MINUTA ÎNTÂLNIRII PREŞEDINŢILOR SECŢIILOR CIVILE ALE CURŢILOR DE APEL
13-14 octombrie 2016, Curtea de Apel Cluj1

În perioada 13-14 octombrie 2016, la sediul Curţii de Apel Cluj, a avut loc întâlnirea
reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii cu președinții secţiilor civile ale
curților de apel, în care au fost dezbătute probleme de drept ce au generat practică
neunitară în materie civilă.
Dezbaterile au fost moderate de către doamna Delia Narcisa THEOHARI,
judecător la Tribunalul Bucureșt și de către domnul Stelian Ioan VIDU, judecător la
Tribunalul Timiș, ambii formatori cu nomă întreagă ai Institutului Național al Magistraturii
în cadrul catedrei de drept civil şi drept procesual civil.
Curțile de apel au fost reprezentate, în principal, de președinții secțiilor civile sau
de judecători din cadrul acelorași secții.
Din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Biroul de
recursuri civile în interesul legii, a participat doamna procuror Florența BALTĂ.
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I.

Aspecte de practică neunitară în materia dreptului procesual civil

A.

Taxă judiciară de timbru

1.

Titlul problemei de drept:
Timbrarea cererii de apel în situația în care apelantul solicită schimbarea
hotărârii primei instanțe exclusiv sub aspectul variantei de împărțeală stabilite2

Materia: drept civil
Subcategoria: drepturi de proprietate și alte drepturi reale
Obiect ECRIS: apel - partaj judiciar
Acte normative incidente: art. 5 alin. (1) lit. f) și art. 23 lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013
Cuvinte cheie: taxă judiciară de timbru; apel; partaj judiciar; modalitate de
împărțeală
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
Potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, (...) cererea de partaj propriu-zis,
indiferent de modalitatea de realizare a acestuia se timbrează cu 3% din valoarea masei
partajabile.
În conformitate cu art. 23 din aceeași ordonanță, cererile pentru exercitarea
apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din:
a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de
prima instanță, dar nu mai puțin de 20 lei;
b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în
bani, dar nu mai puțin de 20 de lei.
Părțile au posibilitatea declarării căii de atac a apelului împotriva hotărârii de partaj,
în măsura în care materialul probatoriu administrat în faţa primei instanţe nu a fost de
natură să le confirme varianta de împărțire dorită.
Cererea de partaj este în mod incontestabil o acțiune evaluabilă în bani, motiv
pentru care pentru timbrarea apelului este incident art. 23 lit. b) din ordonanță. Pe de altă
parte, apelantul nu contestă vreo sumă în ipoteza în care critică soluția primei instanțe
exclusiv sub aspectul variantei de împărțeală stabilite.
În aceste condiţii, apreciem că cererea de apel declarată împotriva unei hotărâri
judecătoreşti în materia partajului judiciar, atunci când, prin motivele de apel, se critică
doar modalitatea de realizare a partajului, se va timbra cu 20 de lei, minimul prevăzut de
art. 23 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013.
În majoritate, participanții și-au însușit soluția exprimată în punctul de vedere
al INM. În opinie minoritară, s-a considerat că apelul este timbrabil cu 50% din taxa
judiciară aferentă partajului în primă instanță, potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din O.U.G.
nr. 80/2013.
2.

Titlul problemei de drept:
Timbrarea contestației la executare în situația în care contestatorul solicită
atât anularea parțială a titlului executoriu reprezentat de un act juridic afectat de
clauze abuzive, cât și anularea actelor de executare în limita creanței reduse
urmare a constatării caracterului abuziv al clauzelor3
Materia: drept civil
Subcategoria: executare silită
Obiect ECRIS: contestație la executare
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Acte normative incidente: art. 10 alin. (2) și (3) și art. 29 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr.
80/2013
Cuvinte cheie: taxă judiciară de timbru; contestație la executare; clauze abuzive
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
Potrivit art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, în cazul contestației la executare
silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la
valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor
urmărite; taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de 1.000 lei, indiferent
de valoarea contestată; în cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani,
contestația la executare se taxează cu 100 lei.
În conformitate cu alineatul (3) al aceluiași articol, în cazul în care prin contestația
la executare silită se invocă, în condițiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedura civilă, și
motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se stabileste
potrivit art. 3 alin. (1).
Raportat la art. 29 alin. (1) lit. f) din ordonanță, sunt scutite de la plata taxei
judiciare de timbru acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac,
ordinare și extraordinare, referitoare la protecția drepturilor consumatorilor, atunci când
persoanele fizice și asociațiile pentru protecția consumatorilor au calitatea de reclamant
împotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile și interesele legitime ale
consumatorilor.
Apreciem că, în cazul dat, contestația la executare are două capete de cerere,
primul vizând anularea parțială a titlului executoriu, scutit de plata taxei judiciare de
timbru, potrivit art. 29 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, și al doilea reprezentat de
anularea actelor de executare în limita creanței reduse urmare a constatării caracterului
abuziv al clauzelor, timbrabil în condițiile art. 10 alin. (2) din ordonanță.
În majoritate, participanții au apreciat că se impune scutirea de la plata taxei
judiciare de timbru a ambelor capete ale contestației la executare, având ca obiect
anularea parțială a titlului executoriu reprezentat de un act juridic afectat de clauze
abuzive și anularea actelor de executare în limita creanței reduse urmare a
constatării caracterului abuziv al clauzelor, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. f) din
O.U.G. nr. 80/2013, considerându-se că acest text legal este incident și în privința
acțiunilor aferente fazei executării silite.
3.

Titlul problemei de drept:
Sancțiunea incidentă în cazul netimbrării cererii de intervenție și regimul
juridic al încheierii prin care se aplică sancțiunea4
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: alte cauze
Acte normative incidente: art. 64 alin. (4) C. proc. civ.
Cuvinte cheie: taxă judiciară de timbru; cerere de intervenție; cale de atac
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
În ipoteza în care cererea de intervenţie nu a fost timbrată (dacă aceasta este
supusă timbrării), instanţa va pune în discuţie excepţia netimbrării acesteia, pe care o va
admite, anulând cererea de intervenție ca netimbrată, nulitatea fiind sancțiunea proprie
netimbrării unei cereri.
Pe de altă parte, chiar dacă, strict formal, lipsa timbrării implică soluţia de anulare a
cererii de intervenţie, un atare aspect este discutat tot în etapa admisibilităţii în principiu,
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constituind o condiţie de neprimire a cererii. În concluzie, netimbrarea este o chestiune ce
se discută în etapa admisibilității în principiu, însă soluția este anularea cererii ca
netimbrată, iar nu respingerea acesteia ca inadmisibilă.
Încheierea prin care cererea de intervenţie voluntară a fost respinsă ca inadmisibilă
este susceptibilă de exerciţiul căii de atac a apelului, dacă încheierea a fost pronunţată în
primă instanţă, respectiv a recursului, dacă încheierea a fost pronunţată în apel, prin
raportare la art. 64 alin. (4) C. proc. civ.
Apreciem că art. 64 alin. (4) C. proc. civ. trebuie interpretat extensiv, în sensul că
încheierea este susceptibilă de exerciţiul căii de atac nu numai când cuprinde soluţia de
respingere a cererii de intervenţie ca inadmisibilă, dar şi atunci când a fost anulată, de
pildă, pentru netimbrare.
Astfel, raţiunea instituirii textelor legale privitoare la dreptul de atacare separată a
încheierii şi la suspendarea judecării cererii principale până la soluţionarea căii de atac
este aceeaşi, independent de soluţia de respingere pronunţată, şi anume continuarea
judecării procesului numai după stabilirea cadrului procesual legal şi complet din punctul
de vedere al părţilor, pentru a nu lipsi terţul eventual de un grad de jurisdicţie şi de
posibilitatea judecării cererii sale împreună cu cererea principală (spre exemplu, în
ipoteza în care hotărârea pronunţată în primă instanţă nu este atacată de părţile iniţiale,
modul de soluţionare a cererii principale va dobândi autoritate de lucru judecat, iar, în
eventualitatea în care calea de atac a terţului este admisă, numai cererea sa va fi trimisă
spre rejudecare primei instanţe, caz în care s-ar ridica şi problema existenţei sau nu a
condiţiei unui proces pendinte, necesară pentru încuviinţarea în principiu a cererii de
intervenţie).
În majoritate, participanții și-au însușit soluția exprimată în punctul de vedere
al INM, exprimându-se și opinia minoritară potrivit căreia excepția netimbrării nu ar
trebui să prevaleze în soluționare admisibilității în principiu a cererii de intervenție,
întrucât în această etapă instanța verifică exclusiv aspectul dacă cererea de
intervenție poate fi judecată în dosarul respectiv, iar nu temeinicia acesteia.
4.

Titlul problemei de drept:
Modalitatea de stabilire a taxei judiciare de timbru în cazul contestaţiei la
executare, atunci când aceasta vizează o parte a debitului care face obiectul
executării silite5
Materia: drept civil
Subcategoria: executare silită
Obiect ECRIS: contestație la executare
Acte normative incidente: art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013
Cuvinte cheie: contestație la executare; taxă judiciară de timbru
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
Potrivit art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, în cazul contestației la executare
silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la
valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor
urmărite; taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de 1.000 lei, indiferent
de valoarea contestată.
Apreciem că, atunci când executarea silită este una indirectă, ceea ce presupune
recuperarea unui debit, iar contestația la executare are în vedere urmărirea silită
declanșată asupra unui bun pentru recuperarea debitului respectiv, taxa judiciară de
timbru, dacă debitorul contestă doar o parte din debitul pentru care se procedează la
urmărire silită a bunului respectiv, se va calcula la acea valoare, dacă aceasta reprezintă
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cea mai mică sumă dintre valoarea bunului urmărit și valoarea debitului contestat.
Dispozițiile legale [art. 10 alin. (2) teza a II-a din O.U.G. nr. 80/2013] privind plafonul
maxim al taxei judiciare de timbru, și anume cel de 1.000 de lei, rămân, desigur,
aplicabile.
Este adevărat că in terminis dispoziția primei teze a articolului 10 alin. (2) din
ordonanță ar permite alegerea, ca bază pentru timbrare, a valorii debitului numai când
debitul urmărit – formulare care pare să trimită la cuantumul total al creanței puse în
executare, adică inclusiv partea de creanță necontestată de către debitor – ar fi mai mic
decât valoarea bunului urmărit.
Este la fel de adevărat că, în principiu, normele în materie fiscală sunt de strictă
interpretare, dar acest principiu nu trebuie să înfrângă rațiunea care conduce la edictarea
dispozițiilor care obligă particularii să plătească serviciul unei bune administrări a justiției.
Criteriul interesului economic, aplicabil acțiunilor și cererilor evaluabile în bani,
cărora contestația la executare propriu-zisă li se subsumează, este cel care impune
soluția la care aderăm, adică aceea de a permite, atunci când partea de debit contestată
este mai mică decât valoarea bunului supus urmăririi, ca timbrarea procentuală să se
aplice la această parte chiar dacă, unită cu partea necontestată, ar trece de valoarea
bunului supus urmăririi.
Faptul că legiuitorul a fost preocupat să creeze un regim favorabil contestatorului
este dovedit chiar de dispoziția legală examinată, din moment ce permite contestatorului
să aleagă o valoare mai mică, aceea a debitului total urmărit, deși bunul supus urmăririi,
bun pe care, prin admiterea contestației la executare, debitorul l-ar salva de la valorificare
silită, ar avea o valoare mai mare.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
5.

Titlul problemei de drept:
Taxa judiciară de timbru aferentă cererii de repunere pe rol în cazul în care
cererea de chemare în judecată este scutită de la plata acesteia6
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: alte cauze
Acte normative incidente: art. 9 lit. g) din O.U.G nr. 80/2013
Cuvinte cheie: taxă judiciară de timbru; repunere pe rol
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Potrivit art. 9 lit. g) din O.U.G nr. 80/2013, cererile pentru repunerea pe rol, când
suspendarea judecării se datorează părţilor, se timbrează cu 50% din taxa judiciară de
timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată.
Apreciem că textul trebuie înțeles în sensul că cererea de repunere pe rol se
timbrează prin raportare la valoarea concretă/efectivă a taxei judiciare de timbru datorate
pentru cererea dedusă judecății. Prin urmare, dacă această cerere este scutită de la plata
taxei judiciare de timbru, indiferent că în discuție este o scutire în considerarea obiectului
(obiectivă) sau a persoanei care o introduce (subiectivă), atunci și cererea de repunere pe
rol este exclusă de la obligația de timbrare (50% x 0 = 0).
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
6.
6
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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 penalităţi7
Materia: drept civil
Subcategoria: pretenții
Obiect ECRIS: pretenții
Acte normative incidente: art. 42 din Legea nr. 1/2000
Cuvinte cheie: pretenții; taxă judiciară de timbru; penalități de întârziere
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.
În majoritate, participanții și-au însușit soluția exprimată în punctul de vedere
al INM, fiind exprimată și opinia minoritară în sensul că acțiunile descrise nu se
includ în sfera celor rezultate din aplicarea Legii nr. 18/1991, motiv pentru care ar
trebui supuse timbrării, aceasta fiind regula în materie de timbrare, aplicabilă în
lipsa existenței unei scutiri exprese.
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

7

Curtea de Apel Iaşi

6

persoana îndreptăţită în contradictoriu cu unitatea învestită pentru nesoluţionarea
în termen a notificării formulate în temeiul Legii nr. 10/20018
Materia: drept civil
Subcategoria: pretenții
Obiect ECRIS: pretenții
Acte normative incidente: art. 50 alin. (1) din Legea nr. 10/2001
Cuvinte cheie: pretenții; taxă judiciară de timbru; daune materiale și morale
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.
În majoritate, participanții și-au însușit soluția exprimată în punctul de vedere
al INM, fiind exprimată și opinia minoritară în sensul că acțiunile descrise nu se
includ în sfera celor rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001, motiv pentru care ar
trebui supuse timbrării, aceasta fiind regula în materie de timbrare, aplicabilă în
lipsa existenței unei scutiri exprese.
B.

Ajutor public judiciar

8.

Titlul problemei de drept:
Modalitatea de soluţionare a cererilor privind ajutorul public judiciar în cazul
unei coparticipări facultative sau obligatorii, atunci când prin rezoluţie s-a fixat o
taxă de timbru ce urmează a fi achitată în solidar de către coparticipanţi, iar numai
unul (sau numai unii dintre aceştia) formulează cererea de acordare a beneficiului
ajutorului public (numai această persoană/aceste persoane încadrându-se în
dispoziţiile legale)9
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: cerere de ajutor public judiciar
Acte normative incidente: art. 35 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013
Cuvinte cheie: ajutor public judiciar; taxă judiciară de timbru; solidaritate
Întrucât, în urma dezbaterilor avute, nu s-a putut stabili un punct de vedere
majoritar, participanții au decis amânarea discutării acestei probleme de drept
pentru următoarea întâlnire.
9.

Titlul problemei de drept:
Acordarea ajutorului public judiciar în cazul taxei judiciare de timbru datorate
pentru cererile de repunere pe rol a cauzei10
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Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: cerere de ajutor public judiciar
Acte normative incidente: art. 6 lit. d) din O.U.G. nr. 51/2008
Cuvinte cheie: ajutor public judiciar; taxă judiciară de timbru; repunere pe rol
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
Potrivit art. 6 lit. d) din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie
civilă, acesta se poate acorda sub forma scutirii, reducerii, eșalonării sau amânării de la
plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare
silită.
Textul legal menționat nu introduce vreo distincție în privința domeniului de
aplicare a ajutorului public judiciar raportat la categoria de cereri supuse timbrării.
Prin urmare, indiferent dacă se poate reține o culpă procesuală în sarcina părții
pentru formularea unei anumite cereri, aceasta poate beneficia de ajutor public judiciar,
dacă îndeplinește condițiile prevăzute de ordonanță pentru acordarea sa. Ca atare, chiar
dacă suspendarea judecării cauzei s-a datorat atitudinii părții, aceasta poate beneficia de
ajutor public judiciar în ceea ce privește taxa judiciară de timbru aferentă cererii de ajutor
public judiciar.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
10.

Titlul problemei de drept:
Soluționarea cererii de reexaminare declarate împotriva încheierii de
respingere a cererii de ajutor public judiciar. Citarea părţilor11
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: cerere de reexaminare ajutor public judiciar
Acte normative incidente: art. 15 alin. (3) din O.U.G. nr. 51/2008
Cuvinte cheie: ajutor public judiciar; taxă judiciară de timbru; cerere de
reexaminare; citare
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
Potrivit art. 15 alin. (3) din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar,
cererea de reexaminare (declarate împotriva încheierii prin care se respinge cererea de
ajutor public judiciar - n.n.) se soluționează în camera de consiliu de un alt complet,
instanța pronunțându-se prin încheiere irevocabilă.
Dat fiind că ordonanța nu prevede faptul că cererea de reexaminare s-ar soluţiona
fără citare, se desprinde concluzia că sunt incidente prevederile de drept comun în
materie necontencioasă vizând citarea părţilor, și anume art. 532 alin. (1) C. proc. civ.,
potrivit cărora cererea se judecă cu citarea petentului și a persoanelor arătate în cerere,
dacă legea o impune, în caz contrar, judecata făcându-se cu sau fără citare, la aprecierea
instanței.
Prin urmare, din moment ce procedura de soluționare a cererii de reexaminare
declarate împotriva încheierii prin care se respinge cererea de ajutor public judiciar are
caracter necontencios, iar O.U.G. nr. 51/2008 nu prevede norme speciale în materie de
citare, judecata sa se va face cu sau fără citare, la aprecierea instanței.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
11
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C.

Competență

11.

Titlul problemei de drept:
Denumirea hotărârii judecătorești prin care se soluționează conflictul de
competență12
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: conflict de competență
Acte normative incidente: art. 135 alin. (4) C. proc. civ.
Cuvinte cheie: conflict de competență; sentință
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Cu titlu preliminar, menționăm că în materialul comunicat nu a fost descrisă în
concret problema de practică neunitară, solicitându-se, în principiu, un punct de vedere
asupra felului hotărârii judecătorești pe care instanța este chemată să o pronunțe atunci
când este sesizată cu soluționarea unui conflict de competență.
Potrivit art. 135 alin. (4) C. proc. civ., instanța competentă să judece conflictul de
competență va hotărî, în camera de consiliu, fără citarea părților, printr-o hotărâre
definitivă.
Referirea generică la hotărâre ridică, într-adevăr, problema delimitării exacte a
tipului de hotărâre prin care se pronunță regulatorul de competență.
Se impune cu precădere observația că, de regulă, incidentele procedurale sunt
rezolvate chiar de către instanța învestită cu soluționarea cauzei [așa cum prevede art.
124 alin. (2) C. proc. civ.]. Prin excepție de la această regulă [excepție permisă de art.
124 alin. (2) C. proc. civ], soluționarea conflictului de competență revine instanței
superioare și comune celor aflate în conflict [art. 135 alin. (1) C. proc. civ.].
Apreciem că o astfel de externalizare a soluționării conflictului de competență nu
rămâne fără urmări sub aspectul problemei aici discutate. Avem în vedere că strict din
perspectiva instanței învestite cu soluționarea conflictului de competență, acesta are
configurația unei judecăți în primă instanță13, ceea ce, prin raportare la art. 424 alin. (1) C.
proc. civ., are drept urmare necesitatea calificării hotărârii la care se referă art. 135 alin.
(4) C. proc. civ. drept sentință.
Pe parcursul dezbaterilor s-a ridicat și problema compunerii completului, mai ales
în acele cazuri în care instanțele/secțiile specializate aflate în conflict sunt învestite cu
soluționarea unei căi de atac. S-a exprimat atât opinia în sensul căreia rezolvarea
conflictului de competență revine unui complet colegial (existând divergență asupra naturii
hotărârii prin care conflictul este soluționat, exprimându-se atât părerea că ar fi vorba de o
sentință, cât și aceea că în discuție este o decizie), cât și interpretarea potrivit căreia
soluționarea acestuia se realizează de un complet alcătuit dintr-un singur judecător, prin
sentință.
În majoritate, participanții și-au însușit soluția exprimată în punctul de vedere
al INM, în sensul că rezolvarea conflictului de competență se face prin sentință. Tot
în majoritate, participanții au considerat că soluționarea conflictului de competență
revine unui complet alcătuit dintr-un singur judecător.

12
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D.

Compunere și constituire a completului de judecată

12.

Titlul problemei de drept:
Completul competent să se pronunţe asupra cererii de restituire a cauţiunii
după soluționarea căii de atac, cauțiune ce a fost achitată pentru suspendarea
executării hotărârii judecătoreşti, dispusă de un alt complet decât cel care a
soluţionat cauza în apel14
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: cerere necontencioasă
Acte normative incidente: 97 alin. (6) și art. 111 alin. (10) din Regulamentul de
ordine interioară; 1064 alin. (4) C. proc. civ.
Cuvinte cheie: complet de judecată; restituire cauțiune; suspendare executare
provizorie.
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
Potrivit art. 97 alin. (6) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.
1375/17.12.201515, cererile de restituire a taxei judiciare de timbru sau a cauţiunii,
formulate după rămânerea definitivă a hotărârii, se repartizează completului care a
judecat cauza.
De asemenea, în conformitate cu art. 111 alin. (10) din același regulament, cererile
de suspendare a executării hotărârilor supuse căilor de atac se vor soluţiona de completul
care a fost învestit cu judecarea cauzei; dacă cererea de suspendare se înregistrează
înainte de sosirea dosarului, aceasta se va repartiza în procedura aleatorie.
Problema de practică neunitară în discuție privește ipoteza în care cererea de
suspendare (sau cererea de suspendare provizorie) a executării provizorii (de drept sau
judecătorească) a hotărârii primei instanțe s-a înregistrat pe rolul instanței înainte de
sosirea dosarului, aceasta fiind repartizată aleatoriu și soluționată de un complet diferit de
cel învestit ulterior cu judecata căii de atac.
În situația în care cererea de suspendare este admisă, apreciem că este îndreptățit
să se pronunțe asupra cererii de restituire a cauțiunii, formulate după soluționarea
apelului, completul care s-a pronunțat asupra căii de atac înseși și nu cel care a soluționat
cererea de suspendare.
În primul rând, art. 97 alin. (6) din regulament se referă la completul care a
soluționat cauza atât în privința cererii de restituire a taxei judiciare de timbru, cât și
privitor la cererea de restituire a cauțiunii. Iar sub aspectul restituirii taxei judiciare de
timbru este neîndoielnic că textul are în vedere completul care a soluționat însăși cauza
dedusă judecății, iar nu un incident ivit pe parcursul procesului. Credem că înțelesul
sintagmei - completul care a judecat cauza - trebuie să fie același și atunci când în
discuție este cererea de restituire a cauțiunii.
În al doilea rând, art. 111 alin. (10) din regulament are, în mod neîndoielnic, în
vedere completul care soluționează însăși calea de atac, atunci când stabilește că
cererea de suspendare a executării hotărârilor se judecă, de regulă, de completul învestit
cu soluționarea cauzei.
Se poate așadar concluziona că, din perspectiva normelor din regulament citate,
în cazul unui dosar aflat în calea de atac a apelului, prin complet învestit cu soluționarea
cauzei (sau care a judecat cauza) trebuie să se înțeleagă acela care are a se pronunța
14
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(sau s-a pronunțat) asupra căii de atac înseși. Acesta este completul care, în condițiile
art. 97 alin. (6) din regulament, va soluționa și cererea de restituire a cauțiunii.
În ipoteza în care însă cererea de suspendare a fost respinsă, restituirea cauțiunii
se realizează de către completul care a soluționat cererea de suspendare a executării
provizorii a hotărârii primei instanțe, altul decât cel care soluționează apelul. În acest caz,
soluția este impusă de art. 1064 alin. (4) C. proc. civ., potrivit căruia dacă cererea pentru
care s-a depus cauțiunea a fost respinsă, instanța va dispune din oficiu și restituirea
cauțiunii.
Pe parcursul dezbaterilor s-a exprimat și opinia contrară punctului de vedere
susținut de INM, în sensul că cererea de restituire a cauțiunii urmează să fie soluționată
de către completul care a soluționat cererea de suspendare a executării provizorii a
hotărârii primei instanțe și care ar putea fi, după caz: completul care a soluționat prin
ordonanță președințială cererea de suspendare a executării provizorii, completul care a
soluționat cererea de suspendare a executării provizorii sau completul de apel.
În majoritate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere al
INM.
13.

Titlul problemei de drept:
În situaţia în care grefierul de şedinţă lipseşte motivat din instanţă la
momentul în care completul de judecată se pronunţă într-o cauză, după amânarea
pronunţării la un alt termen decât cel în care au avut loc dezbaterile, în hotărârea
judecătorească se impune a fi trecut numele grefierului care, potrivit dispoziţiilor
art. 130 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, a
efectuat actele procedurale în locul grefierului lipsă, sau numele aceluia care a
participat la dezbaterile cauzei şi care a întocmit încheierea de amânare a
pronunțării, în cuprinsul căreia au fost consemnate dezbaterile16
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: alte cauze
Acte normative incidente: art. 130 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioară al
instanțelor judecătorești
Cuvinte cheie: grefier; amânarea pronunțării
Întrucât problema nu a fost discutată, ea urmează a fi reportată pentru
întâlnirea următoare.
E.

Procedura în fața primei instanțe

14.

Titlul problemei de drept:
Incidenţa sancţiunii anulării cererii de chemare în judecată pentru
neindicarea numelor, prenumelor şi domiciliilor martorilor17
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: alte cauze
Acte normative incidente: art. 194 lit. e) și art. 200 alin. (1), (3) și (4) C. proc. civ.
Cuvinte cheie: regularizare; anulare; decădere

16
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Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Potrivit art. 194 lit. e) C. proc. civ., cererea de chemare în judecată va cuprinde
arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere; (...) când se va cere
dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresa martorilor, dispoziţiile art.
148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător.
În conformitate cu art. 200 alin. (1), (3) și (4) C. proc. civ., completul căruia i s-a
repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată
îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197; când cererea nu îndeplineşte aceste
cerinţe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de
cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările
dispuse, sub sancţiunea anulării cererii (...); dacă obligaţiile privind completarea sau
modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (3), prin încheiere, dată
în camera de consiliu, se dispune anularea cererii.
Solicitarea de încuviințare a probei testimoniale formulate în cuprinsul cererii de
chemare în judecată, fără indicarea numelui, prenumelui și domiciliului martorului, încalcă
în mod evident dispozițiile art. 194 lit. e) C. proc. civ., ceea ce poate atrage anularea
cererii de chemare în judecată, în condițiile art. 200 C. proc. civ., în etapa verificării și
regularizării cererii, sau decăderea reclamantului din dreptul de a propune proba
testimonială, ca urmare a aplicării art. 254 alin. (2) C. proc. civ., dacă etapa scrisă a fost
depășită și s-a fixat primul termen de judecată.
Cu privire la aplicarea art. 200 C. proc. civ., considerăm util să reproducem un
extras din expunerea de motive ale proiectului de lege privind Codul de procedură civilă
privitor la procedura regularizării cererii de chemare în judecată: „Au fost perfecţionate
soluţiile legislative privind sesizarea instanţei, astfel încât, între momentul introducerii
cererii de chemare în judecată şi punerea ei pe rolul instanţei se va interpune o fază
premergătoare activităţii de judecată propriu-zise, care are drept scop regularizarea
cererii de chemare în judecată şi presupune realizarea unei corespondenţe scrise numai
cu autorul cererii de chemare în judecată, în vederea acoperirii tuturor eventualelor lipsuri
ale acesteia; această fază se va finaliza: fie prin conformarea la cerinţele stabilite,
conform legii, de instanţă şi fixarea primului termen de judecată, cu citarea pârâtului, fie,
în cazul în care obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite,
prin anularea cererii, printr-o încheiere dată în camera de consiliu.
Aşa fiind, declanşarea propriu-zisă a procesului civil va fi condiţionată de existenţa
unei cereri de chemare în judecată care îndeplineşte toate condiţiile de formă şi de fond
prevăzute de lege pentru sesizarea reglementară a instanţei de judecată. Înainte de a se
stabili primul termen de judecată - ce va deveni momentul de referinţă în declanşarea
procesului şi va înlocui conceptul primei zile de înfăţişare, preluând funcţiile acesteia - şi
de a fi comunicată pârâtului, cererea de chemare în judecată va fi supusă unui filtru
„administrativ” al completului, aleatoriu stabilit, şi unei proceduri de completare şi
corectare a lipsurilor cererii, în termenul stabilit de instanţă. În acest fel, se va evita
comunicarea către partea cealaltă a unor cereri informe, precum şi punerea pe rolul
instanţelor, a unor asemenea cereri, care, dacă li s-ar da curs, ar conduce la
tergiversarea judecăţii şi la cheltuieli inutile, în special în sarcina părţii adverse”.
Revenind la problema de practică neunitară ridicată, apreciem că neindicarea
numelui, prenumelui și a domiciliului martorilor înfrânge dispozițiile art. 194 lit. e) C. proc.
civ. și justifică, în condițiile art. 200 C. proc. civ., anularea cererii de chemare în judecată.
Unei astfel de soluții nu i se poate reproșa că acreditează o aplicare formalistă a
art. 200 C. proc. civ. Așa cum rezultă din expunerea de motive invocată, rațiunea
procedurii de regularizare este, în esență, evitarea declanșării unei judecăți în condițiile
unor cereri informe a căror prezență pe rolul completelor de judecată conduce la
tergiversarea cauzelor și la cheltuieli inutile pentru instanța de judecată. Nu este de
neglijat nici faptul că etapa scrisă a procesului are ca menire să familiarizeze părțile cu
arsenalul argumentativ dar și probatoriu al părții adverse.
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În mod evident, în condițiile solicitării probei testimoniale, absența din corpul cererii
de chemare în judecată a unor elemente precum numele, prenumele și adresa martorului,
lipsește pârâtul de informații utile construirii propriei apărări și compromite în acest fel
finalitatea etapei scrise a procesului civil.
Pe parcursul dezbaterilor s-a susținut și opinia contrară punctului de vedere al INM,
în sensul că neindicarea numelui, prenumelui și domiciliilor martorilor atrage aplicarea
sancțiunii decăderii. Au fost invocate, în esență, următoarele argumente: dacă s-ar anula
cererea de chemare în judecată pentru neindicarea numelui, prenumelui sau a
domiciliului martorului, reclamantul ar fi privat de posibilitatea ca pârâtul să recunoască
din proprie inițiativă pretențiile formulate prin cererea de chemare în judecată și astfel de
posibilitatea de a obține o soluție favorabilă asupra fondului; anularea cererii de chemare
în judecată pentru viciul deja anunțat ar priva art. 254 alin. (1) C.proc. civ. de orice
finalitate, or un text de lege trebuie interpretat în sensul în care produce efecte; art. 204
C.proc. civ. se referă tot la decădere ca sancțiune atașată neindicării probelor prin
cererea modificatoare; de asemenea, în apel, sancțiunea care intervine pentru
neindicarea probelor este tot decăderea și, nu în ultimul rând, s-a arătat că art. 254 alin.
(1) C. proc. civ. are caracterul unei norme speciale în raport de art. 200 C. proc. civ.
În sprijinul opiniei INM s-a mai arătat că în timp ce anularea cererii este aplicabilă
în etapa scrisă, decăderea își găsește aplicarea în etapa cercetării procesului; art. 254
alin. (1) C.proc. civ. nu este golit de conținut prin posibilitatea recunoscută instanței de a
anula cererea de chemare în judecată, el găsindu-și, spre exemplu, aplicarea atunci când
reclamantul nu a făcut nicio mențiune în cuprinsul cererii de chemare în judecată cu
privire la proba testimonială, dar la primul termen de judecată propune audierea unui
martor; aplicarea sancțiunii decăderii din dreptul de a propune proba (în etapa cercetării
procesului) în detrimentul celei a anulării (în etapa scrisă) poate conduce la o soluție
profund mai dezavantajoasă pentru reclamant care riscă chiar respingerea pe fond a
demersului său.
Cu majoritate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
15.

Titlul problemei de drept:
Incidența etapei verificării și a regularizării cererii prevăzute de art. 200 C.
proc. civ. în ipoteza cererilor reglementate de art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 77/2016
privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate
prin credite18
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: hotărâre care să țină loc de act autentic
Acte normative incidente: art. 7 alin. (1) și (2) și art. 8 alin. (1) și (2) din Legea nr.
77/2016, art. 200 C. proc. civ.
Cuvinte cheie: dare în plată; regularizare
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
Potrivit art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 77/2016, în termen de 10 zile de la data
comunicării notificării emise în conformitate cu dispoziţiile art. 5, creditorul poate contesta
îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege;
cererea se judecă în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, de judecătoria în
circumscripţia căreia domiciliază consumatorul.
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În conformitate cu art. 8 alin. (1) și (2) din aceeași lege, în situaţia în care creditorul
nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege, debitorul poate cere instanţei
să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din
contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către creditor;
cererea se judecă cu celeritate, cu citarea părţilor, de către judecătoria în circumscripţia
căreia domiciliază debitorul.
Art. 121 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010
privind Codul de procedură civilă prevede că, dacă prin lege nu se prevede altfel,
dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind verificarea cererii şi regularizarea
acesteia nu se aplică în cazul incidentelor procedurale şi nici în procedurile speciale care
nu sunt compatibile cu aceste dispoziţii.
În primul rând, faptul că art. 8 alin. (2) din lege prevede că cererea se judecă cu
celeritate nu înseamnă, în înțelesul dreptului procesual civil, că s-ar aplica normele proprii
soluționării unei cauze cu urgență, din moment ce orice proces trebuie să fie caracterizat
prin celeritatea procedurii, ca principiu instituit în cadrul art. 6 C. proc. civ., fără a fi
necesar a se menționa aceasta expres în textul legii. Totuși, reluarea acestui cuvânt în
cuprinsul legii nu poate avea decât această semnificație, fiind mai mult ca sigur că scopul
legiuitorului la edictarea normei a fost acela ca procedura de soluționare a acestei cereri
să fie urgentă, cu toate consecințele juridice ce implică un atare caracter.
Prin urmare, în ipoteza ambelor cereri, reglementate de art. 7 şi art. 8 din Legea nr.
77/2016, procedura lor de soluționare se va face de urgență.
În al doilea rând, caracterul urgent de soluționare a cererilor nu le sustrage de
plano de la aplicarea art. 200 C. proc. civ. vizând verificarea și regularizarea acesteia,
neexistând prevedere derogatorie sau incompatibilitate în sensul art. 121 din Legea nr.
76/2012.
De regulă, în ceea ce priveşte incompatibilitatea procedurilor speciale cu
dispoziţiile art. 200 C. proc. civ., aceasta rezultă din faptul prevederii în norma specială a
unui termen de soluţionare a cererii mai mic de 10 zile [spre exemplu, cererea de
încuviinţare a executării silite se soluţionează în termen de maximum 7 zile de la
înregistrarea acesteia la instanţă, potrivit art. 666 alin. (2) C.proc. civ.; cererea pentru
emiterea ordinului de protecţie se judecă într-un termen ce nu poate depăşi 72 de ore de
la depunerea cererii, potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în familie].
Incompatibilitatea acestor proceduri speciale cu dispoziţiile art. 200 C. proc. civ.
decurge din faptul stabilirii prin lege a unui termen de soluţionare mai mic decât cel pe
care-l presupune cu necesitate regularizarea, termenul de 10 zile indicat de art. 200
alin. (3) C. proc. civ. neputând fi scurtat de judecător (termen legal, ca atare fix, si pentru
care legea nu prevede posibilitatea modificării de către judecător). Prin urmare, acesta
este criteriul de evaluare a incompatibilității menționate, iar nu simplul caracter urgent al
procedurii de soluționare.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
16.

Titlul problemei de drept:
Incidența etapei verificării și regularizării cererii formulate în procedura
specială a evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept19
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: evacuare art. 1034 CPC
Acte normative incidente: art. 200 și art. 1042 C. proc. civ.
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Cuvinte cheie: evacuare; urgență; regularizare
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
Codul atribuie în mod expres caracter urgent procedurii speciale de soluţionare a
cererii de evacuare, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta [art. 159 teza a II-a C.
proc. civ. – posibilitatea judecătorului de a dispune scurtarea termenului de înmânare a
citaţiei ori a actului de procedură; art. 201 alin. (5) C. proc. civ. – posibilitatea
judecătorului de a stabili un prim termen de judecată acordat în cauză mai apropiat de
data rezoluţiei etc.].
De asemenea, caracterul urgent al procedurii în discuţie a determinat instituirea
altor prevederi legale convergente în cadrul reglementării supuse analizei (dezbateri
sumare, caracterul facultativ al întâmpinării, scurtarea termenului de apel,
inadmisibilitatea promovării de către pârât a unor cereri incidentale, caracterul executoriu
al hotărârii pronunţate în primă instanţă, imposibilitatea suspendării executării hotărârii de
evacuare).
Însă, similar celor indicate la tema anterioară, simplul caracter urgent de
soluționare a cererii de evacuare nu o sustrage de plano de la aplicarea art. 200 C. proc.
civ. vizând verificarea și regularizarea acesteia, neexistând prevedere derogatorie sau
incompatibilitate în sensul art. 121 din Legea nr. 76/2012.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
17.

Titlul problemei de drept:
Renunţarea la judecata cererii de chemare în judecată, în etapa scrisă20
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: alte cauze
Acte normative incidente: art. 200 și art. 406 C. proc. civ.
Cuvinte cheie: regularizare; renunțare la judecată

Opinia Institutului Național al Magistraturii:
În ipoteza în care reclamantului i s-a pus în vedere complinească anumite lipsuri
ale cererii de chemare în judecată și în cadrul termenului de 10 zile formulează cerere de
renunțare la judecată, apreciem că, dată fiind prevalența în soluționare a chestiunii
legalității formulării cererii, la expirarea termenului legal de 10 zile, aceasta se va anula,
dacă reclamantul nu-și respectă obligațiile puse în sarcina sa în acest sens.
Dacă însă reclamantul își complinește lipsurile cererii de chemare în judecată,
după care formulează cerere de renunțare la judecată, anterior comunicării cererii către
pârât, instanța ar trebui să fixeze un termen în ședință publică, cu citarea numai a
reclamantului (nu s-ar impune citarea pârâtului pentru singurul considerent de a-i da
acestuia posibilitatea să solicite cheltuieli de judecată), urmând a se lua act de efectuarea
actului de dispoziție prin sentinţă, potrivit art. 406 alin. (6) C. proc. civ., susceptibilă de
recurs de competenţa instanţei ierarhic superioare.
Dacă cererea de chemare în judecată a fost comunicată pârâtului, iar ulterior
reclamantul formulează cerere de renunțare la judecată, instanța ar trebui să fixeze un
termen în ședință publică, cu citarea ambelor părți, urmând a se lua act de efectuarea
actului de dispoziție prin sentinţă, potrivit art. 406 alin. (6) C. proc. civ., susceptibilă de
recurs de competenţa instanţei ierarhic superioare.

20

Curtea de Apel Ploiești

15

În cadrul dezbaterilor, participanții au mai menționat că pârâtul nu se citează din
moment ce nu i-a fost comunicată cererea de chemare în judecată și nu trebuie să-și
exprime acordul la renunțare.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
F.

Cheltuieli de judecată

18.

Titlul problemei de drept:
Acordarea sub forma cheltuielilor de judecată a cheltuielilor prilejuite
creditorului pentru comunicarea notificării prin executor judecătoresc în scopul
punerii în întârziere a debitorilor21
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: alte cauze
Acte normative incidente: art. 1522 alin. (2) C. civ.; art. 451 alin. (1) C. proc. civ.
Cuvinte cheie: notificare prin executor judecătoresc; cheltuieli de judecată
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
În primul rând, trebuie precizat că existența unei clauze în sensul că, la scadența
obligației bănești neexecutate curg penalități, nu valorează, prin ea însăși, o întârziere de
drept a debitorului pentru toate remediile neexecutării obligației. Într-adevăr, o asemenea
clauză nu face decât să reproducă conținutul art. 1535 alin. (1) C. civ., text care instituie o
derogare de la necesitatea punerii formale în întârziere a debitorului. Această excepție
trebuie însă înțeleasă că privește doar remediul acordării daunelor-interese moratorii, nu
și celelalte instrumente puse la dispoziția creditorului (de exemplu, executarea în natură
sau rezoluțiunea), în privința cărora parcurgerea formală a procedurii punerii în întârziere
rămâne o necesitatea din perspectiva regulii ce decurge din cuprinsul art. 1523 C. civ.
Prin urmare, chiar și în prezența unei clauze care reiterează dispozițiile art. 1535
alin. (1) C. civ., este necesară punerea în întârziere a debitorului obligației bănești, dacă
nu este incident în speță un caz de întârziere de drept.
În principiu, sumele achitate de către creditor pentru punerea în întârziere a
debitorului pot fi imputate pârâtului pe calea cheltuielilor de judecată.
Dispozițiile art. 451 alin. (1) C. proc. civ. nu conțin o enumerare limitativă a
cheltuielilor de judecată. Mai mult decât atât, nu există o excludere din categoria acestor
cheltuieli, a sumelor achitate înainte de data introducerii acțiunii, un exemplu clasic fiind
acela al onorariilor avocațiale aferente redactării cererii de chemare în judecată.
Referitor la cheltuielile necesitate de punerea în întârziere a debitorului, așa cum
am mai menționat cu altă ocazie22, noul Cod civil a liberalizat, din punctul de vedere al
modalității de comunicare, notificările privind punerea în întârziere. În acest sens, art.
1522 alin. (2) C. civ. prevede că notificarea se poate comunica debitorului nu doar prin
executor judecătoresc, ci și prin orice alt mijloc care asigură dovada comunicării.
În același timp, însă, din această liberalizare a modalităților de punere în întârziere
nu se poate deduce o preferință indusă de legiuitor pentru modalitățile mai puțin
costisitoare. În alți termeni, noul Cod a înțeles să renunțe la monopolul notificării prin
executor judecătoresc, iar nu să facă din această modalitate de punere în întârziere una
căreia să-i răpească beneficiul, firesc, recunoscut celorlalte modalități, și anume acela al
21
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decontării lor ulterioare, în cazul admiterii cererii, prin intermediul cheltuielilor de judecată
imputate debitorului care a pierdut finalmente procesul.
Acest punct de vedere este formulat fără a face particularizări în funcție de natura
cererii introduse pentru recuperarea debitului, fiind pe deplin aplicabil dacă se are în
vedere acțiunea în pretenții deduse unei judecăți de drept comun.
La polul opus, dacă procedura inițiată de creditor în vederea recuperării debitului
este, prin ipoteză, una gândită în sensul unor costuri minimale, așa cum este cazul
cererilor cu valoare redusă, dreptul creditorului de a imputa debitorului, cu titlu de
cheltuieli de judecată, cheltuielile ocazionate de o punere în întârziere prin executor
judecătoresc, va fi unul supus discuției. Potrivit celor menționate în considerentul nr. 29 al
Regulamentului nr. 861/2007 privind cererile cu valoare redusă, cheltuielile de judecată ar
trebui să fie stabilite în conformitate cu dreptul intern. Finalul considerentului citat nu ar
trebui privit ca o derogare de la această trimitere la normele de drept intern, fiind, în
același timp, cert, față de cuprinsul normativ al Regulamentului, că se are în vedere
reducerea cheltuielilor de judecată la un nivel minim, proporțional cu valoarea, prin
ipoteză redusă, a obiectului cererii. În acest context, ar putea fi acordate cheltuieli de
judecată constând în punerea în întârziere prin intermediul unui executor judecătoresc
dacă onorariul aferent notificării astfel trimise nu este unul maxim ori apropiat de nivelul
maxim – onorariul maxim este de 400 de lei (pct.1 din Anexa Ordinului nr. 2550/2006) – ,
iar creditorul a recurs la serviciile executorului pentru că punerea în întârziere prin alte
modalități de comunicare a eșuat din cauza imposibilității de îndeplinire a procedurii de
comunicare.
Pe parcursul dezbaterilor s-a susținut și punctul de vedere, contrar opiniei INM, în
sensul că cheltuielile pentru punerea în întârziere, fiind extranee procesului, nu pot fi puse
în sarcina pârâtului cu titlu de cheltuieli de judecată.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM, potrivit căreia existența unei clauze în sensul că, la scadența obligației
bănești neexecutate curg penalități, nu valorează, prin ea însăși, o întârziere de
drept a debitorului pentru toate remediile neexecutării obligației. Cu majoritate, a
fost agreată soluția conform căreia sumele achitate de către creditor în vederea
punerii în întârziere a debitorului sunt suportate de către pârât cu titlu de cheltuieli
de judecată.
G.

Căi de atac

19.

Titlul problemei de drept:
Compunerea completului de judecată în cazul soluționării unei cereri de
revizuire întemeiate pe dispozițiile art. 509 pct. 8 C. proc. civ. (ultima dintre
hotărârile potrivnice sau ambele fiind pronunțate în complet colegial)23
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: revizuire
Acte normative incidente: art. 509 alin. (1) pct. 8, art. 510 alin. (2) C. proc. civ.
Cuvinte cheie: compunere complet; revizuire; hotărâri potrivnice
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
Potrivit art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., revizuirea unei hotărâri pronunțate
asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă există hotărâri definitive
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potrivnice, date de instanțe de același grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea
de lucru judecat a primei hotărâri.
În conformitate cu art. 510 alin. (2) C. proc. civ., în cazul menționat anterior,
cererea de revizuire se va îndrepta la instanța mai mare în grad față de instanța care a
dat prima hotărâre; dacă una dintre instanțele de recurs la care se referă aceste dispoziții
este Înalta Curte de Casație și Justiție, cererea de revizuire se va judeca de această
instanță.
Prin Decizia nr. 2093 din 28 mai 2002, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția
civilă, cu referire la reglementarea anterioară în materie, a statuat că, dacă hotărârea a
cărei revizuire se cere a fost pronunțată în recurs, în complet de 3 judecători, instanța
ierarhic superioară competentă să soluționeze cererea de revizuire trebuie să judece în
aceeași compunere, iar nu în complet format dintr-un judecător.
Astfel, instanța supremă a reținut că revizuirea, fiind o cale extraordinară de atac
de retractare, ca regulă, se judecă de instanța care a pronunțat hotărârea a cărei revizuire
se cere și este soluționată în aceeași compunere a completului de judecată ca și în cauza
în care a fost pronunțată hotărârea atacată.
Întrucât revizuirea pentru contrarietate de hotărâri poate fi formulată și împotriva
hotărârilor pronunțate în recurs, atunci când a fost evocat fondul, recurs ce a fost
soluționat de un complet format din trei judecători, aceeași compunere trebuie să aibă și
instanța sesizată cu cererea de revizuire.
Aceasta pentru că, altfel, ar fi încălcat principiul potrivit căruia, la instanța
superioară completul de judecată se formează cu un judecător în plus față de cel care a
pronunțat hotărârea atacată. Nu este posibil ca un singur judecător să cenzureze hotărâri
judecătorești pronunțate de complete compuse din doi sau trei judecători.
În consecință, în acord cu această soluție, apreciem că, în cazul soluționării unei
cereri de revizuire întemeiate pe dispozițiile art. 509 pct. 8 C. proc. civ., se impune ca
judecata acesteia să fie realizată de un complet format dintr-un număr de judecători egal
cu cel care a pronunțat hotărârea revizuibilă.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM
20.

Titlul problemei de drept:
Calea de atac susceptibilă a fi exercitată împotriva hotărârilor pronunțate în
primă instanță, care au ca obiect emiterea ordinului de protecţie. Aplicabilitatea în
calea de atac a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/200324
Materia: drept civil
Subcategoria: familie și minori
Obiect ECRIS: apel - ordin de protecție
Acte normative incidente: art. 27 alin. (1) și art. 30 din Legea nr. 217/2003
Cuvinte cheie: ordin de protecție; apel; termen de soluționare
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
Ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 351/2015, în prezent, potrivit art. 27 alin. (1)
din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată,
cererile pentru emiterea ordinului de protecţie se judecă de urgenţă şi, în orice situaţie,
soluţionarea acestora nu poate depăşi un termen de 72 de ore de la depunerea cererii;
cererile se judecă în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie.
Anterior intrării în vigoare a Legii nr. 351/2015, art. 27 alin. (1) din Legea nr.
217/2003 prevedea numai faptul că cererile se judecă de urgenţă, în camera de consiliu,
participarea procurorului fiind obligatorie.
24
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Potrivit art. 30 din Legea nr. 217/2003, 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.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 76/2012 pentru
punerea in aplicare a noului Cod de procedura civilă, ori de câte ori printr-o lege specială
se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanţă este "definitiva", de la data
intrării in vigoare a noului Cod de procedură civilă (15 februarie 2013), aceasta va fi
supusă numai apelului la instanţa ierarhic superioară; aceste dispoziţii se aplică și 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.
Prin urmare, în raport cu dispoziţiile legale amintite, 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, fiind fără
relevanță faptul că Legea nr. 351/2015 nu a prevăzut şi modificarea art. 30 din Legea nr.
217/2003.
În ceea ce priveşte aplicabilitatea în calea de atac a apelului a dispoziţiilor art. 27
alin. (1) din Legea nr. 217/2003, republicată, referitoare la soluţionarea cererii de emitere
a ordinului de protecţie în termen de 72 de ore de la depunerea cererii, apreciem că sfera
de incidenţă de 72 de ore este limitată la procedura de judecată în faţa primei instanţe,
din două considerente:
- legea nu impune în mod expres o durată similară de soluționare a căii de atac
cum procedează pentru judecata în primă instanță;
- potrivit art. 29 alin. (1) din lege, ordinul de protecție emis de prima instanță este
executoriu.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM în privința căii de atac a apelului.
În majoritate, participanții au fost de acord cu soluția INM în privința aplicării
termenului de 72 de ore numai pentru judecata în primă instanță, adăugând și
argumentul pertinent că atunci când legiuitorul a intenționat soluționarea căii de
atac într-un anumit interval de timp redus a prevăzut expres aceasta [de pildă, în
cazul art. 64 alin. (4) C. proc. civ.].
În opinie minoritară, s-a susținut că termenul de 72 de ore este aplicabil și
pentru soluționarea căii de atac a apelului, din moment ce urgența nu dispare în
acest grad, având în vedere că este posibil ca cererea să fi fost respinsă de către
prima instanță, caracterul executoriu putând ca atare să nu existe în privința
hotărârii pronunțate asupra acesteia.
21.

Titlul problemei de drept:
Calea de atac susceptibilă a fi exercitată împotriva încheierilor de restituire a
cauţiunii, pronunţate în procese reglementate de vechiul Cod de procedură civilă25
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: recurs - cauțiune
Acte normative incidente: art. 336 și art. 7231 alin. (3) din vechiul Cod de procedură
civilă
Cuvinte cheie: restituire cauțiune
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
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Potrivit art. 7231 alin. (3) din vechiul Cod de procedură civilă, cauţiunea se
eliberează celui care a depus-o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptăţit în cauză
nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite, până la împlinirea termenului de
30 de zile de la data la care, prin hotărâre irevocabilă, s-a soluţionat fondul cauzei; cu
toate acestea, cauţiunea se eliberează de îndată, dacă partea interesată declară în mod
expres că nu urmăreşte obligarea părţii adverse la despăgubiri pentru prejudiciile
cauzate.
Procedura de restituire a cauțiunii este una necontencioasă. În condițiile în care
norma cuprinsă în art. 7231 alin. (3) din vechiul Cod de procedură civilă nu stabilește care
este tipul hotărârii prin care instanța se pronunță asupra restituirii cauțiunii și nici calea de
atac care poate fi declanșată împotriva ei, înseamnă că, în completare, trebuie aplicate
regulile generale incidente cererilor necontencioase. Relevant cu privire la problema
supusă dezbaterii este art. 336 din vechiul Cod, text care prevede că instanța se pronunță
asupra unei cereri necontencioase prin încheiere, hotărâre supusă recursului.
În unanimitate, participanții au îmbrățișat soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
22.

Titlul problemei de drept:
Calea de atac susceptibilă a fi exercitată împotriva încheierilor de
suspendare a judecării cauzelor aflate în apel sau în recurs26
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cereri
Obiect ECRIS: recurs - suspendare
Acte normative incidente: art. 414 C. proc. civ.
Cuvinte cheie: suspendare; recurs

Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Potrivit art. 414 C. proc. civ., asupra suspendării judecării procesului instanţa se va
pronunţa prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat, la instanţa
ierarhic superioară; când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, hotărârea este definitivă.
Ca regulă, încheierea premergătoare poate fi atacată cu aceeași cale de atac ce
poate fi declanșată și împotriva hotărârii date asupra fondului27. Dacă împotriva fondului
nu este deschisă nicio cale de atac, atunci nici încheierea premergătoare nu este
susceptibilă de a fi atacată.
În mod incontestabil textul analizat instituie o derogare de la regula enunțată. Dar
care sunt limitele acestei derogări28?
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încheierea de suspendare poate fi atacată întotdeauna cu recurs, chiar dacă hotărârea dată asupra fondului
(asupra căii de atac - s.n., S.I.V.) este definitivă (a se vedea T-C Briciu, V. M. Ciobanu, Câteva reflecţii cu
privire la soluţiile din doctrină şi jurisprudenţă privind unele probleme ivite în aplicarea NCPC, la adresa
http://www.juridice.ro/325265/cateva-reflectii-cu-privire-la-solutiile-din-doctrina-si-jurisprudenta-privindunele-probleme-ivite-in-aplicarea-ncpc.html). Potrivit celei de-a doua, calea de atac a recursului împotriva
încheierii de suspendare este deschisă numai dacă hotărârea asupra fondului (asupra căii de atac - s.n.,
S.I.V.) este la rândul ei susceptibilă de a fi atacată, indiferent dacă această cale de atac este apelul sau
recursul. Dimpotrivă, dacă hotărârea dată asupra fondului este definitivă, atunci recursul împotriva încheierii
de suspendare este inadmisibil (a se vedea G. Boroi, M. Stancu, idem, p. 506).
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Pentru aceasta trebuie avut în vedere, cu valoare de principiu, că excepția este de
strictă interpretare și aplicare. Cu alte cuvinte, interpretarea excepției nu trebuie să
depășească limitele textului care o cuprinde29.
Revenind la dispoziția normativă analizată, se poate constata că ea derogă de la
regula enunțată cât privește instituirea căii de atac a recursului împotriva încheierii de
suspendare, indiferent dacă hotărârea asupra fondului poate fi atacată cu apel sau cu
recurs. Textul normei în discuție nu stabilește expres că recursul poate fi exercitat
împotriva încheierii de suspendare chiar și atunci când hotărârea asupra fondului este
definitivă. Cum excepția este de strictă interpretare și aplicare, rezultă că pentru această
situație trebuie reactivată regula, în sensul căreia, dacă împotriva hotărârii date asupra
fondului nu poate fi exercitată nicio cale de atac, atunci acest regim al căilor de atac se
răsfrânge și asupra încheierii de suspendare, iar eventualul recurs împotriva ei trebuie
respins ca inadmisibil. Faptul că teza a II-a art. 414 C. proc. civ. prevede că încheierea de
suspendare a instanței supreme este definitivă, nu face decât să întărească concluzia
expusă în rândurile de mai sus30.
Cu ocazia dezbaterilor, s-a susținut și opinia contrară punctului de vedere exprimat
de către INM, în sensul că încheierea de suspendare, chiar pronunțată de către instanța
de recurs, este susceptibilă de a fi atacată separat cu recurs. În sprijinul acestei teze au
fost aduse mai multe argumente:
- ideea existenței unui recurs la recurs a fost acceptată la nivelul comisiei de
elaborare a noului Cod, fiind singura soluție de a supune unui control jurisdicțional
modalitatea de soluționare a unor incidente procedurale survenite pentru prima oară în
calea de atac;
- formularea actuală a textului este diferită de cea din vechiul Cod de procedură
civilă, care prin art. 2441 C. proc. civ. interzicea în mod expres exercitarea recursului
împotriva încheierilor de suspendare pronunțate în recurs. Această diferență de
reglementare este de natură să marcheze schimbarea opticii legiuitorului asupra acestei
probleme;
- interpretarea a contrario a tezei a II-a a art. 414 alin. (1) C. proc. civ. conduce la
concluzia că doar atunci când suspendarea este pronunțată de ÎCCJ hotărârea este
definitivă, deci nu și atunci când ar fi dispusă de orice altă instanță de recurs.
În unanimitate, participanții la întâlnire au considerat că împotriva încheierii
de suspendare poate fi exercitată calea de atac a recursului, chiar și atunci când
hotărârea ce urmează a fi dată asupra fondului este definitivă.
23.

Titlul problemei:
Calea de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârilor judecătoreşti prin
care s-a respins cererea prin care se solicită instanței să consfințească acordul de
mediere31
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cereri
Obiect ECRIS: apel
Acte normative incidente art. 59 alin. (2) din Legea nr. 192/2006; art. 440 și art. 466
alin. (1) C. proc. civ.
29

Această regulă de interpretare a condus, de altfel, și la concluzia că încheierea prin care instanța
respinge cererea de suspendare, precum și cea prin care admite cererea de repunere pe rol nu sunt supuse
separat căii de atac a recursului, ele putând fi atacate doar odată cu fondul (a se vedea sub acest aspect
punctul de vedere al INM, votat cu unanimitate, exprimat cu ocazia întâlnirii de practică neunitară a
președinților secțiilor civile ale Curților de Apel de la Iași, 7-8 mai 2015.
30 Pentru prezentarea acestui raționament, a se vedea G. Boroi, M. Stancu, idem, p. 506.
31 Curtea de Apel Ploiești

21

Cuvinte cheie: acord de mediere; apel
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Potrivit art. 59 alin. (2) din Legea nr. 192/2006, părţile acordului de mediere se pot
înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere, îndeplinind procedurile legale, să se dea
o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor; competenţa aparţine fie judecătoriei în a
cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul oricare dintre
părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de
mediere; hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în camera
de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii; dispoziţiile art. 438-441 din Legea
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
În conformitate cu art. 440 C. proc. civ., hotărârea care consfinţeşte tranzacţia
intervenită între părţi poate fi atacată, pentru motive procedurale, numai cu recurs la
instanţa ierarhic superioară.
Totodată, potrivit art. 466 alin. (1) C. proc. civ., hotărârile pronunţate în primă
instanţă pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede în mod expres altfel.
Pornind de la această ultimă dispoziție legală, rezultă că, de regulă, hotărârea
primei instanțe poate fi atacată cu apel. Doar excepțional calea de atac a apelului poate fi
suprimată, în cazurile în care legea dispune altfel, iar o atare derogare de la regulă este
de strictă interpretare și aplicare.
Într-o astfel de situație de excepție se află și hotărârea prin care instanța
consfințește acordul de mediere. Împotriva unei astfel de hotărâri se poate declara numai
recurs și doar pentru motive procedurale, așa cum rezultă din aplicarea corelată a art. 59
alin. (2) din Legea nr. 192/2006 cu art. 440 C. proc. civ.
Este însă supusă apelului, și nu recursului, hotărârea prin care instanța respinge
cererea de consfințire a acordului de mediere (pentru motive precum lipsa capacității de a
tranzacționa, faptul că actul nu este expresia voinței libere a părților, încălcarea unei
dispoziții imperative a legii etc.), din moment ce, în privința ei, legiuitorul nu a înțeles să
se abată de la regula enunțată în art. 466 alin. (1) C. proc. civ. Soluția este firească în
măsura în care eventualul control judiciar nu se va limita în acest caz la aspecte
procedurale, ci va privi inclusiv aplicarea corectă a normelor de drept substanțial care au
condus la respingerea cererii de consfințire prin hotărâre judecătorească a acordului de
mediere.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
24.

Titlul problemei de drept:
Noțiunea de probe noi în apel32

Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cereri
Obiect ECRIS: apel
Acte normative incidente: art. 254 alin. (1) și alin. (2), art. 476, art. 478 alin. (2) și
art. 479 alin. (2) C. proc. civ.
Cuvinte cheie: probe noi; apel
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Apreciem că în noțiunea de probe noi ce pot fi încuviințate în apel se includ nu
numai probele propuse în fața primei instanțe și care au fost respinse pentru
nerespectarea condițiilor ce decurg din art. 255 și art. 258 C. proc. civ., dar și acelea care
32
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nu au fost propuse în fața primei instanțe. Această soluție este impusă cu precădere de
dispozițiile art. 476, art. 478 alin. (2) și art. 479 alin. (2) C. proc. civ., fără a i se putea
opune prevederile art. 254 alin. (2) C. proc. civ., pentru următoarele argumente punctuale:
1.
Din cuprinsul art. 476 alin. (2), art. 478 alin. (2) și art. 479 alin. (2) C. proc. civ.
rezultă cu claritate că în apel pot fi propuse probe noi.
În absența oricărei distincții a textului legal se înțelege că se circumscriu acestei
categorii și probele care nu au fost propuse în fața primei instanțe. A considera că numai
anumite dovezi pot fi considerate probe noi (cu excluderea celor care nu au fost propuse
în termen în fața primei instanțe), reprezintă așadar o nuanțare, ce înfrânge regula de
interpretare unde legea nu distinge nici interpretul nu trebuie să distingă și care conduce
la o restrângere nejustificată a sferei acestora, de natură să afecteze caracterul devolutiv
al apelului.
Mai exact, dacă s-ar considera că, urmare a decăderii, probele care nu au fost
propuse în fața primei instanțe nu ar putea fi formulate în apel, ar însemna că, în afara
situației excepționale în care s-ar admite repunerea în termen a părții (instrument
procedural, în cazul dat, cu valențe mai degrabă teoretice și care, în plus, ridică serioase
probleme de compatibilitate semantică cu ideea de probe noi), în apel ar putea fi
administrate cu titlu de probe noi numai acele dovezi care au fost propuse în fața primei
instanțe și au fost respinse pentru nerespectarea condițiilor ce decurg din art. 255 și art.
258 C. proc. civ.
Având un caracter devolutiv, apelul presupune o nouă judecată în fond, ceea ce
reclamă o abordare cuprinzătoare și a probatoriului ce poate fi administrat. În acest sens
trebuie înțeleasă facultatea instanței de a reface, completa și administra probe noi în apel
[art. 479 alin. (2) C. proc. civ.].
2.
Este adevărat că, potrivit art. 254 alin. (1) și alin. (2) C. proc. civ., probele care nu
au fost propuse prin cererea de chemare în judecată sau prin întâmpinare nu mai pot fi
invocate în cursul procesului, sub sancțiunea decăderii. Însă o atare sancțiune se aplică,
potrivit art. 254 alin. (1) C. proc. civ., numai în măsura în care prin „lege nu se dispune
altfel”. Dispozițiile din materia apelului îngăduie însă în mod expres părților să propună
probe noi, astfel că se conturează existența unei excepții de la regula instituită de art. 254
C. proc. civ.
3.
Nu trebuie minimalizate consecințele abordării limitate a noțiunii de probe noi
asupra recursului. Este cunoscut că în recurs pot fi primite numai înscrisuri noi, așa cum
prevede art. 492 C. proc. civ. Dacă interpretarea acestui articol s-ar realiza tot prin prisma
art. 254 alin. (1) și alin. (2) C. proc. civ., ar urma ca și sfera înscrisurilor ce pot fi depuse
în recurs să fie considerabil limitată față de cea îndeobște acceptată în prezent în practica
judiciară.
Cu ocazia dezbaterilor, în sprijinul opiniei INM, s-a arătat că textul din actualul Cod
de procedură civilă este identic cu cel din vechea reglementare, neexistând argumente
care să susțină teza că legiuitorul, apelând la aceeași formulare, ar fi dorit să
regândească regimul probelor în apel. De asemenea, s-a mai invocat art. 470 alin. (4) C.
proc. civ., text care se referă explicit la probele nearătate în fața primei instanțe și a căror
administrare în apel este așadar îngăduită.
A fost exprimată și opinia în sensul căreia în apel nu s-ar mai putea propune acele
probe cu privire la care prima instanță a aplicat sancțiunea decăderii.
S-a arătat însă că această susținere este contrazisă de art. 478 alin. (2) C. proc.
civ., dispoziție care se referă explicit la probele invocate în fața primei instanțe, deci
inclusiv la acelea în privința cărora s-ar fi aplicat sancțiunea decăderii. În plus, nu s-ar
justifica în niciun fel o distincție între probele care nu au fost deloc propuse în fața primei
instanțe și cele care au fost propuse tardiv.
În majoritate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere al
INM.
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25.

Titlul problemei de drept:
Consecinţele indicării în cuprinsul hotărârii judecătoreşti a unui alt termen de
exercitare a căii de atac decât cel prevăzut de lege33.
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: apel, recurs
Acte normative incidente: art. 186 și art. 457 C. proc. civ.
Cuvinte cheie: termen de exercitare a căii de atac; indicare eronată; repunere în
termen; legalitatea căii de atac
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. proc. civ.].
Apreciem că termenul de "cale de atac", specificat în cadrul art. 425 alin. (3) C.
proc. 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 inserării greşite a menţiunii referitoare la termen,
este nulitatea condiţionată de existenţa unei vătămări procesuale, potrivit art. 175 alin. (1)
C. proc. 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. proc. 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.
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În privința problemei de drept în discuție, cu ocazia dezbaterilor s-au
conturat patru opinii:
1.
Respingerea căii de atac ca tardivă, părțile având obligația cunoașterii legii (3
curți de apel);
2.
Repunerea părții în termenul de exercitare a căii de atac și considerarea căii
de atac ca fiind exercitată în termen, cu două nuanțări:
a)
Partea este obligată să formuleze cerere de repunere în termen, cu
respectarea termenului legal de formulare a acesteia (8 curți de apel).
În această opinie, se consideră că termenul pentru formularea cererii de
repunere în termen începe să curgă de la data la care celui ce a exercitat calea de
atac i s-a opus excepția tardivității acesteia (fie de la data comunicării întâmpinării,
fie de la data invocării excepției tardivității căii de atac în ședință, după caz).
b)
Partea nu este obligată să formuleze cerere de repunere în termen,
considerându-se că însăși exercitarea căii de atac are semnificația formulării
implicite a unei cereri de repunere în termen (2 curți de apel).
În privința ambelor nuanțări, repunerea în termen se apreciază întemeiată
numai în ipoteza în care partea a exercitat calea de atac cu nerespectarea
termenului legal, însă în cadrul termenului inserat eronat în cadrul hotărârii atacate,
iar nu și cu depășirea acestuia.
3.
Respingerea căii de atac ca inadmisibilă, cu urmarea procedurii prevăzute de
art. 457 alin. (3) C. proc. civ. (o curte de apel);
4.
Considerarea căii de atac ca fiind exercitată în termen, prin interpretarea
extensivă a textului art. 457 C. proc. civ. (noțiunea de cale de atac desemnând nu
numai denumirea acesteia, cât și termenul de exercitare și momentul de la care
curge acest termen), fără a mai proceda însă la aplicarea soluțiilor prevăzute de
acest text legal, în speță la respingerea căii de atac ca inadmisibilă (o curte de
apel).
H.

Arbitraj

26.

Titlul problemei de drept:
Limitele verificării instanței în procedura de pronunţare a unei hotărâri
judecătorești în temeiul art. 603 alin. (3) C. proc. civ.34 (în forma conferită prin art. I
pct. 1 din O.U.G nr. 1/2016)
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: alte cauze
Acte normative incidente: art. 603 alin. (3) C. proc. civ.
Cuvinte cheie: arbitraj; autoritate de lucru judecat a hotărârii arbitrale
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Potrivit art. 603 alin. (3) C. proc. civ., în cazul în care hotărârea arbitrală se referă
la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate şi/sau de constituirea altui drept
real asupra unui bun imobil, hotărârea arbitrală se va prezenta instanţei judecătoreşti ori
notarului public pentru a obţine o hotărâre judecătorească sau, după caz, un act autentic
notarial. După verificarea de către instanţa judecătorească ori de către notarul public a
respectării condiţiilor şi după îndeplinirea procedurilor impuse de lege şi achitarea de
către părţi a impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la
înregistrarea în cartea funciară şi se va realiza transferul de proprietate şi/sau constituirea
altui drept real asupra bunului imobil în cauză. Dacă hotărârea arbitrală se execută silit,
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verificările prevăzute în prezentul alineat vor fi efectuate de către instanţă, în cadrul
procedurii de încuviinţare a executării silite.
Problema ridicată se referă la determinarea limitei verificărilor instanței în
procedura finalizată prin hotărârea prevăzută de art. 603 alin. (3) C. proc. civ.
Fără a nega construcția profund defectuoasă a textului analizat, care a și generat,
de altfel, interpretări diferite, considerăm, totuși, posibilă formularea mai multor argumente
care susțin teza că instanța se rezumă a verifica doar aspectele formale ale hotărârii
arbitrale (identificate în cuprinsul art. 603 C. proc. civ.).
Mai întâi, este greu de acceptat că instanța ar fi îndreptățită în această procedură
să analizeze aspecte de fond ale procedurii arbitrale (de pildă, valabilitatea clauzei
compromisorii). Aceasta ar echivala cu existența concomitentă (numai pentru hotărârile
arbitrale prin care se realizează transferul dreptului de proprietate şi/sau de constituire a
altui drept real asupra unui bun imobil) a două căi de atac: acțiunea în anulare și cererea
adresată în condițiile art. 603 alin. (3) C. proc. civ. Dincolo de impedimente greu de
surmontat (precum relația în care se găsesc hotărârile pronunțate în cadrul celor două
proceduri din perspectiva autorității de lucru judecat), existența concomitentă a două
mecanisme de control judiciar este în afara oricărei explicații raționale. Se impune, astfel,
cu evidență că aspectele care fac obiectul de verificare în cadrul acțiunii în anulare nu pot
fi analizate în cadrul procedurii reglementate de art. 603 alin. (3) C. proc. civ.
Un indiciu important este oferit chiar de către art. 603 alin. (3) C. proc. civ., care, în
partea sa finală, prevede că, dacă hotărârea arbitrală se execută silit, verificările
prevăzute în prezentul alineat vor fi efectuate de către instanţă, în cadrul procedurii de
încuviințare a executării silite. Or, în contextul încuviințării executării silite, o procedură
eminamente necontencioasă, instanța verifică doar cerințele formale ale titlului [art. 666
C. proc. civ.], în cazul dat ale hotărârii arbitrale. Din moment ce aceleași verificări se
realizează și în contextul cererii formulate pe temeiul art. 603 alin. (3) C. proc. civ., rezultă
că acestea nu pot privi decât aspectele formale ale hotărârii arbitrale. Apoi nu trebuie
ignorat faptul că aceleași verificări sunt realizate și de către notarul public, care, în mod
evident, nu poate avea ca atribuții decât analizarea aspectelor formale ale hotărârii
arbitrale.
Apreciem că rațiunile instituirii textului analizat sunt două:
a) crearea premiselor necesare înscrierii în cartea funciară a hotărârii arbitrale. În
raport de art. 888 C. civ., hotărârea arbitrală nu se regăsește printre înscrisurile în temeiul
cărora se poate realiza înscrierea în cartea funciară a dreptului real dobândit. Hotărârea
judecătorească și, respectiv, actul autentic notarial au, așadar, ca menire să
complinească inaptitudinea hotărârii arbitrale de a asigura ea însăși înscrierea în cartea
funciară a dreptului real dobândit;
b) fiscalizarea transmiterii drepturilor reale realizate prin hotărârea arbitrală
constituie o altă latură a rațiunii instituirii textului analizat.
Scopul urmărit de către legiuitor prin art. 603 alin. (3) C. proc. civ. se constituie,
alături de cele deja prezentate, într-un argument suplimentar pentru ideea că verificările
instanței privesc doar aspectele formale ale hotărârii arbitrale.
În cadrul dezbaterilor, în sprijinul opiniei INM, s-a invocat faptul că hotărârea
arbitrală are autoritate de lucru judecat, dar și împrejurarea că o verificare a fondului
litigiului soluționat prin arbitraj ar pune sub semnul întrebării însăși rațiunea acestei
proceduri. Totodată, s-a arătat că procedura la care se referă art. 603 C. proc. civ. este
una necontencioasă, compatibilă doar cu exercitarea de către instanță a unei verificări
formale a hotărârii arbitrale.
A fost exprimată și opinia contrară punctului de vedere exprimat de INM, în sensul
căreia condițiile care trebuie verificate de către instanță sunt, în absența unei distincții a
legiuitorului, atât cele formale, cât și cele de fond.
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În majoritate, participanții s-au pronunțat în sensul că, potrivit art. 603 alin.
(3) C. proc. civ., verificările instanței privesc atât condițiile de formă, cât și pe cele
de fond.
I.

Executare silită

27.

Titlul problemei de drept:
Aplicabilitatea art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a
unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite în cazul în
care executarea silită împotriva debitorului consumator a fost finalizată35
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: dare în plată
Acte normative incidente: art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016
Cuvinte cheie: dare în plată; executare silită
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
Potrivit art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, dreptul de a cere instanţei să constate
stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost
supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul
în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.
Textul legal, obiect al prezentei analize, reglementează acțiunea în justiție
promovată de debitor36 împotriva creditorului ipotecar37, prin care solicită instanței să
dispună stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit perfectate între aceștia, a
căror executare este garantată cu un drept de ipotecă, în situația în care s-a început
executarea silită împotriva debitorului, iar imobilul ipotecat a fost adjudecat38.
Apreciem că mențiunea legiuitorului din partea de început a art. 11 al legii
referitoare la scopul echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum și din
devalorizarea bunurilor imobile se constituie într-o veritabilă condiție de fond pentru
existența dreptului debitorului la stingerea datoriei; numai în măsura și de la data la care
există un asemenea dezechilibru se naște dreptul debitorului la stingerea datoriei pe
calea acțiunii reglementate de art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016.
Dacă imobilul ipotecat se regăsește încă în patrimoniul debitorului, după debutul
executării silite, acesta are posibilitatea să uzeze de acțiunea prevăzută în cadrul alin. (1)
al art. 8 din lege, solicitând instanței pronunțarea unei hotărâri prin care să dispună
stingerea obligațiilor născute din contractul de credit ipotecar și transmiterea dreptului de
proprietate asupra imobilului către creditor.
Prin urmare, art. 8 alin. (5) din lege, deși prevede incidența sa independent de
stadiul în care se află executarea silită, este aplicabil de fapt numai în situația în care
imobilul ipotecat a fost adjudecat, pentru restul ipotezelor, chiar dacă s-a început
executarea silită, debitorul are la îndemână procedura dării în plată și acțiunea
reglementată de alin. (1) a acestui articol.
Apreciem că legiuitorul a prevăzut în cadrul acestui alineat dreptul la acțiune al
debitorului, indiferent de stadiul în care se află executarea silită, tocmai pentru a sublinia
35
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faptul că și în situația în care imobilul a fost adjudecat debitorul tot poate promova
acțiunea, fără însă a exclude incidența alin. (1) dacă s-a început executarea silită. Se
impune însă precizarea că pentru a fi aplicabil art. 8 alin. (5) din lege este necesar ca
încheierea actului de adjudecare să fi intervenit după intrarea în vigoare a legii în discuție.
În consecință, în situația în care imobilul ipotecat a fost adjudecat, debitorul are
dreptul să promoveze acțiunea menționată în cadrul art. 8 alin. (5) din lege, al cărei obiect
este limitat numai la dispoziția de stingere a obligațiilor născute din contractul de credit
ipotecar, fără posibilitatea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului către
creditor, din moment ce acesta nu se mai află în patrimoniul debitorului.
Titularul creanței, persoană la inițiativa căruia s-a început executarea silită
împotriva debitorului și la care face referire textul legal în discuție, poate fi creditorul
ipotecar, dar și un alt creditor, nefiind făcută vreo distincție.
Dacă imobilul a fost adjudecat, iar creditorul ipotecar nu și-a realizat integral
creanța prin executare silită, debitorul are dreptul să introducă acțiunea în stingerea
datoriilor, neexistând vreo rațiune pentru care acest drept nu ar fi recunoscut debitorului
în cazul dat, în condițiile în care dreptul este instituit chiar și în situația în care un alt
creditor ce are preferință față de cel avut în vedere de lege își satisface creanța în urma
executării silite a imobilului.
Cu referire la sintagma „indiferent de stadiul în care se află ori de forma executării
silite care se continuă contra debitorului", apreciem că debitorul are această acțiune la
dispoziție și în situația în care, după adjudecarea imobilului, s-a constatat de către
executorul judecătoresc încetarea executării silite cauzată de lipsa altor bunuri și venituri
urmăribile, iar creanța creditorului ipotecar nu a fost realizată integral. Astfel, chiar și în
ipoteza în care executarea silită nu mai este în desfășurare, fiind constatată încetarea sa
la momentul introducerii cererii în stingerea datoriilor, debitorul are la îndemână o atare
acțiune, iar aceasta nu este lipsită de interes, întrucât există posibilitatea ca executarea
silită să fie reluată și, ca atare, să reapară riscul valorificării de către creditorul ipotecar a
creanței sale. În consecință, în cazul analizat, existența unei proceduri execuționale încă
în curs de desfășurare la data introducerii acțiunii în discuție nu constituie o condiție de
admisibilitate a acesteia.
În ceea ce privește parcurgerea de către debitor a procedurii instituite de art. 5 din
lege, aceasta nu constituie o cerință pentru admisibilitatea acțiunii reglementate de art. 8
alin. (5), din moment ce nu se mai pune problema transmiterii dreptului de proprietate
asupra imobilului ipotecat în patrimoniul creditorului ipotecar, acesta fiind deja adjudecat,
fapt ce nu exclude însă posibilitatea debitorului de a-i notifica creditorului, anterior
introducerii acțiunii, intenția sa de stingere a datoriilor.
Din dispozițiile art. 4 alin. (2) din lege, potrivit căruia, în situația în care executarea
obligațiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe
bunuri, debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului, rezultă
că adjudecarea unui singur imobil nu este suficientă pentru considerarea ca admisibilă a
acțiunii prevăzute de art. 8 alin. (5), debitorul având deschisă numai procedura dării în
plată și acțiunea menționată în cadrul alin. (1) al aceluiași articol.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
28.

Titlul problemei de drept:
Felul nulităţii (absolută sau relativă, extrinsecă sau intrinsecă) incidente în
ipoteza neregularității procedurii de comunicare a actelor de executare în cadrul
executării silite, decurgând din nerespectarea termenului de depunere a actelor la
sediul primăriei/instanţei [depăşirea termenului de 24 de ore pentru predarea
acestora, instituit de art. 163 alin. (9) C.proc.civ. raportat Ia art. 673 C. proc. civ.,
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chiar dacă persoana căreia îi era adresată comunicarea nu s-a prezentat pentru
ridicare]39
Materia: drept civil
Subcategoria: executare silită
Obiect ECRIS: contestație la executare
Acte normative incidente: art. 163 alin. (9) li art. 673 C. proc. civ.
Cuvinte cheie: nulitate; nelegală comunicare a actelor de executare
În absenţa unui vot definitiv asupra problemei supuse discuţiei, s-a impus
reportarea sa pentru întâlnirea următoare.
29.

Titlul problemei de drept:
Verificarea condiției opozabilității
executării silite40

cesiunii

în

procedura

încuviințării

Materia: drept civil
Subcategoria: executare silită
Obiect ECRIS: încuviințare executare silită
Acte normative incidente: art. 666 C. proc. civ.
Cuvânt cheie: încuviințare executare silită; opozabilitate cesiune de creanță
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
Apreciem că, în procedura încuviințării executării silite demarate pe baza unei
cereri de executare formulate de cesionarul creanței constatate prin titlul executoriu,
instanța de executare este datoare să verifice condiția opozabilității acestei cesiuni față
de debitorul cedat, sub sancțiunea respingerii cererii de încuviințare în temeiul art. 666
alin. (5) pct. 4 C. proc. civ., cel puțin în ipoteza în care cesiunea de creanță s-a încheiat
după intrarea în vigoare a noului Cod civil.
O problemă asemănătoare cu aceea pusă în discuție a fost dezbătută în cadrul
întâlnirii similare ce a avut loc la Timișoara, în perioada 19-20 noiembrie 2015, fiind vorba,
în acel context, de chestiunea verificării, în cadrul procedurii învestirii cu formulă
executorie, a îndeplinirii procedurii de comunicare către debitorul cedat a cesiunii creanței
constatate prin titlul executoriu.
Opinia participanților la acea întâlnire a fost aceea că procedura învestirii cu
formulă executorie, în vigoare până la adoptarea O.U.G. nr. 1/2016, este una
necontencioasă care, prefațând o altă procedură, aceea a încuviințării (la acea vreme în
competența executorului), are în vedere strict cerințele formale ale titlului executoriu, prin
urmare cerințe intrinseci ale acestuia.
În prezent, procedura învestirii cu formulă executorie nu mai este reglementată
distinct, astfel încât aceste cerințe urmează a fi examinate, alături de altele, în faza
încuviințării executării silite, conform art. 666 alin. (5) C. proc. civ., cu consecința că
nerespectarea oricăreia dintre acestea atrage respingerea cererii de încuviințare.
În particular, instanța de executare va respinge cererea de încuviințare a executării
silite dacă va constata inexistența unei creanțe certe, lichide și exigibile. Or, existența
unei asemenea creanțe nu poate fi constatată in abstracto, ca drept subiectiv având un
anumit obiect, corelativ, în raportul obligațional unei îndatoriri, ci numai în relație cu
subiectele de drept implicate în acest raport, respectiv cu creditorul și debitorul.
Spre deosebire de poziția unui alt titular de drept subiectiv civil, și anume titularul
dreptului real, care, din cauza naturii specifice a acestui drept, nu este dator să se
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identifice în raport cu un anumit subiect de drept dator să-i respecte dreptul, creditorul se
definește, în mod esențial, în raport cu un anumit debitor.
De aceea, dacă procedura învestirii cu formulă executorie era una în care,
pretinzându-i-se petentului să justifice calitatea de creditor, căci numai creditorul avea
interes să ceară învestirea, identificarea debitorului putea trece drept secundară,
procedura încuviințării executării silite, și în trecut, și astăzi, impune verificarea, în raport
cu data cererii de executare, a existenței unei creanțe deținute de o anumită persoană,
determinată, față de o altă persoană, la rândul ei, determinată.
Din această perspectivă, existența unei cesiuni de creanță justifică, fără îndoială,
transmiterea calității de creditor de la cedent, titularul inițial al creanței, către cesionar,
însă justificarea are efecte în raporturile dintre părțile cesiunii creanței născute din titlul
executoriu.
În privința raporturilor dintre cesionar și debitorul cedat, considerăm că este utilă o
distincție după cum cesiunea de creanță s-a încheiat înainte sau după intrarea în vigoare
a noului Cod civil. Nu data nașterii creanței, dată care este aceea a constituirii izvorului
raportului obligațional care constată creanța respectivă, este aceea care contează
întrucât art. 117 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Codului civil,
normă tranzitorie specială în materia cesiunii de creanță, relevă că regimul creanței,
determinat în raport cu legea în vigoare la data nașterii sale, se păstrează și atunci când
transmiterea ei, prin cesiune sau subrogație, operează după data intrării în vigoare a
Codului civil. Cesiunea de creanță în schimb, fiind o operațiune contractuală, rămâne
supusă dispoziției tranzitorii de la art. 102 alin. (1) din aceeași lege, fiind guvernată de
legea în vigoare la data încheierii contractului, deși, așa cum am precizat deja, obiectul ei
specific, și anume creanța, este și rămâne supus legii sub imperiul căreia s-a constituit.
Se mai cuvine, din perspectivă practică, să se precizeze că, deși problema de
practică neunitară pusă în discuție s-a ivit în legătură cu ipoteza, covârșitor majoritară, a
cesiunii creanțelor născute din contractele de credit, problema merită o abordare de
principiu, acoperitoare pentru orice situație în care titularul inițial al unei creanțe bănești
sau cu un alt obiect decât o sumă de bani, izvorâtă dintr-un contract de credit ori dintr-un
alt titlu executoriu, judiciar sau extrajudiciar, cesionează această creanță înainte de data
depunerii cererii de executare silită.41
Fiind acceptată această distincție, se va observa că în noul Cod civil există o
dispoziție fără corespondent în vechiul Cod. Astfel, potrivit art. 1578 alin. (2) din noul Cod
civil, înainte de acceptare sau de primirea comunicării cesiunii, debitorul nu se poate
libera decât plătind cedentului.
Rezultă din acest text că debitorul cedat s-ar putea vedea obligat la o a doua plată,
aceea cerută de către cesionar atunci când, neacceptând cesiunea și neprimind
comunicarea acesteia, face plata către cesionar.
Comunicarea cesiunii reprezintă o modalitate de asigurare a opozabilității cesiunii
față de debitorul cedat gândită în termeni mai flexibili decât cei ai vechiului Cod, noua
reglementare necondiționând opozabilitatea de existența unei notificări prin executor
judecătoresc. Art. 1578 alin. (1) din noul Cod civil cere doar forma scrisă, inclusiv în
modalitatea formatului electronic, în care trebuie să se arate identitatea cesionarului și
creanța cesionată, identificată în mod rezonabil, solicitându-i-se debitorului să plătească
în favoarea cesionarului.
Teoretic, debitorul ar putea cunoaște existența cesiunii înainte de a i se face
comunicarea, caz în care o eventuală plată făcută cesionarului ar valora, prin ea însăși,
acceptare. Dacă, însă, cunoscând sau nu, pe altă cale decât comunicarea, existența
41
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cesiunii de creanță, debitorul alege să nu plătească cesionarului, adică celui care, prin
ipoteză, sesizează organul de executare, cesionarul nu are dreptul de a pretinde plata, în
lipsa unei comunicări prealabile a cesiunii. Neavând dreptul de a pretinde plata, deși
creanța i-a fost cesionată, cesionarul are cu atât mai puțin dreptul de a pretinde o plată
silită, prin procedura de executare inițiată prin sesizarea organului de executare.
În alți termeni, dreptul de a pretinde debitorului cedat plata nu se poate justifica în
patrimoniul cesionarului, ca drept realmente relativ față de debitorul cedat, în lipsa unei
comunicări prealabile, motiv pentru care, dacă este vorba de o cesiune intervenită înainte
de sesizarea organului de executare, dovada comunicării cesiunii trebuie depusă la
dosarul de executare. La rândul ei, instanța de executare, pentru a constata calitatea
cesionarului de creditor actual al debitorului cedat, trebuie să o aibă la dispoziție, în
dosarul format pentru încuviințarea executării silite, alături de cererea de executare, de
titlul executoriu și de cesiunea de creanță.
Dacă este vorba de o cesiune de creanță încheiată înainte de 1 octombrie 2011,
lipsa în vechiul Cod a unui text similar actualului art. 1578 alin. (2) din noul Cod civil ar
părea să-l scutească pe cesionar de dovada, în fața organului de executare și a instanței
învestite cu cererea de încuviințare a executării silite, a formalităților cerute pentru
opozabilitatea față de debitorul cedat a cesiunii de creanță intervenite înainte de
depunerea cererii de executare la executorul judecătoresc.
Cu toate acestea, s-ar putea fundamenta o concluzie similară cu aceea formulată
pentru ipoteza cesiunii de creanță supuse noului Cod. Depunerea, la executorul
judecătoresc, a cererii de executare silită are ca premisă refuzul executării voluntare a
obligației or, în lipsa unei cesiuni de creanță care să-i fie opozabilă – în termenii vechiului
Cod, opozabilitatea față de debitorul cedat o asigura notificarea cesiunii prin executor
judecătoresc sau acceptarea cesiunii de către acesta din urmă – debitorul cedat nu poate
fi prezumat nici măcar la nivelul aparenței cerute pentru încuviințarea executării că ar fi
refuzat plata de bunăvoie, tocmai pentru motivul că plata nu se consideră refuzată decât
în raport cu creditorul.
În final, se cuvine reiterat aspectul că cele de mai sus pot fi apreciate ca valabile
indiferent de natura sau obiectul creanței ori de tipul de titlu executoriu care constată
creanța, însă, nu mai puțin, formalitățile de opozabilitate a căror îndeplinire va fi verificată
de instanța de executare învestită cu cererea de încuviințare a executării silite vor fi cele
prevăzute de Codul civil sub imperiul căruia s-a perfectat cesiunea de creanță numai în
măsura în care nu sunt aplicabile legi speciale, mai exigente în privința unor asemenea
formalități.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
30.

Titlul problemei de drept:
Interpretarea art. 713 alin. (3) teza a II-a C. proc. civ. în sensul dacă aceasta
reprezintă o derogare su nu de la art. 204 alin. (1) C. proc. civ.42

Materia: drept civil
Subcategoria: executare silită
Obiect ECRIS: contestație la executare
Acte normative incidente: art. 204 alin. (1), art. 713 alin. (3) și art. 715 alin. (1) C.
proc. civ.
Cuvinte cheie: modificare contestație la executare, termen
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
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Notă: Problema a fost discutată și în cadrul Întâlnirii reprezentanţilor Consiliului
Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
şi curţilor de apel, ce a avut loc la Timișoara, în perioada 19-20 noiembrie 2015. Opinia
participanților la întâlnire a fost aceea că, prin cea de-a doua teză a art. 713 alin. (3) C.
proc. civ. se recunoaște contestatorului dreptul de a-și modifica contestația și de a invoca
motive noi, dacă în privința motivelor noi nu a fost depășit termenul de formulare a
contestației.
Cum termenul de formulare a contestației la executare este de 15 zile, iar în
practică, primul termen de judecată se va plasa, chiar și în contextul exceptării
contestației de la procedura regularizării, la mai mult de 15 zile de la data la care
contestatorul a luat cunoștință de executare ori de actul de executare pe care-l contestă,
este evident că instanța de executare nu va examina motivele noi de contestație, adică
motivele neinvocate prin contestația la executare depusă inițial, dacă ele decurg din
actele de executare deja contestate, în afara cazului în care cererea adițională va fi, la
rândul ei, depusă în termenul de 15 zile.
În alți termeni, faptul că, pentru motive pe care contestatorul le avea la dispoziție și
le putea invoca prin contestația introductivă de instanță, contestatorul depune o cerere
adițională înainte de primul termen de judecată la care el este legal citat, deci cu
respectarea limitei date de art. 204 alin. (1) C. proc. civ. nu este suficient pentru ca
instanța de executare să se considere învestită cu judecarea fondului cererii adiționale,
soluția urmând a fi aceea a tardivității cererii adiționale, nu în raport cu art. 204 alin. (1) C.
proc. civ., ci cu art. 715 alin. (1) C. proc. civ.
În schimb, în cazul contestației privind lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării
titlului executoriu, formularea unui motiv nou de contestație, circumscris, însă, obiectului
specific al acestei specii de contestație – deci tot un motiv legat de lămurirea titlului
executoriu – art. 204 alin. (1) C. proc. civ. redevine aplicabil, instanța de executare fiind
învestită și în limita motivului nou introdus prin cererea adițională, deoarece, în materia
acestei contestații, termenul nu mai este de 15 zile, ci corespunde termenului de
prescripție a dreptului de a obține executarea silită, potrivit art. 715 alin. (3) C. proc. civ.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
31.

Titlul problemei de drept:
Invocarea prescripției dreptului de a obține executarea silită în cadrul
procedurii încuviințării executării silite43
Materia: drept civil
Subcategoria: executare silită
Obiect ECRIS: încuviințare executare silită
Acte normative incidente: art. 666 C. proc. civ.
Cuvinte cheie: încuviințare executare silită; prescripția dreptului de a obține
executarea silită
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
Prescripția executării silite nu constituie motiv de respingere a cererii de
încuviințare a executării silite.
Astfel, primul argument în susținerea acestei soluții este acela că problema
prescripției extinctive este, prin excelență, una care reclamă dezbaterea în regim de
contradictorialitate, cu totul străină procedurii necontencioase așa cum este procedura
încuviințării executării silite.
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Acest argument este important pentru că el scutește discuția de o distincție care ar
trece drept utilă la o primă vedere, și anume aceea dintre un termen de prescripție a
executării silite supus vechiului Cod de procedură civiă și, în completare, Decretului nr.
167/1958, ceea ce presupune că scadența titlului executoriu este plasată înainte de 1
octombrie 2011, și un termen de prescripție a executării silite al cărui regim, în
completarea dispozițiilor legislației execuționale specifice, se completează cu noul Cod
civil. Această distincție se întemeiază pe opoziția dintre prescripția extinctivă ca instituție
de ordine publică și prescripția extinctivă ca instituție de ordine privată, aceasta din urmă
neputând fi invocată de instanță, din oficiu.
Dar, o dată ce discuția asupra prescripției nu poate fi făcută în regimul unei
proceduri necontencioase, judecate în lipsa părților, instanța de executare, dincolo de
constatarea, pur statistică, a împlinirii unui termen de 3 ani sau, după caz, de 10 ani de la
data scadenței titlului executoriu, nu poate tranșa chestiunea prescripției executării silite.
De asemenea, ca argument secundar, a statua asupra prescripției dreptului de a
obține executarea silită nu se limitează la identificarea unui termen de prescripție și a unei
date de la care prescripția ar începe să curgă – aceste date ar putea fi stabilite de
judecător numai pe baza observării datei la care s-a depus cererea de executare și a
examinării conținutului titlului executoriu – ci obligă, în funcție de concluziile pe care le-ar
pune părțile în privința excepției, la verificarea incidenței unor eventuale cauze de
suspendare ori de întrerupere a acesteia.
De aceea, fiind sarcina judecătorului de a stabili dacă, distinct de celelalte condiții
care permit începerea executării silite, nu există, totuși, impedimente în sensul art. 666
alin.(5) pct. 7 C.proc.civ., este cert că aspectul prescripției dreptului de a obține
executarea silită nu se poate circumscrie unui asemenea motiv de respingere a cererii de
încuviințare.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere al
INM.
32.

Titlul problemei de drept:
Lipsa formalității învestirii cu formulă executorie a titlurilor de credit
(cambie, cec, bilet la ordin), ulterior modificării art. 641 C. proc. civ. prin O.U.G. nr.
1/201644
Materia: drept civil
Subcategoria: executare silită
Obiect ECRIS: învestire cu formulă executorie
Acte normative incidente: art. VII din O.U.G. nr. 1/2016
Cuvinte cheie: învestire cu formulă executorie; titluri de credit
Opinia Institutului Național al Magistraturii:
Apreciem că, după intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 1/2016, încuviințarea executării
silite a titlurilor de credit se va face fără a fi necesară învestirea lor cu formulă executorie.
În acest sens, se plasează art. VII din O.U.G. nr. 1/2016, potrivit căruia ori de câte
ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a titlurilor executorii
şi/sau încuviinţarea executării de către executorul judecătoresc, acestea vor fi puse în
executare după încuviinţarea executării de către instanţa judecătorească competentă
potrivit legii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.
Este adevărat că această normă nu face o trimitere specială la titlurile de credit,
însă, prin formularea sa, norma de drept tranzitoriu din ordonanță nu vrea decât să facă
referiri la orice fel de acte normative speciale care consacră titluri executorii pentru care
acele acte normative ar fi prevăzut necesitatea învestirii cu formulă executorie.
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Față de succesiunea în timp a actelor normative, este de observat că, în realitate,
cerința învestirii cu formulă executorie a titlurilor de credit se impune în privința
executărilor începute după intrarea în vigoare a Legii nr. 138/2014, nu în temeiul Legilor
nr. 58/1934, respectiv nr. 59/1934, ci al art. 641 C. proc. civ. astfel cum a fost introdus
prin legea de modificare a Codului de procedură civilă.
În consecință, dispariția acestei norme care impunea în privința oricăror titluri
executorii extrajudiciare cerința învestirii cu formulă executorie a avut efect, la rândul ei,
față de toate aceste titluri, deci inclusiv față de titlurile de credit.
În niciun caz, dispoziția de drept tranzitoriu, mai sus citată, din O.U.G nr. 1/2016 nu
poate fi privită ca o normă generală pentru că, astfel, abordată, s-ar putea ajunge la
interpretarea că nu s-ar mai aplica la nicio situație având în vedere că, alături de titlurile
de credit, doar contractele de asistență juridică și contractele de credit ipotecar pentru
investiții imobiliare (Legea nr. 190/1999) erau condiționate, la data intrării în vigoare a
noului Cod de procedură civilă, de cerința învestirii prealabile cu formulă executorie.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
33.

Titlul problemei de drept:
Interpretarea art. 717 alin. (1) C. proc. civ. din materia contestației la
executare sub aspectul aplicării art. 201 C. proc. civ.45
Materia: drept civil
Subcategoria: executare silită
Obiect ECRIS: contestație la executare
Acte normative incidente: art. 121 din Legea nr. 76/2012; art. 717 alin. (1) C. proc.

civ.
Cuvinte cheie: contestație la executare; comunicare acte de procedură în etapa
scrisă
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Potrivit art. 121 din Legea nr. 76/2012, text introdus prin Legea nr. 138/2014, dacă
prin lege nu se prevede altfel, dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind
verificarea cererii şi regularizarea acesteia nu se aplică în cazul incidentelor procedurale
şi nici în procedurile speciale care nu sunt compatibile cu aceste dispoziţii.
În conformitate cu art. 717 alin. (1) C. proc. civ., în forma ce i-a fost conferită prin
Legea nr 138/2014, contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută de
prezentul cod pentru judecata în primă instanţă, care se aplică în mod corespunzător,
dispoziţiile art. 200 nefiind aplicabile în acest caz.
Articolul 121 din Legea nr. 76/2012 stabilește cu valoare generală că art. 200 C.
proc. civ nu se aplică în acele materii speciale care sunt incompatibile cu procedura
verificării și regularizării.
În mod expres (și cu rol preventiv, pentru a înlătura posibila practică neunitară), art.
717 alin. (1) C. proc. civ, recunoaște o astfel de incompatibilitate între procedura specială
a contestației la executare și dispozițiile art. 200 C. proc. civ.
În afara oricărei alte exceptări, regulile incidente contestației la executare se
completează cu celelalte norme ale judecății în primă instanță, inclusiv cu cele prevăzute
de art. 201 C. proc. civ.
Cele reținute cu privire la judecata în primă instanță a contestației la executare
sunt pe deplin valabile și în cazul exercitării căii de atac a apelului, urmând însă ca
parcurgerea etapei scrise să fie guvernată de art. XV din Legea nr. 2/2013 și nu de art.
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201 C.proc.civ. (text care se aplică doar în limita îngăduită de art. XV din Legea nr.
2/2013).
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
34.

Titlul problemei de drept:
Caracterul definitiv al încheierii pronunţate în condițiile art. 906 C. proc.

civ.46
Materia: drept civil
Subcategoria: executare silită
Obiect ECRIS: acordare daune interese (art. 906 CPC)
Acte normative incidente: art. 906 alin. (1), (2) și (3) C. proc. civ.
Cuvinte cheie: obligații de a face sau de a a nu face; penalitate, încheiere definitivă
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
În conformitate cu art. 906 alin. (1), (2) și (3) C. proc. civ., dacă în termen de 10 zile
de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de
a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi
constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare;
când obligaţia nu este evaluabilă în bani, instanţa sesizată de creditor îl poate obliga pe
debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor, să plătească în favoarea
creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la
executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu; atunci când obligaţia are un obiect
evaluabil în bani, penalitatea prevăzută la alin. (2) poate fi stabilită de instanţă între 0,1%
şi 1% pe zi de întârziere, procentaj calculat din valoarea obiectului obligaţiei.
Regula dublului grad de jurisdicție consacrată legislativ prin art. 456 și 466 C. proc.
civ. este reiterată în materia executării silite în cuprinsul art. 651 alin. (4) C. proc. civ.
Referindu-ne la această ultimă dispoziție menționată (dat fiind că ea este aplicabilă
materiei aici analizate), existența apelului, drept cale de atac susceptibilă a fi exercitată
împotriva încheierii pronunțate de instanța de executare, constituie așadar regula. Orice
excepție este de strictă interpretare și aplicare.
Prin faptul că recunoaște un caracter definitiv încheierii de stabilire a penalităților,
art. 906 alin. (2) C. proc. civ. se circumscrie unei excepții de la regula instituită prin art.
651 alin. (4) C. proc. civ. Urmează că interpretarea acestui text trebuie să se realizeze
într-o manieră restrictivă, ceea ce conduce la concluzia că doar în ipoteza admiterii cererii
de stabilire a penalității încheierea are un caracter definitiv, nu și în ipoteza respingerii ei,
situație care intră sub incidența dreptului comun, care, așa cum menționam, prevede că
încheierea instanței de executare poate fi atacată cu apel.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
35.

Titlul problemei de drept:
Verificarea competenţei executorului judecătoresc prin raportare la art. 782
alin. (2) C. proc. civ., în procedura încuviințării executării silite47
Materia: drept civil
Subcategoria: executare silită
Obiect ECRIS: încuviințare executare silită
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47

Curtea de Apel Ploiești
Curtea de Apel Alba-Iulia și Curtea de Apel Galați

35

Acte normative incidente: art. 666 alin. (1) și alin. (5) și art. 782 alin. (2) C. proc.
civ.
Cuvinte cheie: competența executorului judecătoresc; încuviințare executare silită
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Executorul judecătoresc nu este obligat să dovedească, prin înscrisuri, competența
sa raportat la dispozițiile art. 782 alin. (2) C. proc. civ.
Pentru înțelegerea acestui punct de vedere este important să se aibă în vedere
ansamblul dispozițiilor legale în materia executării silite, urmând ca, pe această bază, să
se poată identifica sfera de aplicare și înțelesul dispoziției art. 666 alin. (5) C. proc. civ.,
care obligă instanța de executare să respingă cererea de încuviințare a executării silite pe
motiv de necompetență a organului de executare învestit de creditor.
Astfel, în practica instanțelor de executare, exigența în sensul dovedirii
competenței teritoriale nu se pune în raport cu orice procedură de încuviințare a executării
silite, ci numai în cazul celor inițiate de executori judecătorești al căror birou nu se află în
curtea de apel în a cărei circumscripție se situează domiciliul/sediul debitorului.
Dimpotrivă, în cazul cererilor de încuviințare a executării silite, care privesc toate
modalitățile de executare silită, atunci când autorul cererii este un executor judecătoresc
din curtea de apel unde se află domiciliul/sediul debitorului, instanțele de executare nu
solicită înscrisuri doveditoare ale bunurilor și veniturilor pe care acel debitor le-ar deține în
raza acelei curți de apel.
Or, există nu puține cazuri în practică în care, chiar în cursul procedurii
execuționale încuviințate în favoarea unui executor judecătoresc din circumscripția curții
de apel unde se află domiciliul/sediul debitorului, se dovedește nu numai că, în fapt, acel
debitor nu deținea, de la bun început (adică de la momentul depunerii cererii de executare
la acel executor judecătoresc) niciun bun și nu obținea niciun venit în acea arie teritorială,
ci, mai mult decât atât, figura și figurează în continuare, cu bunuri și venituri în raza unei
alte curți de apel.
În alți termeni, acele cazuri relevă că, în pofida unei prezumții simple (nici măcar nu
este o prezumție legală, dat fiind faptul că legea nu o prevede ca atare) deduse de
instanța de executare din coincidența curții de apel a biroului executorului cu aceea a
domiciliului/sediului debitorului, executarea a fost încuviințată în favoarea unui executor
necompetent teritorial.
Semnificativ este faptul că legiuitorul însuși admite această posibilitate a relevării
necompetenței teritoriale a executorului în urma informațiilor obținute de executor în
cursul procedurii execuționale altminteri încuviințate la cererea lui, pe baza unei prezumții
simple. Într-adevăr, art. 652 alin. (4) C. proc. civ., în cazul în care executorul judecătoresc
iniţial învestit de creditor constată că nu sunt bunuri şi venituri urmăribile în raza
competenţei sale teritoriale, creditorul poate cere instanţei de executare continuarea
executării silite printr-un alt executor judecătoresc.
Făcând, așadar, abstracție de observația că, în procedura încuviințării, instanțele
de executare disting, pe baza unei prezumții simple, între executorul al cărui birou se află
în curtea de apel a debitorului și executorul al cărui birou se află într-o altă curte de apel,
trebuie remarcat că înscrisuri în justificarea competenței teritoriale nu pot fi administrate
în procedura încuviințării executării silite.
Exceptând cazul în care, printr-o întâmplare, creditorul este în posesia unor
asemenea înscrisuri doveditoare, executorul judecătoresc este într-o imposibilitate atât de
fapt, cât și juridică de a le obține. Astfel, potrivit art. 666 alin. (1) C. proc. civ., executorul
judecătoresc are la dispoziție un termen de 3 zile pentru ca, după ce a înregistrat cererea
de executare și a dispus deschiderea procedurii execuționale, să depună cererea de
încuviințare a executării silite la instanța de executare.
Or, este evident că rațiunea termenului de 3 zile nu este aceea de a permite
executorului să ceară și, în plus, să și obțină relații și acte privind bunurile și veniturile
debitorului din titlul executoriu, ci numai aceea de a avea răgazul suficient pentru a
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verifica înscrisurile depuse de creditor la dosarul de executare și îndeplinirea condițiilor
prevăzute de lege pentru declanșarea executării, ținând seama și de aspectul că
executorul judecătoresc poate fi învestit, într-un interval scurt de timp, de mai mulți
creditori și cu cereri de executare de complexitate diferită.
La imposibilitatea faptică se adaugă, foarte important, o imposibilitate de drept în
obținerea informațiilor și înscrisurilor privind situația patrimonială a debitorului. Atât timp
cât executarea silită nu este încuviințată de instanța de executare, executorul
judecătoresc nu doar că nu poate efectua acte de executare silită, dar, în plus, nu poate
nici să ceară terților ori autorităților date relevante pentru executarea silită, tocmai pentru
că executarea nu a fost încuviințată.
Pentru a conchide în sensul că, în procedura încuviințării executării silite, nu se pot
cere executorului judecătoresc dovezi privind competența sa teritorială, ar trebui, însă, să
se determine care mai este relevanța cazului de respingere a cererii de încuviințare
constând în necompetența teritorială a executorului judecătoresc.
În realitate, cele mai sus menționate au avut în vedere nu o executare silită în
general, ci executarea silită indirectă, pentru care cazul tipic îl reprezintă recuperarea de
debite.
În schimb, executarea silită directă (predare silită mobiliară, predarea silită
imobiliară, executarea silită a obligațiilor de a face și a obligațiilor de a nu face) permite, în
aproape toate cazurile, identificarea, chiar în faza încuviințării, a unei situații de
necompetență teritorială a organului de executare. Cu titlu de exemplu, dacă, potrivit
titlului executoriu, este stabilită, în sarcina unui debitor având domiciliul în Alba-Iulia, o
obligație de predare a unui imobil situat în București, instanța de executare, ca instanță
de la domiciliul debitorului va respinge cererea de încuviințare a executării silite dacă este
depusă de un executor judecătoresc din circumscripția Curții de Apel Alba-Iulia.
Cu alte cuvinte, executarea silită directă presupune, în majoritatea cazurilor, o
identificare a locului executării prin chiar titlul executoriu, acesta fiind motivul pentru care
o eventuală necompetență teritorială a executorului judecătoresc, în asemenea cazuri,
poate fi extrem de clar stabilită, fără a fi nevoie de nicio dovadă suplimentară.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
36

Titlul problemei de drept:
Posibilitatea executării silite a unui imobil cu privire la care este instituit un
sechestru penal48

Materia: drept civil
Subcategoria: executare silită
Obiect ECRIS: contestație la executare
Acte normative incidente: art. 249 alin. (1) alin. (2) C. proc. pen.; art. 253 alin. (4)
C. proc. pen.
Cuvinte cheie: sechestru penal; măsură asigurătorie; ipotecă
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Apreciem că măsura sechestrului penal instituită asupra unui bun imobil nu
reprezintă un impediment la executare silită în modalitatea urmăririi imobilului sechestrat.
Această chestiune a făcut obiect unei cereri pentru pronunțarea unei hotărâri
preliminare de către Înalta Curte de Casație și Justiție care, prin decizia nr. 8 din 27 aprilie
2015, a respins cererea de sesizare ca inadmisibilă. Instanța supremă a reținut în
considerentele deciziei că majoritatea hotărârilor judecătorești conțin soluţia de
respingere a contestaţiilor la executare formulate de parchet, cu motivarea că o măsură
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asigurătorie instituită într-un dosar penal nu poate constitui un impediment la iniţierea sau
continuarea executării silite, iar creanţa ipotecară are prioritate chiar şi în ipoteza în care
o parte vătămată ar avea un drept de creanţă împotriva proprietarului imobilului supus
urmăririi silite.
Soluția propusă de institut este încurajată și de o analiză a dispozițiilor procesual
penale incidente.
Astfel, Codul de procedură penală nu conține nicio referire la executarea silită
atunci când reglementează efectele aplicării sechestrului asigurătoriu.
Art. 249 alin. (1) C. proc. pen. arată că măsurile asiguratorii sunt luate pentru a
evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor
care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la
garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei
produse prin infracţiune.
Prin urmare, sub aspectul rațiunii măsurii pare a fi vizată o conduită frauduloasă a
proprietarului bunului, suspect sau, după caz, inculpat, care are libera dispoziție asupra
bunului său. Existența unei proceduri de executare silită, în cadrul căreia debitorul, ca
proprietar al bunului, apare ca fiind lipsit de dispoziție juridică asupra bunului cu privire la
care a fost aplicat sechestrul execuțional ori, după caz, s-a notat începerea urmăririi silite
în cartea funciară, nu ar corespunde unei ipoteze de ascundere, distrugere, înstrăinare
sau sustragere.
Așadar, rațiunea aplicării măsurii asiguratorii, astfel cum este expusă în primul
alineat al art. 249 C. proc. pen, nu este definită în raport cu proceduri care pot conduce la
ieșirea, dincolo de voința proprietarului, a unui bun din patrimoniul acestuia.
De aceea, art. 249 alin. (2) C. proc. pen., care definește conținutul măsurilor
asigurătorii prin indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, ar putea fi interpretat
exclusiv în raport cu premisa unei libere dispoziții asupra bunului, premisă străină de
ipoteza unei urmăriri silite asupra bunului respectiv.
Mai mult decât atât, art. 253 alin. (4) C. proc. pen., pentru bunurile imobile
sechestrate, pretinde organului competent notarea ipotecară asupra bunurilor
sechestrate. Prin urmare, textul din Codul de procedură penală face referire la instituția
ipotecii, de care, în afara prerogativei urmăririi, inaplicabilă în cazul sechestrului
asigurător tocmai pentru că această măsură împiedică înstrăinarea ulterioară a bunului,
legea civilă leagă și prerogativa preferinței. Or, preferința se definește prin întâietatea
creditorului titular al acestei prerogative, așa cum este și cazul unui creditor ipotecar, de a
se satisface cu prioritate din sumele rezultate în urma vânzării silite a bunului scos la
licitație publică; este lipsit de sens să se vorbească de preferință dacă se neagă
posibilitatea continuării urmăririi silite până la vânzarea silită a bunului față de care există
preferința, finalizând cu distribuirea sumelor rezultate din acea vânzare.
Deci, apelând la instituția de drept civil, a ipotecii, pentru a explica modul de
aplicare a măsurilor asiguratorii în procesul penal, Codul de procedură penală acceptă
posibilitatea ca urmărirea silită să continue după aplicarea măsurii asiguratorii.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
37.

Titlul problemei de drept:
Posibilitatea formulării cererii de executare silită de către creditorul persoană
juridică prin mandatar ce nu are calitatea de avocat sau consilier juridic49
Materia: drept civil
Subcategoria: executare silită
Obiect ECRIS: încuviințare executare silită, contestație la executare
49
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Acte normative incidente: art. 84 alin. (1) C. proc. civ.
Cuvinte cheie: cerere de executare silită; reprezentarea convențională a persoanei
juridice în fața executorului judecătoresc
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Notă: Problema a fost discutată și în cadrul Întâlnirii reprezentanţilor Consiliului
Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
şi curţilor de apel, ce a avut loc la Bacău, în perioada 23-24 iunie 2016, discutarea sa fiind
amânată pentru următoarea întâlnire; expunem în continuare, în rezumat, punctul de
vedere exprimat de Institutul Național al Magistraturii, cu ocazia acelei întâlniri, menținut
și în prezent.
Potrivit art. 84 alin. (1) C. proc. civ., persoanele juridice pot fi reprezentate
convențional în fața instanțelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în
condițiile legii.
Regula consacrată de art. 84 alin. (1) C. proc. civ. este de strictă interpretare și
aplicare, astfel încât, în fața executorului judecătoresc, reprezentarea convențională a
persoanei juridice nu este limitată la avocat sau consilier juridic.
Având în vedere soluția oferită, considerăm că, atunci când cererea de executare
silită a fost formulată de persoana juridică, prin mandatar convențional, ce nu are calitatea
de avocat sau consilier juridic (chiar și printr-o altă persoană juridică), cererea de
încuviințare a executării silite nu se impune a fi respinsă pentru acest motiv. De altfel,
cererea de încuviințare a executării silite se formulează de către executorul judecătoresc,
potrivit art. 666 alin. (1) C. proc. civ.; faptul că legea îi atribuie executorului judecătoresc
calitatea procesuală activă în cererea de încuviințare a executării silite înlătură orice
discuție cu privire la reprezentarea persoanei juridice în această procedură.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
38.

Titlul problemei de drept:
În cazul admiterii contestației la executare, taxa judiciarã de timbru aferentã
acesteia poate fi recuperatã de contestator și sub forma cheltuielilor de judecatã
sau acesta are la îndemânã numai calea cererii de restituire reglementate de art. 45
din O.U.G. nr. 80/2013?50
Materia: drept civil
Subcategoria: executare silită
Obiect ECRIS: contestație la executare
Acte normative incidente: art. 45 alin. (1) lit. f), alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr.
80/2013
Cuvinte cheie: contestație la executare; restituire taxă judiciară de timbru; cheltuieli
de judecată
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, prin reglementarea explicită a acestei căi separate, autorul
ordonanței nu a vrut decât să excludă soluția, de drept comun, a includerii unei asemenea
50
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taxe judiciare de timbru în cadrul cheltuielilor de judecată imputate intimatului care a
pierdut în contestația la executare. Totodată, s-a urmărit ca recuperarea de către
contestator a taxei judiciare de timbru achitate pentru judecarea contestației să depindă
nu de soluționarea în primă instanță, ci de o soluționare definitivă a cauzei.
În legătură cu soluţionarea cererii vizând obligarea intimatului la plata cheltuielilor
de judecată, reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru, în cazul contestaţiilor
la executare admise, apreciem că cererea trebuie să fie respinsă, contestatorul neavând
drept de opţiune între a solicita statului sau, dimpotrivă, intimatului restituirea acestei
sume, din moment ce legea, prin dispoziţii cu caracter special, prioritar aplicabile, a
stabilit un alt debitor pentru restituirea taxei decât cel prevăzut de art. 453 C. proc. civ.
Pe de altă parte, restituirea sumei achitate cu titlu de taxă judiciară de timbru în
etapa procesuală a apelului declarat împotriva unei hotărâri pronunţate într-o contestaţie
la executare admisă incumbă însă intimatului, iar nu statului, dispoziţiile art. 45 din
ordonanță fiind de strictă interpretare şi aplicare.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
39.

Titlul problemei de drept:
În cazul unei cereri având ca obiect întoarcerea executãrii, în cadrul cãreia se
solicitã și restituirea cheltuielilor de executare constând în onorariul executorului
judecãtoresc, onorariu care nu a fost avansat de cãtre creditor, executorul
judecãtoresc are calitate procesualã pasivã?51
Materia: drept civil
Subcategoria: executare silită
Obiect ECRIS: întoarcere executare
Acte normative incidente: Legea nr. 188/2000
Cuvinte cheie: executor judecătoresc; calitate procesuală pasivă; întoarcere
executare
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Notă: Problema a fost discutată și în cadrul Întâlnirii reprezentanţilor Consiliului
Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
şi curţilor de apel, ce a avut loc la Bacău, în perioada 23-24 iunie 2016.
Opinia participanților la întâlnire a fost aceea că executorul judecătoresc nu are
calitate procesuală pasivă în ipoteza dată.
În cazul în care creditorul este, ca urmare a admiterii cererii de întoarcere a
executării, obligat la plata către debitor a sumelor anterior menționate, acesta are drept
de regres împotriva executorului judecătoresc, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 188/2000
privind executorii judecătorești.
Participanții și-au menținut opinia exprimată în cadrul întâlnirii de la Bacău
din 23-24 iunie 2016, expusă pe scurt în punctul de vedere al INM.
J.

Punere sub interdicție judecătorească

40.

Titlul problemei de drept:
Instituția ce desemneazã curatorul special în cadrul procedurii punerii sub
interdicție judecãtoreascã (autoritatea tutelarã sau instanța de tutelã)52
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Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: interdicție judecătorească
Acte normative incidente: art. 167 C. civ.; art. 229 din Legea 71/2011; art. 938 alin.
(3) C. proc. civ.
Cuvinte cheie: punere sub interdicție judecătorească; instanță de tutelă; curator;
autoritate tutelară
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Potrivit art. 938 alin. (3) teza I C. proc. civ., în procedura punerii sub interdicție
judecãtoreascã, dacã este cazul, președintele dispune și numirea unui curator în condițiile
prevãzute de Codul civil. În același sens, art. 167 C. civ. prevede cã, în caz de nevoie și
pânã la soluționarea cererii de punere sub interdicție judecãtoreascã, instanþa de tutelã
poate numi un curator special (U).
Problema sesizatã mai sus își gãsește rãspunsul în urma interpretãrii urmãtoarelor
texte legale:
- potrivit art. 229 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, organizarea, funcționarea și
atribuțiile instanței de tutelã și de familie se stabilesc prin legea privind organizarea
judiciarã;
- conform art. 229 alin. (2) lit. a) din același act normativ, pânã la reglementarea prin
lege a organizãrii și funcționãrii instanței de tutelã, atribuțiile acesteia, prevãzute de Codul
civil, sunt îndeplinite de instanțele, secțiile sau, dupã caz, completele specializate pentru
minori și familie;
- în alin. (3) al aceluiași articol, legiuitorul a prevãzut cã, pânã la data intrãrii în
vigoare a reglementãrii prevãzute la alin. (1), atribuțiile instanței de tutelã referitoare la
exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecãtoresc ori,
dupã caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administreazã bunurile
acestuia revin autoritãții tutelare;
- de asemenea, art. 229 alin. (3)2 din Legea nr. 71/2011 dispune cã, pânã la
intrarea în vigoare a reglementãrii prevãzute la alin. (1), numirea curatorului special care îl
asistã sau îl reprezintã pe minor la încheierea actelor de dispoziție sau la dezbaterea
procedurii succesorale se face, de îndatã, de autoritatea tutelarã, la cererea notarului
public, în acest din urmã caz nefiind necesarã validarea sau confirmarea de cãtre
instanțã.
- în cele din urmã, art. 229 alin. (3)3 stabilește cã dispozițiile alin. (32) se aplicã în
mod corespunzãtor și în cazul numirii curatorului special prevãzut la art. 167 C. civ.
Din corelarea textelor precitate rezultã cã autoritatea tutelarã este cea care trebuie
sã dispunã numirea curatorului special în procedura punerii sub interdicție
judecãtoreascã, pânã la organizarea prin lege a instanței de tutelã astfel cum prevede art.
229 alin. (1) din Legea nr. 71/2011.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
K.

Cauțiune judiciară

41.

Titlul problemei de drept:
Regimul juridic al cauţiunilor şi al altor sume consemnate la dispoziţia
instanţei, în ipoteza în care persoana îndreptăţită nu solicită restituirea53
Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
53
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Obiect ECRIS: cauțiune
Acte normative incidente: art. 1064 alin. (1) C. proc. civ.
Cuvinte cheie: restituire cauțiune; acțiune în constatare; prescripție
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Apreciem că persoana îndreptățită la restituirea sumei consemnate la dispoziția
instanței (spre exemplu, a cauțiunii depuse în vederea soluționării cererii de suspendare a
executării silite) are dreptul de a o solicita oricând, fără limită în timp.
Astfel, potrivit art. 1064 alin. (1) C. proc. civ., cauțiunea se restituie, la cerere,
persoanei îndreptățite după soluţionarea prin hotărâre definitivă a procesului în legătură
cu care s-a stabilit cauţiunea, respectiv după încetarea efectelor măsurii pentru care
aceasta s-a depus.
Deși legea face referire in terminis la o cerere de restituire a cauțiunii, calificarea
juridică a acestei cereri este aceea a unei acțiuni în constatare. Observația poate să pară
surprinzătoare tocmai pentru că predarea (recipisei de consemnare a cauțiunii), ca
operațiune materială ce apare în dispozitivul hotărârii nu corespunde îndeobște unei
acțiuni în constatare, ci uneia în realizarea dreptului, dar, în cazul de față, recipisa nu este
un bun în sine, ci instrumentul material care permite celui aflat în posesia lui să dispună
de un alt bun, și anume de banii pentru a căror depunere s-a emis recipisa.
Față de adevărata natură a cererii în restituirea cauțiunii, și anume de cerere în
constatarea îndeplinirii condiției suspensive care afectează dreptul la restituirea cauțiunii
depuse, condiție constând în complexul de circumstanțe în raport cu care art. 1064 C.
proc. civ. permite deponentului cauțiunii să o recupereze, soluția imprescriptibilității cererii
de restituire este singura posibilă.
De altfel, reținând că, din momentul în care a depus cauțiunea, deponentul are în
vedere că, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 1064 C. proc. civ. sau cele
prevăzute de norme speciale (a se vedea condițiile în care se poate obține restituirea
cauțiunii depuse pentru judecarea unei cereri de suspendare a executării silite), va putea
să obțină restituirea cauțiunii, și reținând, în consecință, că dreptul la restituirea cauțiunii
este supus unei asemenea condiții suspensive, putem face loc aplicării art. 1404 alin. (4)
C. civ., potrivit căruia partea interesată poate cere oricând instanţei să constate
îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiei. În termenii discuției de față, dacă s-au îndeplinit
condițiile legale pentru ca depunătorul cauțiunii să poată intra în posesia acesteia, s-a
îndeplinit condiția suspensivă care afecta dreptul la restituire a cauțiunii.
Referitor la teza în sensul că nereclamarea cauțiunii de către cel îndreptățit la
restituirea sumei ar atrage calificarea sumei respective ca fiind abandonate, este de
reținut că, în conformitate cu art. 562 alin. (2) C. civ., proprietarul poate abandona bunul
său mobil, iar dreptul se stinge în momentul părăsirii bunului. În mod neîndoielnic, textul
se referă la bunuri individual determinate, iar asimilarea unui drept de creanță cu dreptul
real pentru a aplica primului figura juridică a abandonului ca modalitate de stingere a
dreptului de creanță ar crea, prin extensie, un bruiaj la adresa instituției prescripției
extinctive, cu mențiunea că nici măcar prescripția extinctivă nu conduce la stingerea
dreptului subiectiv însuși.
Nu există, prin urmare, niciun temei legal, nici în partea dedicată cauțiunii judiciare,
în Codul de procedură civilă, nici în Codul civil, în partea dedicată modurilor de stingere a
dreptului de proprietate privată, care să justifice soluția considerării sumelor depuse cu
titlu de cauțiune și nereclamate ulterior de către deponent ca fiind abandonate.
Concret, cel prejudiciat prin pasivitate îndelungată rămâne cel care are dreptul la
restituirea cauțiunii, deoarece, pe perioada în care suma rămâne consemnată, nu poate
dispune de ea și, mai ales, nu obține dobândă (nici măcar în procentul aferent unui
depozit la vedere), fără ca prejudiciul să atingă limita stingerii dreptului de creanță în sine.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
42

II.

Aspecte de practică neunitară în materia dreptului civil

42.

Titlul problemei de drept:
Calitatea procesuală pasivă a statului în litigiile având ca obiect cereri
formulate de asociaţiile de proprietari privind plata cheltuielilor comune şi a
penalităţilor de întârziere pentru chiriaşii locuinţelor ANL. Reprezentarea statului în
astfel de litigii54
Materia: drept civil
Subcategoria: pretenții
Obiect ECRIS: pretenții
Acte normative incidente: art. 223 alin. (1) și 1829 alin. (2) C. civ., art. 50 alin. (1)
din Legea nr. 230/2007
Cuvinte cheie: calitate procesuală pasivă, stat, cheltuieli comune, reprezentare
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Notă: Problema a fost discutată și în cadrul Întâlnirii reprezentanţilor Consiliului
Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi
curţilor de apel, ce a avut loc la Timișoara, în perioada 19-20 noiembrie 2015. Redăm în
continuare punctul de vedere al Institutului Național al Magistraturii, acceptat în unanimitate
de cei prezenți la întâlnire.
Potrivit art. 1829 alin. (2) C. civ., chiriaşii sunt obligaţi să contribuie la cheltuielile
pentru iluminarea, încălzirea, curăţarea părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună, precum
şi la orice alte cheltuieli pe care legea le stabileşte în sarcina lor.
În conformitate cu art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, „Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele
construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau
sănătate, realizate în condiţiile acestei legi fac obiectul proprietăţii private a statului.
Locuinţele pentru tineri destinate închirierii sunt administrate, în conformitate cu
prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autorităţile administraţiei publice locale
ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, iar cele destinate în
mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate sunt administrate
de autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din
domeniul sănătăţii ori sunt în administrarea unor unităţi aflate în subordinea sau sub
coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii. Locuinţele realizate în cadrul programului
privind construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat fac obiectul
proprietăţii publice a statului. Pentru celelalte locuinţe care se realizează prin programele
de investiţii prevăzute la art. 7 alin. (6) regimul juridic şi modul de repartizare sunt
prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare”.
Articolul 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 prevede că asociaţia de proprietari are
dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor
de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul
stabilit.
Apreciem că statul justifică legitimare procesuală pasivă în cadrul unui proces
declanşat de asociaţia de proprietari pentru recuperarea cheltuielilor menţionate anterior
şi a penalităţilor de întârziere aferente, dată fiind calitatea sa de titular al dreptului de
proprietate asupra locuinţei, prin raportare la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007,
dispoziţie cu caracter special aplicabilă în acest caz.
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Articolul 1829 alin. (2) C. civ. reprezintă temei juridic pentru recuperarea de către
proprietar a cheltuielilor în discuţie de la chiriaş, cheltuieli achitate de primul asociaţiei de
proprietari, textul legal specificat reglementând raporturile dintre chiriaş şi proprietar sub
aspectul acestor sume, neaplicându-se raporturilor dintre asociaţia de proprietari şi
proprietar, pentru acest ultim caz fiind instituită norma înscrisă în Legea nr. 230/2007.
Un argument suplimentar în favoarea acestei soluţii, ce decurge tot din calificarea normelor
în discuţie, ca fiind specială, respectiv generală, este acela că legea generală (în speţă, noul Cod
civil), intrată în vigoare ulterior legii speciale (în speţă, Legea nr. 230/2007), pentru a avea
capacitatea de a o modifica sau abroga, ar fi trebuie să prevadă în mod expres aceasta, aspect
nerealizat în cauză.
În concluzie, dacă cererea având ca obiect plata sumelor respective este promovată de
către asociaţia de proprietari, atunci calitatea procesuală pasivă aparţine titularului dreptului de
proprietate asupra locuinţei, în speţă statului, în cazul locuinţelor închiriate, potrivit art. 50 alin. (1)
din Legea nr. 230/2007. Dacă însă cererea este introdusă de proprietarul locuinţei, atunci
legitimarea procesuală pasivă va fi conferită chiriaşului, prin raportare la art. 1829 alin. (2) C. civ.
În ceea ce privește reprezentarea statului român, aceasta se va face prin
Ministerul Finanțelor Publice, potrivit art. 223 alin. (1) C. civ., care prevede că în
raporturile civile în care se prezintă nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi și
obligații, statul participă prin Ministerul Finanțelor Publice, afară de cazul în care legea
stabilește un alt organ în acest sens.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM .
43.

Titlul problemei de drept:
Interpretarea art. 2537 - 2539 C. civ. în ceea ce priveşte efectele întreruperii
termenului de introducere a acţiunii (plângeri contravenţionale, contestaţii la
executare, plângeri împotriva încheierilor de carte funciară)55

Materia: drept civil
Subcategoria: executare silită/alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: contestație la executare/plângere contravențională/plângere
împotriva încheierii de carte funciară
Acte normative incidente: art. 2539 alin. (2) C. civ.
Cuvinte cheie: decădere de drept substanțial; întrerupere termen de prescripție a
dreptului material la acțiune
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
În conformitate cu art. 2537 pct. 2 C. civ., prescripţia extinctivă se întrerupe prin
introducerea unei cereri de chemare în judecată.
De asemenea, deşi, potrivit art. 2548 alin. (1) C. civ., termenele de decădere nu
sunt supuse suspendării şi întreruperii, dacă prin lege nu se dispune altfel, totuşi, atunci
când realizarea dreptului presupune exercitarea unei acţiuni în justiţie, termenul este
întrerupt pe data introducerii cererii de chemare în judecată sau de arbitrare ori de punere
în întârziere, după caz, dispoziţiile privitoare la întreruperea prescripţiei fiind aplicabile în
mod corespunzător [art. 2548 alin. (3) C. civ.].
În ipoteza introducerii unei cereri de chemare în judecată, prescripţia este
întreruptă chiar dacă sesizarea a fost făcută la un organ de jurisdicţie necompetent sau
chiar dacă este nulă pentru lipsă de formă [art. 2539 alin. (1) C. civ.].
În măsura în care instanţa sesizată nu-şi declină competenţa de soluţionare a
cauzei şi respinge cererea ca inadmisibilă, întrucât competenţa aparţine unui organ fără
activitate jurisdicţională [art. 129 alin. (2) pct. 1 C. proc. civ. – încălcarea competenţei
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generale], ori ca nefiind de competenţa instanţelor române (art. 1071 C. proc. civ. –
încălcarea competenţei internaţionale), prescripţia extinctivă nu se consideră întreruptă,
prin raportare la art. 2539 alin. (2) C. civ.
Potrivit art. 2539 alin. (2) C. civ., prescripţia nu este întreruptă dacă cel care a făcut
cererea de chemare în judecată a renunţat la ea, nici dacă cererea a fost respinsă,
anulată ori s-a perimat printr-o hotărâre rămasă definitivă; cu toate acestea, dacă
reclamantul, în termen de 6 luni de la data când hotărârea de respingere sau de anulare a
rămas definitivă, introduce o nouă cerere, prescripţia este considerată întreruptă prin
cererea de chemare în judecată precedentă, cu condiţia însă ca noua cerere să fie
admisă56.
Problema invocată în practica judiciară vizează situaţia în care o cerere este
respinsă, anulată sau perimată, iar, ulterior, în cadrul termenului de 6 luni specificat de
art. 2539 alin. (2) teza a II-a C. civ., aceasta este reintrodusă pe rolul instanţei
judecătoreşti, cu depăşirea termenului său legal de formulare, acesta având o durată mai
mică de 6 luni.
În acest context, întrebarea ridicată este aceea dacă art. 2539 alin. (2) teza a II-a
C. civ. este incident, caz în care se va produce implicit un efect similar prelungirii
termenului special de introducere a cererii cu încă cel puţin 6 luni (dat fiind faptul că acest
termen începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii de respingere, anulare,
renunţare sau perimare a cererii) sau textul legal nu este aplicabil în această ipoteză,
tocmai pentru a nu conduce la producerea unui atare efect.
În primul rând, răspunsul la această problemă de drept are ca premisă stabilirea
naturii juridice a termenelor de introducere a cererilor în discuţie, după cum urmează:
dacă aceste termene sunt termene de prescripţie sau de decădere de drept
material, sunt incidente dispoziţiile art. 2539 alin. (2) teza a II-a NCC, la care face trimitere
în mod corespunzător şi art. 2548 alin. (3) NCC;
dacă aceste termene sunt termene de decădere de drept procesual, art. 2539
alin. (2) teza a II-a NCC nu mai este aplicabil.
În ceea ce priveşte contestaţia la executare, apreciem că termenele sale de
introducere sunt termene de decădere de drept procesual, date fiind, pe de-o parte,
natura sa juridică de incident în cadrul executării silite, iar, pe de altă parte, sediul
reglementării acestora în cuprinsul Codului de procedură civilă şi obiectul său. Având în
vedere calificarea termenului de introducere a contestaţiei la executare drept termen de
decădere de drept procesual, art. 2539 alin. (2) teza a II-a C. civ. nu mai este
incident. Similar problema se ridică și în cazul plângerilor contravenționale și a celor de
carte funciară, acestea fiind de fapt configurate sub forma unor căi de atac.
În ceea ce privește restul cererilor, strict raportat la problema de drept abordată,
calificarea termenelor în discuţie drept termene de decădere de drept material sau
termene de prescripţie extinctivă nu prezintă relevanţă, fiind indiferentă o atare calificare,
din moment ce art. 2548 alin. (3) C. civ. face trimitere în mod corespunzător la art. 2539
alin. (2) teza a II-a C. civ.
Observaţia de esenţă care se impune însă a fi făcută este aceea că termenul de 6
luni prevăzut de art. 2539 alin. (2) teza a II-a C. civ. nu este un nou termen de prescripţie
extinctivă, ce ar curge în continuarea termenului de prescripţie special instituit pentru
introducerea cererii respective, ci este un termen distinct, stabilit de lege ca interval-limită
de timp pentru exercitarea dreptului reclamantului de a supune analizei instanţei
judecătoreşti temeinicia cererii sale, anulate anterior pentru vicii formale.
Este evident însă că, în măsura în care la data înregistrării celei de-a doua cereri
pe rolul instanţei judecătoreşti, termenul de introducere al acesteia este depăşit, aplicarea
56 Potrivit art. 2051 din Legea nr. 71/2011, dispoziţiile art. 2539 alin. (2) teza a II-a C. civ. sunt aplicabile
inclusiv în cazul în care prin hotărârea rămasă definitivă s-a luat act de renunţarea la judecată ori s-a
constatat perimarea.
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art. 2539 alin. (2) teza a II-a C. civ. are un efect similar repunerii reclamantului în termen,
fără ca, desigur, această ultimă instituţie să fie incidentă.
Totodată, ca argument suplimentar în susţinerea acestei soluţii, se impune
menţionarea faptului că textul art. 2539 alin. (2) teza a II-a C. civ. nu face vreo distincţie
între cererile al căror termen de introducere este mai mare sau mai scurt de 6 luni, astfel
încât acesta este aplicabil ambelor categorii de cereri. În plus, atunci când legiuitorul a
dorit să facă o astfel de distincţie a operat-o în consecinţă, dovadă fiind cazul art. 2534
alin. (2) C. civ.
Parcurgând etapizat cursul prescripţiei extinctive în ipoteza expusă a unei cereri cu
termen de prescripţie mai scurt de 6 luni, rezultă următoarea situaţie57:
1.
reclamantul formulează prima cerere în cadrul termenului special de prescripţie:
– în acest caz, operează întreruperea provizorie a cursului prescripţiei extinctive,
potrivit art. 2537 pct. 2 şi art. 2539 alin. (2) C. civ. , efectul întreruptiv fiind condiţionat de
admiterea cererii prin hotărâre definitivă;
- numai în ipoteza în care cererea ar fi admisă prin hotărâre judecătorească
definitivă, efectul întreruptiv s-ar produce în condiţiile art. 2541 alin. (1) şi (2) C. civ., cu
consecinţa ştergerii prescripţiei curse anterior introducerii cererii (prescripţia dreptului
material la acţiune) şi a începerii curgerii unei noi prescripţii (prescripţia dreptului de a
obţine executarea silită);
- până la definitivarea hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii, întreruperea
prescripţiei extinctive prin introducerea cererii pe rolul instanţei judecătoreşti are ca unic
efect excluderea riscului pronunţării unei soluţii de admitere a excepţiei prescripţiei
dreptului material la acţiune şi de respingere a acesteia ca prescrisă;
2.
cererea este respinsă, anulată, s-a perimat sau reclamantul a renunţat la
judecarea sa, iar hotărârea judecătorească a rămas definitivă;
– în acest moment, prin raportare la art. 2539 alin. (2) teza I C. civ., potrivit căruia
prescripţia nu este întreruptă dacă (U) cel care a făcut cererea de chemare în judecată
(U) a renunţat la ea, nici dacă cererea a fost respinsă, anulată ori s-a perimat printr-o
hotărâre rămasă definitivă, efectul întreruptiv al prescripţiei extinctive este şters,
definitivarea sa prin operarea consecinţelor prevăzute de art. 2541 alin. (1), (2) şi (4) C.
civ. nemaiavând loc;
– ca atare, prescripţia cursă anterior introducerii cererii pe rolul instanţei
judecătoreşti nu este ştearsă şi nici nu începe să curgă o nouă prescripţie de la acest
moment;
3.
în termen de 6 luni de la data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă,
reclamantul introduce pe rolul instanţei judecătoreşti o nouă cerere, acordându-se primul
termen de judecată:
– în această etapă, în primul rând, se impune menţionarea faptului că prescripţia la
care face referire art. 2539 alin. (2) teza a II-a C. civ. este tot prescripţia dreptului material
la acţiune şi, de asemenea, este tot cea reglementată de actul normativ special. Prin
urmare, nu este incidentă prescripţia dreptului de a obţine executarea silită şi, de
asemenea, durata termenului special de prescripţie a dreptului material la acţiune nu este
influenţată de existenţa termenului de 6 luni, în sensul că acesta nu se ia în considerare
la calculul termenului de prescripţie, ci rolul său este numai acela de a limita în timp
perioada în care reclamantul îşi poate exercita dreptul de a reintroduce cererea de
chemare în judecată pe rolul instanţei judecătoreşti cu beneficiul considerării prescripţiei
extinctive întrerupte de la data înregistrării primei cereri;
- în al doilea rând, această prescripţie nu este prescripţia nouă care ar începe să
curgă după întrerupere, potrivit art. 2541 alin. (2) C. civ., întrucât un atare efect se
produce numai condiţionat de admiterea prin hotărâre definitivă a acţiunii introductive
(împrejurare ce nu a avut loc în cauză), ci este vechea şi singura prescripţie a dreptului
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material la acţiune, prescripţie considerată în continuare întreruptă prin introducerea
primei cereri, ca urmare a acestui beneficiu legal.
Cu alte cuvinte, introducerea celei de-a doua cereri va avea efect întreruptiv de
prescripţie, provizoriu şi condiţionat, însă data întreruperii cursului prescripţiei va fi
socotită cea a înregistrării pe rolul instanţei judecătoreşti a primei cereri;
– dat fiind faptul că efectul întreruptiv al prescripţiei extinctive reglementat de
art. 2539 alin. (2) teza a II-a C. civ. este condiţionat de admiterea celei de-a doua cereri,
se impune analizarea de către instanţa învestită cu soluţionarea acesteia a fondului
cererii cu prioritate faţă de excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune (evident că, în
măsura în care sunt invocate alte excepţii procesuale, acestea se vor soluţiona înaintea
fondului cauzei, singura condiţionată de soluţia de admitere a cererii fiind excepţia
prescripţiei dreptului material la acţiune). Un atare mod de soluţionare a cererii derogă de
la regula instituită de art. 248 alin. (1) C. proc. civ., potrivit căreia instanţa se va pronunţa
mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă,
în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei;
– în consecinţă, în cel de-al doilea proces, dacă excepţia prescripţiei extinctive
este invocată în condiţiile legii şi nu se impune soluţionarea cauzei în temeiul unei alte
excepţii procesuale (de pildă, excepţia autorităţii de lucru judecat), instanţa va proceda la
unirea acesteia cu fondul cererii, urmând să pronunţe, după caz, următoarele soluţii:
a) dacă din probele administrate în cauză rezultă că cererea de chemare în
judecată este întemeiată, instanţa o va admite şi va respinge excepţia prescripţiei
dreptului material la acţiune ca neîntemeiată (efectul întreruptiv al prescripţiei
producându-şi efectele);
b) dacă însă cererea de chemare în judecată se respinge ca neîntemeiată, efectul
întreruptiv provizoriu al prescripţiei extinctive nu mai operează de la data înregistrării
primei cereri, astfel încât termenul de prescripţie special se va calcula de la data când
acesta a început să curgă, fără a se lua în considerare, ca moment întreruptiv, data
înregistrării primei cereri, ci data înregistrării celei de-a doua cereri. Dacă la data
înregistrării celei de-a doua cereri termenul de prescripţie extinctivă era împlinit, instanţa
va admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi va respinge cererea ca
prescrisă. Apreciem că analizarea temeiniciei cererii va avea loc exclusiv în cadrul
considerentelor hotărârii judecătoreşti, soluţia de respingere a cererii ca neîntemeiată
nefiind menţionată în dispozitiv, întrucât s-ar produce o necorelare cu soluţia de
respingere a acesteia ca prescrisă.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
44.

Titlul problemei de drept:
În interpretarea şi aplicarea art. 1 alin. (3) şi art. 4 din Legea nr. 165/2013,
prin raportare la art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) pct. 6 din același act normativ,
respectiv prin raportare la art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia
europeană a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, se poate reţine că
cesionarul unor drepturi dobândite de către persoanele îndreptăţite în temeiul Legii
nr. 18/1991, conform unor hotărâri ale Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului
de proprietate privată asupra terenurilor, ar avea exclusiv dreptul la măsura
reparatorie constând în compensarea prin puncte, iar nu la restituirea în natură [art.
3 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 165/2013], chiar în situaţia în care drepturile ce fac
obiectul cesiunii au fost recunoscute cedenţilor, conform Legii nr. 18/1991, anterior
cesiunii care, la rândul său, a intervenit anterior intrării în vigoare a Legii nr.
165/2013?58
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Materia: drept civil
Subcategoria: drepturi de proprietate și alte drepturi reale
Obiect ECRIS: Legea nr. 10/2001
Acte normative incidente: art. 1 alin. (1) și (3), art. 3 alin. (1) pct. 6 şi art. 4 din
Legea nr. 165/2013
Cuvinte cheie: cesiune; compensare prin puncte; restituire imobil în natură
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Notă: Problema a fost discutată și în cadrul Întâlnirii reprezentanţilor Consiliului
Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
şi curţilor de apel, ce a avut loc la Bacău, în perioada 23-24 iunie 2016. Redăm în
continuare punctul de vedere al Institutului Național al Magistraturii, acceptat în
unanimitate de cei prezenți la întâlnire.
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.
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 private 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 și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
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45.

Titlul problemei de drept:
În interpretarea şi aplicarea art. 11 alin. (1) și (2) din Legea nr. 165/2013, prin
raportare la art. 3 pct. 2 și 3 şi art. 7 din același act normativ, plângerea formulată
de persoana care se consideră îndreptăţită, anterior datei de 01.01.2017, este
prematură? Aceeași va fi soluția și în cazul în care plângerea este formulată de
persoana îndreptăţită?59
Materia: drept civil
Subcategoria: drepturi de proprietate și alte drepturi reale
Obiect ECRIS: Legea nr. 10/2001
Acte normative incidente: art. 3 pct. 2 și 3, art. 7, art. 11 alin. (1) și (2) din Legea nr.
165/2013
Cuvinte cheie: prematuritate, persoană îndreptățită, persoană care se consideră
îndreptățită
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Notă: Problema a fost discutată și în cadrul Întâlnirii reprezentanţilor Consiliului
Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
şi curţilor de apel, ce a avut loc la Timișoara, în perioada 19-20 noiembrie 2015. Redăm
în continuare punctul de vedere al Institutului Național al Magistraturii, acceptat în
unanimitate de cei prezenți la întâlnire.

Apreciem că soluția respingerii plângerii ca prematură, în cazul în care este
introdusă înainte de data de 1 ianuarie 2017, se impune atât în privința persoanelor care
se consideră îndreptățite, cât și a persoanelor îndreptățite, în accepțiunea pe care
dispozițiile art. 3 pct. 2, respectiv art. 3 pct. 3 din Legea nr. 165/2013 o oferă acestor
noțiuni.
În motivarea acestei soluții trebuie să se plece de la dispozițiile art. 11 alin. (1) din
legea specială, care, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 66/2015, fixează ca
termen limită, sub rezerva unei noi prorogări legislative, data de 1 ianuarie 2017 pentru
soluționarea de către comisiile locale și județene de fond funciar sau, după caz, de către
Comisia de Fond Funciar a Municipiului București a cererilor de restituire, pentru
efectuarea punerilor în posesie și pentru eliberarea titlurilor de proprietate.
În considerarea ipotezei în care, la termenul limită – în prezent, 1 ianuarie 2017 –
procedurile menționate la alin. (1) al articolului 11 nu ar fi finalizate, legea specială, prin
dispoziția celui de-al doilea alineat al aceluiași articol, reglementează calea plângerii, în
termen de 30 zile.60
Această cale este pusă in terminis la dispoziția persoanelor care se consideră
îndreptățite, sintagma care, potrivit art. 3 pct. 2 din legea specială, desemnează persoana
care a formulat şi a depus, în termen legal, la entităţile învestite de lege cereri care nu au
fost soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Aceste cereri, conform art.
3 pct. 1 din același act normativ, sunt cele formulate în termenul și condițiile succesivelor
acte normative reparatorii emise după 1989, și anume Legea nr. 18/1991, Legea nr.
10/2001, Legea nr. 247/2005 și alte acte normative speciale enumerate de legea
specială.
Prin urmare, în cazul în care persoanelor care au formulat, în termenul și condițiile
legii reparatorii speciale ce le era aplicabilă în funcție de situația concretă și domeniul de
reglementare a acelei legi, cereri pentru acordarea de măsuri reparatorii, inclusiv în forma
restituirii în natură, nu li s-a soluționat chiar cererea de restituire, ele apar ca persoane
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îndreptățite la restituire cu drept de a formula plângere în baza art.11 alin. (2) din Legea
nr. 165/2013.
Introducerea, de către aceste persoane, calificate ca persoane care se consideră
îndreptățite la restituire, a unei plângeri înainte de data de 1 ianuarie 2017 apare ca fiind
premature deoarece acest termen sau, dacă va fi cazul, noul termen care ar putea fi
stabilit de legiuitor are natura unui termen suspensiv în privința obligației comisiilor de
fond funciar de a soluționa cererile de restituire în natură.
Dacă, însă, dreptul la restituirea în natură a fost stabilit, prin deciziile comisiilor de
fond funciar ori, după caz, prin hotărâre judecătorească, înainte de intrarea în vigoare a
Legii nr. 165/2013, înseamnă că beneficiarului acestei decizii, administrativă ori, după
caz, judiciară, i-a fost recunoscut dreptul la restituire în natură, ceea ce o plasează, în
terminologia legii speciale (art. 3 pct. 3 din Legea nr. 165/2013) în categoria persoanelor
îndreptățite.
Cu toate acestea, persoanele îndreptățite pot avea, la rândul lor, calitatea și
interesul de a formula plângere, temeiul, în privința lor, fiind însă dat de nerespectarea
termenului limită (1 ianuarie 2017) în privința punerii în posesie și a eliberării titlului de
proprietate.
În consecință, și persoanele îndreptățite, în sensul legii speciale, au dreptul să
formuleze plângere, termenul fiind același cu cel aplicabil persoanelor care se consideră
îndreptățite și, pentru identitate de rațiune, sancțiunea prematurității plângerii introduse
anterior termenului limită fixat de lege fiindu-le deopotrivă aplicabilă.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
46.

Titlul problemei de drept:
În interpretarea și aplicarea art. 5 din Legea nr. 17/2014, este admisibilã o
acțiune prin care se solicitã pronunțarea unei hotãrâri care sã ținã loc de act de
vânzare-cumpãrare a unui teren extravilan, în condițiile în care terenul nu este
înscris în cartea funciarã?61
Materia: drept civil
Subcategoria: drepturi de proprietate și alte drepturi reale
Obiect ECRIS: hotărâre care să țină loc de act autentic
Acte normative incidente: art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014; 57 alin. (1) din
O.U.G nr. 80/2013
Cuvinte cheie: pronunțare hotărâre care ține loc de contract de vânzare; carte
funciară
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, în toate cazurile în care se solicită
pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare,
acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii
nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie, precum şi
dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi 9 din prezenta lege, iar imobilul ce
face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară.
În conformitate cu art. 57 alin. (1) din O.U.G nr. 80/2013, în cazul cererilor prin care
se solicită pronunţarea unei hotărâri care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor
bunuri imobile, instanţa de judecată va solicita extras de carte funciară pentru bunurile
imobile ce au carte funciară deschisă sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au
carte funciară deschisă, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al
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autorităţii administraţiei publice locale şi dovada debitelor la zi ale cotelor de contribuţie la
cheltuielile asociaţiei de proprietari.
Așa cum se poate observa, art. 5 din Legea nr. 17/2014 pretinde pentru
pronunțarea unei hotărâri care ține loc de contract ca imobilul - teren extravilan - să fie în
scris în cartea funciară. În schimb, art. 57 din O.U.G nr. 80/2013 are o abordare mai
permisivă, îngăduind pronunțarea unei astfel de hotărâri chiar și atunci când imobilul
(orice imobil) nu are deschisă o carte funciară.
Conflictul dintre cele două norme trebuie soluționat în favoarea celei din Legea nr.
17/2014, care are un caracter special față de dispoziția regăsită în O.U.G nr. 80/2013.
Prin urmare, atunci când imobilul este un teren extravilan, se impune aplicarea cu
prioritate a art. 5 din Legea nr. 17/2014, absența înscrierii terenului extravilan în cartea
funciară conducând la respingerea demersului ce tinde la pronunțarea unei hotărâri care
ține loc de contract autentic de vânzare. Cât privește art. 57 din O.U.G nr. 80/2013,
acesta își va găsi aplicarea în cazul celorlalte imobile, respectiv terenuri intravilane.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
47.

Titlul problemei de drept:
Interpretarea art. 1831 C. civ., potrivit căruia chiriaşul este obligat la plata
chiriei prevăzute în contract până Ia data eliberării efective a locuinţei, precum şi la
repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea dată62
Materia: drept civil
Subcategoria: pretenții
Obiect ECRIS: pretenții
Acte normative incidente: art. 1831 alin. (2) C. civ.
Cuvinte cheie: lipsă de folosință; chiriaș; chirie
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Notă: Problema a fost discutată și în cadrul Întâlnirii reprezentanţilor Consiliului
Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
şi curţilor de apel, ce a avut loc la Bacău, în perioada 23-24 iunie 2016. Redăm în
continuare punctul de vedere al Institutului Național al Magistraturii, acceptat în
unanimitate de cei prezenți la întâlnire.

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.
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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 prejudiciu 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. proc. 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, 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, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
48.

Titlul problemei de drept:
Cererile prin care se solicită desfacerea căsătoriei prin acord de mediere și
pronunțarea unei hotărâri prin care să se ia act de înțelegerea părților în procesul
de divorț63
Materia: drept civil
Subcategoria: familie și minori
Obiect ECRIS: divorț
Acte normative incidente: art. 2 alin. (4); art. 59 alin. (2); art. 64 alin. (1) din Legea
nr. 192/2006
Cuvinte cheie: acord de mediere; divorț prin acord
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
În concordanță cu opinia exprimată în materialul postat pe pagina de internet a
Institutului Național al Magistraturii64, precum și cu opinia majoritară exprimată de
judecătorii Curții de apel Galați, apreciem că înțelegerea părților cuprinsă într-un acord de
mediere având ca obiect divorțul prin acordul soților nu poate fi consfințită printr-o
hotărâre judecătorească de expedient întemeiată pe dispozițiile art. 59 alin. (2) din Legea
nr. 192/2006, cu modificările și completările ulterioare, întrucât divorțul este o acțiune
personală care privește statutul persoanei, care nu poate face obiectul medierii potrivit
alin. (4) al art. 2 din aceeași Lege. În acest sens, printre neînțelegerile dintre soți care pot
face obiectul medierii, menționate în art. 64 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, în care
acordurile de mediere pot îmbrăca forma unor hotărâri de expedient, se numără doar cele
privind continuarea căsătoriei, nu și divorțul.
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De altfel, divorțul nu figurează printre cauzele limitativ prevăzute de aceeași lege a
medierii în alin. (11) al art. 64, înțelegerea soților cu privire la desfacerea căsătoriei, de
care alin. (2) a aceluiași art. 64 al Legii nr. 192/2006 face vorbire, se referă la înțelegerea
cu privire la modalitatea desfacerii căsătoriei (dacă aceştia vor solicita desfacerea
căsătoriei prin acordul lor sau din culpa comună sau exclusivă a unuia dintre ei), nu la
realizarea divorțului în forma acordului de mediere. Considerăm că spiritul legii este în
sensul de a se acorda posibilitatea instanței care va pronunța divorțul de a avea în vedere
înțelegerea soților doar cu privire la modalitatea în care vor divorța, precum și la
soluționarea capetelor de cerere accesorii (în cazul divorțului cu copii minori instanța
având obligația de a verifica acordul de mediere și sub aspectul respectării interesului
superior al copilului).
Prin urmare, o cerere de consfințire a acordului de mediere având ca obiect
divorțul prin acordul soților va fi respinsă ca inadmisibilă.
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.
49.

Titlul problemei de drept:
Modul de soluționare a cererilor de divorț prin acord în cazurile în care părțile
se află în situațiile prevăzute de art. 921 alin. (1) C. proc. civ.65
Materia: drept civil
Subcategoria: familie și minori
Obiect ECRIS: divorț
Acte normative incidente: art. 915 și urm. C. proc. civ.; art. 921 alin. (1) C. proc.
civ.; art. 930 alin. (1) C. proc. civ.
Cuvinte cheie: divorț prin acord; prezența personală a soților
Opinia Institutului Naţional al Magistraturii:
Divorțul soților este reglementat prin procedura specială cuprinsă în art. 915 și
urm. C. proc. civ. În cadrul acestei proceduri, prezența personală a părților în fața
instanțelor de fond este obligatorie, cu excepția situațiilor prevăzute de art. 921 alin. (1) C.
proc. civ., respectiv: dacă unul dintre soți execută o pedeapsă privativă de libertate, este
împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicție judecătorească, are reședința în
străinătate sau se află într-o altă asemenea situație, care îl împiedică să se prezinte
personal, situații în care se prevede că cel în cauză se va putea înfățișa prin avocat,
mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator.
Apreciem că aceste dispoziții generale sunt aplicabile și în materia divorțului prin
acordul soților, atât în privința semnării cererii de divorț prin acordul soților cât și în faza
soluționării cauzei în fața instanței, cu condiția ca situația care împiedică prezența
personală a soțului să fie una obiectivă și de durată, dovedită în fața instanței, iar
reprezentantul acestuia să aibă procură specială autentică, în care să se prevadă expres
voința acestuia, inclusiv acordul de a divorța în această formă.
Este adevărat că legiuitorul a prevăzut o reglementare specială în cadrul procedurii
de divorț prin acordul soților doar cu privire la semnarea cererii de chemare în judecată.
Astfel, potrivit art. 930 alin. (1) C. proc. civ., cererea va fi semnată de ambii soți sau de un
mandatar comun, cu procură specială autentică, însă aceasta nu face inaplicabil textul
art. 921 alin. (1) C. proc. civ., care cuprinde o dispoziție de generală aplicabilitate în
materie de divorț. Dimpotrivă, considerăm că aceste dispoziții se completează pentru a
acoperi ambele etape ale procedurii divorțului prin acordul soților.
Apreciem așadar, în acord și cu opinia majoritară exprimată de judecătorii prezenți
la întâlnirea profesională trimestrială din cadrul Curții de Apel Oradea, în sensul că, la
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data soluționării cererii de divorț prin acord, soții pot fi prezenți prin mandatar cu procură
specială autentică, dacă fac dovada existenței uneia dintre situațiile prevăzute de art. 921
alin. (1) C. proc. civ., iar instanța va putea verifica existența consimțământului de a divorța
prin acord și stăruința soților în acest sens prin acesta, cu condiția ca niciunul dintre ei să
nu fie pus sub interdicție [art. 374 alin. (2) C. civ.].
În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în punctul de vedere
al INM.

Întocmit:
judecător Delia Narcisa Theohari, formator INM
judecător Stelian Ioan Vidu, formator INM
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