziile nr. 818-821 și 
997 pronunțate în 2008 de Curtea Constituţională 

 

Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 1 din Directiva 2000/78/CE, Deciziile Curții 
Constituţionale nr. 818-821 și 997/2008, art. 1 din Protocolul nr. 12 la CEDO, art. 6 
CEDO 
Cuvinte-cheie: discriminare, drepturi bănești 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii68: 
 

A. Deciziile nr. 818-821, 997 și 1325 din anul 2008 ale Curții Constituționale presupun o 
analiză diferențiată, după cum litigiul în care s-a pus problema discriminării intră în domeniul de 
aplicare a dreptului Uniunii Europene sau este unul pur intern.  

În opinia INM, deciziile Curţii Constituţionale menționate mai sus nu împiedică instanțele 
române să asigure deplina eficacitate a dreptului Uniunii Europene în materia nediscriminării.  

În acest sens, articolul 1 din Directiva 2000/78/CE69 prevede că aceasta are ca obiectiv 
stabilirea unui cadru general de combatere a discriminării pe motive de apartenență religioasă 
sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă. De asemenea, Directiva 2000/43/CE70 are ca scop, stabilirea unui 
cadru pentru combaterea discriminării pe baza rasei sau a originii etnice (art. 1). Aceste motive 
de discriminare sunt enumerate în mod exhaustiv, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a 
Uniunii Europene71.  

Pentru motivele de discriminare (rasă sau origine etnică, religie, orientare sexuală, vârstă 
și handicap) care intră în obiectul de reglementare al directivelor menționate, litigiul este unul de 
drept al Uniunii Europene.  

                                                 
68 Întocmit, jud. dr. Gabriela Florescu, catedra de drept al Uniunii Europene, cu consultarea următorilor formatori cu normă 
întreagă ai INM: jud. dr. Ionuț Vidu- catedra de drept civil; jud. dr. Beatrice Ramașcanu, catedra CEDO, Roxana Rizoiu- catedra 
CEDO, proc. Tudorel Ștefan, catedra de drept al UE 
 
69 Directiva 2000/78/CE  de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în 
muncă și ocuparea forței de muncă. 
70 Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între 
persoane indiferent de originea rasială sau etnică  
71 Hotărârea din data de 17 iulie 2008, Coleman, C-303/06, EU:C:2008:415. 
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Un principiu fundamental al ordinii juridice a Uniunii este acela al supremației actelor 
obligatorii. Astfel, în conformitate cu jurisprudența constantă a CJUE (de exemplu, hot. 
Costa/ENEL, 6/64, EU:C:1964:66; hot. Amministrazione delle Finanzo dello Stato/ Simmenthal, 
C-106/77, EU:C:1978:49), tratatele și legislația adoptată de instituțiile Uniunii pe baza tratatelor 
au prioritate în raport cu dreptul național al statelor membre. În acest sens, în hotărârea 
Simmenthal, CJUE a statuat că ,,orice dispoziție a unei ordini juridice naționale și orice practică 
legislativă, administrativă sau judiciară, care ar avea ca efect diminuarea eficacității dreptului 
comunitar ca urmare a împiedicării instanței competente să-l aplice, de a face în momentul 
aplicării tot ceea ce este necesar în vederea înlăturării prevederilor legale naționale care formează 
un eventual obstacol în calea deplinei eficacități a normelor comunitare, este incompatibilă cu 
cerințele inerente naturii dreptului comunitar” (în același sens a se vedea și hotărârea Factortame 
și alții, C-213/89, EU:C:1990:257, punctul 20, precum și hotărârea Åkerberg Fransson, 
EU:C:2013:105, punctul 46).  

Principiul supremației a fost reconfirmat și extins de CJUE, în alte cauze. În hotărârea 
Melki și Abdeli72, Curtea a statuat că ,,o instanță națională sesizată cu un litigiu privind dreptul 
Uniunii, care consideră că o dispoziție națională este nu numai contrară dreptului Uniunii, ci și 
afectată de vicii de neconstituționalitate, nu este privată de facultatea sau dispensată de obligația, 
prevăzute la articolul 267 TFUE, de a sesiza Curtea de Justiție cu întrebări privind interpretarea sau 
validitatea dreptului Uniunii întrucât constatarea neconstituționalității unei norme de drept intern 
este supusă unei acțiunii obligatorii la instanța constituțională. Astfel, eficacitatea dreptului Uniunii 
ar fi amenințată dacă existența unei acțiuni obligatorii la instanța constituțională ar putea 
împiedica instanța națională, sesizată cu un litigiu guvernat de dreptul Uniunii, să exercite 
facultatea care îi este atribuită de articolul 267 TFUE de a adresa Curții de Justiție întrebările 
privind interpretarea sau validitatea dreptului Uniunii, pentru a îi permite să statueze dacă o 
normă națională este sau nu este compatibilă cu acesta”. 

Rezultă din jurisprudența menționată că, deși potrivit sistemului de drept intern, Curtea 
Constituțională este îndreptățită să se pronunțe cu privire la constituționalitatea unei legi 
naționale, în cazul în care se ivește, în fața instanței, un conflict între dreptul național și dreptul 
UE, instanța va fi obligată să aplice dreptul UE, fără a aștepta o hotărâre a Curții Constituționale, 
chiar dacă dispoziția ar contraveni și Constituției statului membru respectiv.  

Mai mult decât atât, interdicția oricărei discriminări bazate, printre altele, pe apartenență 
religioasă, handicap, vârstă sau orientare sexuală, rasă sau origine etnică (motive prevăzute de 
Directivele 2000/43 și 2000/78) este încorporată în articolul 21 din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene. Domeniul de aplicare a Cartei, în ceea ce privește acțiunea 
statelor membre, este definit la articolul 51, alineatul (1) din aceasta, potrivit căruia dispozițiile 
Cartei se adresează statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul 
Uniunii.  

În această privință, cu privire la aplicabilitatea, în paralel, a drepturilor fundamentale 
garantate printr-o Constituție națională, precum și a celor garantate prin Cartă, în cazul unei 
legislații naționale prin care se pune în aplicare dreptul Uniunii în sensul articolului 51, alineatul 
(1) din Cartă, Curtea de Justiție a arătat următoarele: ,,un caracter prioritar al unei proceduri 
incidentale de control al constituționalității unei legi naționale al cărei conținut se limitează la 
transpunerea dispozițiilor imperative ale unei directive a Uniunii nu poate aduce atingere 
competenței exclusive a Curții de Justiție de a constata nevaliditatea unui act al Uniunii, în special a 
unei directive, competență care are ca obiect garantarea securității juridice prin asigurarea 
aplicării uniforme a dreptului Uniunii” (a se vedea în acest sens hotărârea A, C-112/13, EU:C: 
2014:2195, punctul 41, precum și hotărârea Melki și Abdeli, EU:C:2010:363, punctul 54). 

În același sens, în privința drepturilor fundamentale garantate de Carta, CJUE a hotărât că 
acestea ,,trebuie să fie respectate atunci când o reglementare națională intră în domeniul de 
aplicare al dreptului Uniunii, nu pot exista situații care să țină astfel de dreptul Uniunii fără ca 
drepturile fundamentale menționate să poată fi aplicate. Aplicabilitatea dreptului Uniunii o implică 
pe cea a drepturilor fundamentale garantate de cartă (Akerberg Fransson, EU:C:2013:105, 
punctul 21). 

                                                 
72 Hotărârea din data de 22 iunie 2010, Melki și Abdeli, C-188/10, EU:C:2010:363. 
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Jurisprudența Curții de Justiție a UE menționată este obligatorie pentru toate instanțele 
statelor membre, acestea neputând să dea dispozițiilor Uniunii o altă interpretare.  

Prin urmare, față de jurisprudența constantă a CJUE menționată mai sus, rezultă că în 
litigiile care intră în domeniul de aplicare al Directivelor 2000/78/CE și 2000/43/CE, instanța 
națională, are obligația de a asigura efectul deplin al dispozițiilor acestora, înlăturând aplicarea 
normelor din dreptul național discriminatorii, contrare dreptului Uniunii Europene. În 
consecință, în aceste litigii de drept UE, deciziile Curții Constituționale 818-821, 997 și 1325 din 
2008 nu influențează obligațiile care revin judecătorilor români, în calitate de judecători ai UE. 

B. În ipoteza în care  discriminarea care face obiectul litigiului nu este întemeiată pe unul 
din motivele de discriminare exhaustiv prevăzute de directivele menționate mai sus, suntem în 
prezența unei situații pur interne, iar soluția este fundamental diferită de concluzia de la pct. A.  

O.G. nr. 137/2000 transpune în dreptul național cele două directive menționate mai sus, 
dar conține și motive sau criterii suplimentare de discriminare, ce nu intră sub incidența 
dreptului UE. Atât timp cât legiuitorul român nu a formulat o trimitere expresă în cuprinsul 
ordonanței la conținutul unor dispoziții ale dreptului UE prin care să arate că înțelege să supună 
aceluiași regim de reparare a prejudiciului și încălcările normelor de nediscriminare rezultate 
numai din legislația națională, nu poate fi justificată extinderea competențelor Uniunii în această 
materie. 

Deciziile Curții Constituționale mai sus menționate au fost pronunțate în ipoteza în care în 
litigiu motivele de discriminare erau constatate pe criterii socioprofesionale: dobândirea titlului 
de doctor, trecerea într-o altă tranșă de vechime, locul de muncă. Prin urmare, în aceste litigii nu 
este aplicabil dreptul Uniunii Europene.  

În acest sens este și jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Astfel, 
într-o serie de hotărâri73, Curtea a declarat inadmisibile cererile de decizie preliminară trimise de 
instanțele române. Relevantă în acest sens este cererea de decizie preliminară ce a făcut obiectul 
cauzei Agafiței și alții. În cererea de decizie preliminară, instanța română a menționat inclusiv 
deciziile Curții Constituționale 818-820 din 2008.  Argumentele CJUE, relevante pentru problema 
pusă în discuție, se regăsesc în, paragrafele 46 și 47, ale hotărârii, astfel:  
”46. În sfârșit, trebuie subliniat că, în speță, întrebările preliminare privesc în esență nu atât 
obținerea unei interpretări a conținutului material al articolului 15 din Directiva 2000/43 și al 
articolului 17 din Directiva 2000/78, ci mai degrabă problema dacă principiul supremației 
dreptului Uniunii se opune unei norme interne de rang constituțional, astfel cum este interpretată 
de instanța constituțională a statului membru în cauză, care, în prezența unei situații care nu intră 
în domeniul de aplicare al acestor dispoziții ale dreptului Uniunii, dispune ca norma internă care 
asigură, de altfel, transpunerea dispozițiilor respective ale dreptului Uniunii să fie lăsată neaplicată 
sau ca acea normă internă să fie interpretată într-un mod care ar fi contrar acestor dispoziții, dacă 
situația menționată ar intra în domeniul de aplicare al acestora. 

  47. În această privință, deși necesitatea de a asigura interpretarea uniformă a normelor dreptului 
Uniunii poate, astfel cum s-a amintit anterior, să justifice extinderea competenței Curții în materie 
de interpretare la conținutul unor astfel de norme, inclusiv în ipoteza în care acestea sunt aplicabile 
numai indirect unei situații date, în considerarea faptului că o normă de drept național face 
trimitere la acestea, nu este în schimb posibil ca, pe baza aceleiași considerații și fără a fi 
încălcată repartizarea competențelor între Uniune și statele sale membre, să se confere 
supremație normei respective a dreptului Uniunii în raport cu normele interne de rang 
superior, care ar impune, într-o astfel de situație, înlăturarea aplicării respectivei norme de 
drept național sau a interpretării date acesteia” (s.n.). 

Rezultă din aceste considerente ale Curții că atunci când statele membre nu pun în aplicare 
dreptul Uniunii nu mai este de competența sa interpretarea sau înlăturarea unei norme naționale. 
În absența unei legături concrete cu dreptul Uniunii, controlul respectării drepturilor 
fundamentale ține de mecanismele constituționale și jurisdicționale ale statelor membre, sau 
după caz, convenționale, ca, de exemplu, cel exercitat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

                                                 
73 A se vedea hotărârea din data de 07 iulie 2011 Agafiței și alții,C-310/10, EU:C:2011:467; hotărârea din data de 15 
noiembrie 2012, Corpul Național al Polițiștilor, C-369/12, EU:C:212:725; Hotărârea SCMD, C-262/14, EU:C:2015:336 
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În consecință, în ipoteza în care motivele de discriminare nu se circumscriu dreptului 
Uniunii Europene, constatarea discriminării presupune contrarietatea dintre legea pretins 
discriminatorie și Constituție. Aceasta pentru că o lege este discriminatorie numai dacă ea 
contravine principiului nediscriminării reglementat prin art. 16 din Constituție. Prin urmare, a 
afirma despre o lege că este discriminatorie înseamnă a susține că ea este și neconstituțională, iar 
constatarea neconstituționalității poate fi realizată numai prin invocarea excepției de 
neconstituționalitate, incident care, în dreptul național, este  atributul exclusiv al Curții 
Constituționale.  

Pe de altă parte, având în vedere dispozițiile art. 11 și art. 20 din Constituție, această 
problemă trebuie analizată și din perspectiva Convenției europene a drepturilor omului (articolul 
6, 13, 14, Protocolul nr. 12). 

Articolul 1 din Protocolul nr. 12 prevede că “Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege 
trebuie să fie asigurată fără nicio discriminare bazată, în special, pe sex, pe rasă, culoare, limbă, 
religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţa la o 
minoritate naţională, avere, naştere sau oricare altă situaţie”.  Începând cu momentul intrării în 
vigoare pentru România a Protocolului 12 (01.11.2006), nicio discriminare în drepturile 
prevăzute de lege nu mai este posibilă, protocolul acționând independent de celelalte articole din 
Convenție. 
 Articolul 6 din CEDO prevede, între altele, dreptul de acces la justiție, drept care nu e 
absolut, dar îngrădirile aduse acestuia nu trebuie să conducă la lipsirea de substanță a dreptului. 
În situația de față, în care decizia Curții Constituționale nu se referă la ipoteza unei acțiuni în 
despăgubiri, ci se referă la ipoteza unei cereri întemeiate pe O.G. nr. 137/2000, a respinge de  
plano acțiunea în despăgubiri pune probleme legate de asigurarea accesului la instanță. 
 Cu atât mai mult se pot aduce argumente întemeiate pe articolul 13 din CEDO, care 
asigură oricărei persoane dreptul de a de adresa efectiv unei instanțe naționale pentru apărarea 
drepturilor și libertăților recunoscute de CEDO. În speță, în lipsa răspunderii civile delictuale, 
coroborată cu interzicerea celorlalte mecanisme prevăzute anterior de O.G. nr. 137/2000, este 
problematică inexistența unui remediu efectiv la dispoziția unei persoane care pretinde că a fost 
victima unei discriminări prin efectul unui act normativ. 

 
În unanimitate, a fost agreată interpretarea dezvoltată în punctul de vedere al INM. 
 

69.  Titlul problemei de drept: Competenţa (materială procesuală) în materia 
secţiilor sau completelor specializate (instanţelor specializate). Caracterul de ordine 
publică sau privată al excepţiei de necompetenţă a Secţiei/completului specializat. 
Posibilitatea invocării excepţiei din oficiu de instanţa de judecată exclusiv în cadrul 
procedurii art. 200 Cod procedură civilă74 

 
Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 200 alin. (2) C.pr.civ.,  
Cuvinte-cheie: competență materială 

 
   Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
 
 Pentru început redăm conținutul textului de lege care a generat problema enunțată. 

Potrivit art. 200 alin. (2) C.pr.civ. ”în cazul în care cauza nu este de competenţa sa, completul 
căruia i-a fost repartizată cererea dispune, prin încheiere dată fără citarea părţilor, trimiterea 
dosarului completului specializat competent sau, după caz, secţiei specializate competente din 
cadrul instanţei sesizate. Dispoziţiile privitoare la necompetenţă şi conflictele de competenţă se 
aplică prin asemănare.  
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În temeiul textului citat, la primirea dosarului repartizat aleatoriu, judecătorul va verifica, 
din punctul de vedere al specializării, dacă cererea este de competența completului sau a secției 
căreia i-a fost repartizată spre soluționare. Rezultă din topografia art. 200 C.pr.civ., că acest 
aspect va fi analizat cu prioritate față de cerințele prevăzute la 194-197 C.pr.civ., deci chiar 
înainte de a proceda la verificarea cererii de chemare în judecată. Din acest motiv, este evident că 
verificarea competenței prevăzute la art. 200 alin. (2) C.pr.civ. va fi făcută din oficiu în toate 
cazurile și nu la cererea părților.  

Această reglementare a fost introdusă de legiuitor tocmai din nevoia practică de a invoca 
încă din faza scrisă o eventuală necompetența a completului sau a secției specializate prin 
derogare de la regulile generale în materie stabilite de de art. 130 C.pr.civ.  A interpreta cazul de 
necompetență din art. 200 alin. (2) C.pr.civ. ca fiind unul de ordine privată, și în consecință a 
considera că este supus regulilor de invocare din art. 130 alin. (3) C.pr.civ., nu ar face decât să 
înlăture de la aplicare această prevedere legală. 

 
În unanimitate, a fost agreată soluția expusă în opinia INM, în sensul că suntem în 

prezența unui caz de necompetență de ordine publică. 
 

    70. Titlul problemei de drept: Calea de atac susceptibilă de a fi exercitată împotriva 
deciziei pronunţate în apel, în caz de renunţare la judecată, atunci când hotărârea ce s-ar 
pronunţa asupra fondului apelului ar fi definitivă75 

 
Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 406 alin. (6), art. 463 alin. (1) C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: cale de atac, renunțare la judecată 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
 
a) Renunţarea la judecata apelului 
În cazul în care apelantul a renunţat la judecarea apelului sunt incidente dispoziţiile art. 

463 alin. (1) C.pr.civ., actul său procesual de dispoziţie fiind asimilat unei achiesări la hotărârea 
atacată, raportat la motivele de apel invocate, pe care apelantul înţelege să nu şi le mai susţină.   

În acest caz, instanţa de apel va lua act de achiesarea apelantului la hotărârea primei 
instanţe, în ceea ce priveşte motivele de apel invocate. 

Întrucât achiesarea constituie un incident în cadrul judecăţii apelului, aceasta va urma 
regimul juridic al fondului apelului. 

În consecinţă, în ipoteza în care hotărârea care s-ar fi pronunţat asupra fondului apelului 
ar fi fost definitivă, atunci şi achiesarea se va pronunţa prin decizie definitivă. 

 
b) Renunţarea la judecata cererii de chemare în judecată în apel 
Problema a făcut obiectul discuti̦ilor purtate ı̂n cadrul I�ntâlnirii reprezentanţilor 

Consiliului Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile ale curţilor de apel și Înaltei 
Curți de Casație și Justiție, ce a avut loc la Iaşi, în perioada 7-8 mai 2015.  

Majoritatea participanţilor prezenţi la întâlnire au îmbrăţişat opinia conform căreia decizia 
prin care se ia act de renunţarea la soluţionarea cererii de chemare în judecată în apel este 
supusă căii de atac a recursului, independent dacă decizia asupra fondului căii de atac ar fi fost 
definitivă, în considerarea următoarelor argumente: 

- art. 406 alin. (6) teza I C.pr.civ. reglementează regula specială vizând calea de atac în 
materia renunţării la judecată, aplicabilă prin derogare de la art. 634 alin. (1) pct. 4 C.pr.civ. Teza 
a II-a a aceluiaşi articol, care statuează caracterul definitiv al hotărârii prin care s-a luat act de 
renunţare în faţa unei secţii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, constituie excepţia de la această 
regulă specială.  
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- argumentul dedus din interpretarea per a contrario a tezei a II-a din art. 406 alin. (6) 
C.pr.civ., în sensul că este deschisă calea de atac a recursului în orice altă situaţie decât aceea a 
renunţării la judecată în faţa unei secţii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

 
71. Titlul problemei de drept: Calea de atac susceptibilă de a fi exercitată împotriva 
deciziei pronunţate în apel, în situaţia în care se ia act de tranzacţia părţilor, respectiv de 
acordul de mediere, atunci când hotărârea ce s-ar pronunţa asupra fondului apelului ar fi 
definitivă76 

Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 440, art. 441 C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: cale de atac, tranzacție, acord de mediere 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Potrivit art. 440 C.pr.civ., hotărârea care consfinţeşte tranzacţia intervenită între părţi poate 

fi atacată, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanţa ierarhic superioară. 
În conformitate cu art. 441 C.pr.civ., dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod 

corespunzător şi în cazul în care învoiala părţilor este urmarea procedurii de mediere. 
 Similar opiniei enunţate în materie de renunţare la soluţionarea cererii de chemare în 

judecată în apel, la punctul precedent din prezentul punctaj de discuţii, recursul este calea de atac 
susceptibilă de a fi exercitată împotriva deciziei pronunţate în apel, în situaţia în care se ia act de 
tranzacţia părţilor, respectiv de acordul de mediere, chiar şi atunci când hotărârea ce s-ar 
pronunţa asupra fondului apelului ar fi definitivă. 

 
Cu privire la problemele menționate la pct. 70 și 71, s-a agreat soluția expusă în 

punctul de vedere al INM. 
 
 

72. Titlul problemei de drept: Posibilitatea anulării recursului pentru imposibilitatea 
încadrării criticilor recurentului în motivele de nelegalitate prevăzute de art. 488 pct. 1 – 
8 Cod procedură civilă. Motive de recurs ce vizează obligarea părţii la plata cheltuielilor de 
judecată77 

 
Materia: civil 
Subcategoria: alte tipuri de cauze 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 453, art. 488 alin. (1) pct. 8 C.pr.civ., art. 1249 și urm. 
C.civ. 
Cuvinte-cheie: motive de recurs, cheltuieli de judecată 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
În temeiul art. 489 alin. (2) C.pr.civ., instanţa de recurs are obligaţia de a proceda la 

încadrarea/reîncadrarea criticilor recurentului în motivele de casare prevăzute de art. 488 pct.1 
– 8, după dezbateri contradictorii, nefiind ţinută de motivul/motivele de nelegalitate expuse de 
recurent, nulitatea recursului putând fi pronunţată numai în situaţia în care este imposibilă o 
astfel de încadrare în motivele de casare. 

 În ceea ce priveşte încadrarea efectivă în motivele de recurs a criticilor ce vizează 
cheltuielile de judecată, apreciem că este preferabilă aplicarea motivului de recurs prevăzut de 
art. 488 alin. (1) pct. 8 C.pr.civ. Înclinăm către calificarea cheltuielilor de judecată ca fiind 
prejudiciul material izvorât din răspunderea delictuală reglementată de art. 1249 și urm. C.civ., 
prejudiciu care, potrivit art. 453 C.pr.civ., trebuie suportat de către partea care a căzut în 
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pretenții. Opinăm astfel, întrucât atitudinea procesuală culpabilă a părţii care a căzut în pretenţii 
declanşează o răspundere civilă delictuală, al cărei conţinut îl constituie obligaţia civilă de 
reparare a prejudiciului cauzat, respectiv restituirea  sumelor pe care partea care a câştigat 
procesul a fost nevoită să le avanseze.  

 

În unanimitate, participanții la întâlnire au agreat soluția expusă în opinia INM, în 
sensul posibilității încadrării criticilor privind cheltuielile de judecată în motivul de recurs 
prevăzut de art. 488 pct. 8 C.pr.civ., dar numai în măsura în care, având în vedere obiectul 
concret al criticii, aceasta nu poate fi încadrată într-unul din celelelalte motive de recurs 
prevăzute la art. 488 C.pr.civ. (de ex. pentru ipoteza în care instanța de apel a procedat la 
reducerea cheltuielilor de judecată, fără a motiva această soluție, critica de recurs care 
vizează acest aspect poate fi încadrată în motivul prevăzut la art. 488 pct. 6 C.pr.civ.). 

 
 
   

   73. Titlul problemei de drept: Interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 717 alin. (2) 
Cod procedură civilă cu privire la următoarele aspecte: 

A. Dacă dispoziţiile art. 717 alin. (2) Cod procedură civilă instituie în sarcina 
executorului judecătoresc o obligaţie distinctă, de a înainta de îndată copiile din dosarul 
de executare, independentă de cea stabilită în sarcina părţii interesate. 

B. Posibilitatea instanței de a cenzura cheltuielile ocazionate de fotocopierea și 
certificarea de către executorul judecătoresc a actelor solicitate de instanță. 

C. Posibilitatea executorului de a-și recupera aceste costuri, în ipoteza în care până 
la soluționarea contestației partea interesată nu și-a îndeplinit obligația stabilită de 
instanță, iar din dispozitivul hotărârii lipsește o astfel de mențiune. 

D. Momentul în care se stabilesc de către instanţă obligaţiile prevăzute de art. 717 
alin. (2) Cod procedură civilă78 

 
Materia: civil 
Subcategoria: executare silită 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 203, art. 444, art.  451 alin. (1), art. 717 alin. (2) C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: cheltuieli de judecată 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
 
A. Mai întâi, cu privire la posibilitatea ca executorul judecătoresc să condiționeze 

înaintarea dosarului de executare de achitarea cheltuielilor ocazionate de fotocopierea 
acestuia, problema a fost analizată la întâlnirea reprezentanților Consiliului Superior al 
Magistraturii cu președinții secţiilor civile ale curților de apel și Înaltei Curți de Casație și 
Justiție, la Curtea de Apel Iași, 7-8 mai 2015. Vom reda în cele ce urmează punctul nostru de 
vedere prezentat la respectiva întâlnire, părerile exprimate în plen, precum și concluziile 
dezbaterilor pe acest subiect. 

 
„Articolul 717 alin. (2) NCPC republicat fixează în sarcina contestatorului obligația de a 

achita cheltuielile necesitate de punerea la dispoziția instanței de executare a copiei certificate de 
pe actele de executare contestate. 

 Textul nu permite exercitarea de către executorul judecătoresc, dator să furnizeze copii 
certificate de pe actele de executare contestate, a unui drept de retenție sui generis, în sensul de a 
refuza îndeplinirea obligației care îi revine în raporturile sale cu instanța de executare până la 
momentul achitării efective a cheltuielilor de către partea interesată (în general este vorba de 
contestator). 

 De asemenea, după depunerea dosarului de executare, instanţa nu poate dispune 
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suspendarea judecării cauzei, în temeiul art. 242 alin. (1) NCPC, pentru a-l determina pe 
contestator să achite costurile fotocopierii dosarului de executare, întrucât acest text legal nu 
este incident – nu este împiedicată desfăşurarea normală a procesului (dosarul de executare fiind 
ataşat dosarului cauzei). 

 Mai mult, un contestator debitor care o obținut o suspendare provizorie a executării silite 
ar putea fi tentat, mizând pe aplicarea art. 242 alin. (1) NCPC, să nu se conformeze obligației de 
suportare a cheltuielilor stabilite în sarcina sa pentru a provoca o suspendare a judecării 
contestației la executare, de natură, în contextul particular evocat, să prelungească artificial 
beneficiul măsurii suspendării executării silite dispuse anterior de instanță. 

 
Opinii exprimate de participanții la întâlnire: 
 
Articolul 717 alin. (2) NCPC stabilește două tipuri de obligații ce pot fi dispuse de către 

instanță – una în sarcina executorului judecătoresc, de a trimite de îndată copii certificate ale 
actelor dosarului de executare contestate și una în sarcina părții interesate, de a achita 
contravaloarea acestor copii. Executorul judecătoresc nu poate condiționa îndeplinirea obligației 
proprii de plata cheltuielilor datorate de parte, el urmând a se descoti cu partea interesată cât 
privește aceste cheltuieli în cadrul procedurii execuționale. Ipoteza este similară celei privind 
obligația expertului de a efectua expertiza şi de a depune la dosar raportul de expertiză. 

În practică au fost pronunțate și soluții de suspendare a judecății, pe temeiul art. 242 alin. 
(1) NCPC, după ce, în prealabil, instanța a pus în vedere părții interesate obligația de a achita 
contravaloarea cheltuielilor realizate de executorul judecătoresc cu efectuarea copiilor de pe 
dosarul execuțional.  

 
În unanimitate, participanții prezenți la întâlnire au agreat soluția propusă în punctul 

de vedere al INM, cu mențiunea suplimentară că instanța este obligată să pună în sarcina 
părții interesate obligația de a achita contravaloarea cheltuielilor cu multiplicarea 
dosarului de executare, cu indicarea exactă a cuantumului acestora, fără a avea 
posibilitatea de a suspenda judecata pe temeiul art. 242 alin. (1) NCPC în caz de neexecutare 
a acestei obligații de către parte (dosarul de executare fiind ataşat dosarului cauzei nu mai 
subzistă impedimentul soluţionării pricinii, textul nefiind aplicabil). 

 
B. Posibilitatea instanței de a cenzura cheltuielile ocazionate de fotocopierea și 

certificarea de către executorul judecătoresc a actelor solicitate de instanță. 
Cu toate că nu se bucură de o reglementare expresă, cheltuielile necesitate de punerea la 

dispoziția instanței de executare a copiei certificate de pe actele de executare contestate 
reprezintă cheltuieli de judecată în sensul art. 451 alin. (1) C.pr.civ. putând fi încadrate la ”orice 
alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului”. De asemenea, considerăm că 
acestea pot fi cenzurate de instanța de judecată, aplicându-se pentru identitate de rațiune 
dispozițiile art. 451 alin. (2) și (3) C.pr.civ. În lipsa unor reglementări în materie, opinăm că 
reducerea onorariilor va fi realizată de instanța de judecată prin raportare la costul/pagină 
practicat în zona respectivă, drept criteriu pentru costul de piață.  

 
C. Posibilitatea executorului de a-și recupera aceste costuri.  
Având în vedere natura lor de cheltuieli de judecată, astfel cum am arătat, în situația în 

care debitorul nu achită contravaloarea cheltuielilor de fotocopiere a actelor de executare, 
instanța se va pronunța prin dispozitivul hotărârii de dezînvestire asupra acestor cheltuieli. Dacă 
instanța omite acest aspect cu ocazia pronunțării, apreciem că executorul are la îndemână 
cererea de completare a hotărârii reglementată de art. 444 C.pr.civ.   

 
D. Momentul în care se stabilesc de către instanţă obligaţiile prevăzute de art. 717 

alin. (2) Cod procedură civilă.   
În temeiul art. 203 C.pr.civ. instanța  poate solicita executorului judecătoresc să transmită 

copii de pe actele de executare contestate încă din faza prealabilă stabilirii primului termen de 
judecată, având în vedere caracterul urgent al contestației la executare, prevăzut de art. 717 alin. 
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(4) C.pr.civ. şi sintagma "va solicita de îndată" din dispoziţiile alin. (2) al aceluiaşi articol. Așadar, 
transmiterea copiilor certificate de pe actele dosarului de executare reprezintă o măsură pentru 
pregătirea judecății, ce poate fi dispusă anterior primului termen. 

 
Participanții la întâlnire au apreciat - în sensul soluției agreate cu ocazia întâlnirii de la Iași - 

că înaintarea dosarului instanței de executare de către executorul judecătoresc nu poate fi 
condiționată de plata cheltuielilor datorate de parte (pct. A).  

Referitor la problema menționată la pct. B, s-a apreciat că instanța are posibilitatea de a 
cenzura cheltuielile ocazionate de fotocopierea și certificarea de către executorul 
judecătoresc a actelor solicitate de instanță, un argument suplimentar adus în sprijinul 
soluției fiind acela că atunci când legiuitorul a dorit să sustragă cenzurii instanței anumite 
tipuri de cheltuieli în legătură cu procedura judiciară a prevăzut acest lucru în mod expres 
[de ex. taxa judiciară de timbru şi a timbrului judiciar, sumele cuvenite martorilor - art. 451 
alin. (4) C.pr.civ.].  

În ceea ce privește posibilitatea executorului de recuperare a cheltuielilor de 
fotocopiere a actelor de executare în ipoteza în care instanța a omis să se pronunțe prin 
dispozitivul hotărârii de dezînvestire asupra acestor cheltuieli (pct. C) și momentul în care 
se stabilesc de către instanţă obligaţiile prevăzute de art. 717 alin. (2) C.pr.civ. (pct. D), au 
fost agreate, cu unanimitate, soluțiile propuse în opinia INM.   

 
 

  74. Titlul problemei de drept: Momentul până la care dăinuie suspendarea executării 
silite, dispusă în temeiul art. 719 C.pr.civ., respectiv până la soluţionarea definitivă a 
contestaţiei la executare sau până la soluţionarea în primă instanţă a acesteia79 

 
Materia: civil 
Subcategoria: executare silită 
Obiect ECRIS:  
Acte normative incidente: art. 651 alin. (4), art. 719 C.pr.civ. 
Cuvinte-cheie: suspendare executare silită 

 
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii: 
Problema a făcut obiectul discuţiilor purtate în cadrul Întâlnirii reprezentanților Consiliului 

Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile ale curţilor de apel și Înaltei Curți de Casație 
și Justiție, ce a avut loc la Timişoara, în perioada 19-20 noiembrie 2015.  

 Opinia exprimată de Institutul Naţional al Magistraturii, însuşită în unanimitate de 
participanţii la întâlnire, a fost aceea că efectele suspendării executării silite subzistă până la 
soluționarea contestației la executare în primă instanță. 

 În argumentarea acestei opinii, trebuie avute în vedere dispozițiile art. 651 alin. (4) 
C.pr.civ. potrivit cu care, în toate cazurile, instanța de executare se pronunță prin încheiere 
executorie, supusă apelului în termen de 10 zile de la comunicare, dacă prin lege nu se prevede 
altfel. Astfel, o excepție de la regula caracterului executoriu al soluției date în primă instanță de 
instanța de executare o găsim în materia validării de poprire, legiuitorul prevăzând crearea unui 
titlu executoriu împotriva terțului poprit doar din momentul în care hotărârea rămâne definitivă 
[art. 792 alin. (1) C.pr.civ.]. 

 O asemenea excepție, de la regula caracterului executoriu al hotărârii date în primă 
instanță, nu este, însă, reglementată și în privința contestației la executare, astfel încât, în lipsa 
unui text de excepție, regula edictată la art. 651 alin. (4) C.pr.civ. nu are a fi îndepărtată. 

 Pe cale de consecință, fiind vorba de o dezlegare dată printr-o încheiere executorie, soluția 
dată în primă instanță unei contestații la executare nu poate reprezenta decât o soluționare a 
contestației. Cum art. 719 alin. (1) C.pr.civ. face referire la posibilitatea suspendării executării 
silite până la soluționarea contestației la executare, rezultă că încheierea dată în primă instanță 
pune deja capăt suspendării executării. 
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 Mai mult decât atât, chiar și în lipsa dispoziției legale care recunoaște caracter executoriu 
încheierii date de instanța de executare și, în acest fel, dezlegării date în primă instanță, soluția ar 
fi aceeași, și anume limitarea efectului încheierii de suspendare a executării până la momentul 
dezlegării date în primă instanță. Într-adevăr, prin însăși formularea art. 719 alin. (1) C.pr.civ. 
care stabilește ca limită temporală momentul soluționării contestației (sau a altei cereri 
privitoare la executarea silită), nu s-ar putea prelungi consecința suspendării executării dincolo 
de faza primei instanțe, pentru că hotărârea dată de instanța de executare în primă instanță, chiar 
dacă nu ar fi executorie, și-ar păstra, incontestabil, natura juridică a unei ... soluționări a 
contestației.  

 Independent de natura executorie sau nonexecutorie a dezlegării date în primă instanță, 
dezlegarea, prin hotărârea pronunțată, corespunde, incontestabil, conceptului de „soluționare”. 

 De altfel, atunci când legiuitorul a dorit să prelungească durata suspendării unei executări 
silite dincolo de momentul soluționării unei cereri în primă instanță, respectiv până la momentul 
soluționării definitive, o asemenea intenție a fost servită de o formulare explicită a textului de 
lege. Este relevant exemplul pe care îl oferă o instituție reglementată în proximitatea instituției 
suspendării judiciare a executării până la soluționarea contestației la executare, și anume aceea a 
depunerii cu afectațiune specială. Într-adevăr, în conformitate cu art. 721 alin. (4) C.pr.civ., este 
suspendată eliberarea către creditor a sumei consemnate – eliberarea sumei fiind o fază, cea din 
urmă, a procedurii de executare silită – atunci când debitorul ori cel care a făcut consemnarea 
integrală a sumei datorate a declarat că se opune la eliberare și a făcut dovada că a introdus 
contestație la executare. Într-o asemenea ipoteză, legiuitorul fixează întinderea în timp a 
suspendării până la momentul soluționării contestației prin hotărâre definitivă. 

 Revenind la ipoteza avută în vedere de art. 719 alin. (1) C.pr.civ., nu s-ar putea imputa 
soluției limitării la faza primei instanțe a efectului suspensiv de executare că ar implica un efect 
defavorabil în raport cu debitorul. Mai exact, dacă s-a respins contestația la executare, creditorul, 
prin executorul judecătoresc, va putea relua executarea silită din punctul în care a fost 
suspendată, iar, dacă s-a admis contestația la executare, debitorul-contestator nu va mai profita 
de efectul suspensiv de executare al încheierii date în temeiul art. 719 alin. (6) C.pr.civ. pentru 
simplul motiv că intervine, în favoarea sa, un efect încă mai energic, și anume acela al anulării, în 
tot sau în parte, a executării silite ori a unor acte de executare (variabila se explică, pe de o parte, 
prin obiectul contestației astfel cum a fost dedus instanței de executare, iar, pe de altă parte, de 
măsura în care instanța a admis contestația); acest efect energic rezultă din încheierea de 
admitere a contestației și se consumă încă de la momentul pronunțării soluției de primă instanță 
tocmai mulțumită art. 651 alin. (4) C.pr.civ., evocat mai sus. 

 Un alt posibil inconvenient al soluției limitării suspendării executării la nivelul primei 
instanțe, inconvenient nu rareori invocat și aplicabil, evident, doar în cazul în care efectul 
suspensiv a încetat ca urmare a respingerii contestației la executare (după cum am subliniat mai 
sus, scenariul admiterii contestației la executare oferă debitorului confortul dat de soluția 
executorie de primă instanță), ar fi acela că debitorul-contestator ar rămâne descoperit, adică 
fără o pârghie procedurală, în încercarea sa de a obține o nouă suspendare a executării silite pe 
perioada judecării apelului introdus împotriva încheierii de respingere a contestației la 
executare. 

 Remediul procesual corespunzător unui asemenea obiectiv, legitim în sine, ar putea fi nu 
atât acela al cererii de suspendare a hotărârii apelate (adică a încheierii de respingere a 
contestației, dată în primă instanță) deoarece suspendarea unei hotărâri de respingere a unei 
contestații nu ar avea nicio înrâurire asupra eficacității actelor de executare ori a procedurii 
execuționale în ansamblul ei (executarea a fost suspendată nu prin simpla introducere a 
contestației, ci prin admiterea cererii de suspendare a executării), cât mai degrabă înțelegerea 
sintagmei „altei cereri privind executarea silită”, sintagmă regăsită în art. 719 alin. (1) C.pr.civ. ca 
acoperind inclusiv calea de atac (apelul) formulată împotriva hotărârii pronunțate, în primă 
instanță, cu privire la contestația la executare. Cu alte cuvinte, fiind văzută cererea de apel 
împotriva unei soluții date în primă instanță asupra unei contestații la executare ca o cerere 
privitoare la executarea silită, atunci o asemenea cerere îngăduie celui care o formulează să 
solicite, aidoma celui care introduce, la prima instanță, contestație la executare, o suspendare a 



 

84  

executării; în cazul dat, acela al suspendării executării aferentă cererii de apel, efectul suspensiv 
de executare s-ar întinde până la soluționarea cererii de apel. 

 
 

A fost menținută soluția agreată cu ocazia întâlnirii de la Timișoara (a se vedea supra, 
pct. 38). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Întocmit:            Bogdan Dumitrache, formator INM 
      Judecător Emilian Meiu, formator INM 

Nadia-Simona Țăran, personal de specialitate juridică 
asimilat magistraților, INM 


