Prof. univ. emerit dr. Ion DELEANU

NOUL COD
DE PROCEDURĂ CIVILĂ
Comentarii pe articole
Volumul I
Articolele 1 – 621

Universul Juridic
Bucureşti
-2013-

Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.
Copyright © 2013, S.C. Universul Juridic S.R.L.
Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al
S.C. Universul Juridic S.R.L.

NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI
COMERCIALIZAT DECÂT ÎNSOŢIT DE SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA
EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL ULTIMEI COPERTE.

REDACŢIE:

DEPARTAMENTUL
DISTRIBUŢIE:

tel./fax:
tel.:
e-mail:

021.314.93.13
0732.320.666
redactie@universuljuridic.ro

tel.:
fax:
e-mail:

021.314.93.15; 0726.990.184
021.314.93.16
distributie@universuljuridic.ro

www.universuljuridic.ro
COMENZI ON-LINE,
CU REDUCERI DE PÂNĂ LA 15%

AVERTISMENT

21

Avertisment
Pentru înţelegerea modului în care a fost concepută elaborarea acestor volume de comentarii ale articolelor Codului de procedură civilă1, adoptat prin Legea nr. 134/20102, sunt necesare
câteva explicaţii şi, mai ales, trebuie făcută o precizare esenţială şi motivaţională.
Cum se ştie, prevederile Codului de procedură civilă, aduse în atenţie şi pe calea acestor
comentarii – pe alocuri poate mai puţin „ortodoxe” şi, aparent, obsesiv critice, iar, din acest motiv,
mai expuse bineînţeles „corectivelor” din partea celor ataşaţi cu totul şi cu elan reglementărilor în
discuţie –, deşi adoptate după toate rigorile „formale” ale procedurii de adoptare a unei legi, chiar
dacă una dintre Camere şi cea mai reprezentativă le-a „adoptat” (sic!) prin „neadoptare”, ciudat, nu-i
aşa? – profitând de o stupidă ficţiune juridică sau minciună necesară, cum maliţios, dar şi sugestiv o
numea cineva, consacrată de art. 75 alin. (2) din Constituţie –, vor intra în vigoare – dacă „anotimpurile electorale” nu vor mai schimba situaţia – la 1 februarie 2013, până atunci „supravieţuind”,
cu unele adaptări ori înnoiri devansate, de-acum fostele şi, pe alocuri, paseistele reglementări.
Doctrina şi jurisprudenţa, preluate prin unele dintre comentariile făcute, având ca reper al
exegezelor sau demonstraţiilor cazuistice, bineînţeles, „fostele” reglementări, dovedindu-şi forţa de
sugestie sau de convingere şi în ambianţa noilor reglementări, au fost valorizate selectiv, în măsura
compatibilităţii şi a perenităţii lor.
Dar tocmai din acest motiv, poate fi surprinzător faptul că în cuprinsul comentariilor nu se
indică sursele jurisprudenţiale şi doctrinare pe care se sprijină unele dintre propoziţiile lor, lăsând
astfel a se înţelege – la o primă şi superficială evaluare şi la modul cât se poate de stupid – că toate
considerentele şi argumentele s-ar afla sub semnul paternităţii autorilor acestor comentarii.
Precizăm, explicit, că, în contextul exegezei diferitelor articole, am preluat unele axiome,
idei, observaţii critice, interpretări de lege lata sau propoziţii de lege ferenda, argumente şi concluzii
doctrinare şi/sau jurisprudenţiale, pe care, din păcate, conjunctural, nu le-am putut indica, aşa cum
s-ar fi cuvenit, de fiecare dată, individual, concret şi la locul potrivit, considerând suficient să
recunoaştem, cu sinceritate, onestitate şi recunoştinţă, că ele ne-au orientat şi îndrumat, fiind însă
lesne de atribuit celor ce le aparţin cu adevărat. De altfel, din aceleaşi motive, nu am menţionat
sursa nici în cazul acelor observaţii care, reiterate, ne aparţin în exclusivitate şi, prin urmare, ne vor
putea fi imputate, în întregime, nouă şi numai nouă. Procedând altfel, în context, n-am fi putut evita
un verbalism fastidios şi inutil, printr-un mereu recurs la sintagma mutatis mutandis, atât în legătură
cu observaţiile susceptibile de transpunere adecvată făcute în jurisprudenţă, cât şi în legătură cu
opiniile sau axiomele doctrinei, de lege lata sau/şi de lege ferenda, fertile încă, chiar în ambianţa
unei noi reglementări.
În astfel de condiţii, ne-am îngădui să spunem că tratatul de procedură civilă, publicat
concomitent de către aceiaşi autori – demers prin definiţie precumpănitor şi colocvial pe planul
1
Volumul II al comentariilor a fost elaborat împreună cu Valentin Mitea, preşedintele Curţii de Apel Cluj, şi cu
conf. univ. dr. Sergiu Deleanu, precizându-se articolele comentate de fiecare dintre coautori.
2
Legea nr. 134/2010 a fost publicată în M. Of. nr. 485 din 15 iulie 2010 şi a fost rectificată în M. Of. nr. 542 din 3
august 2012. Legea nr. 134/2010 a fost pusă în aplicare prin Legea nr. 76/2012, publicată în M. Of., nr. 365 din 30 mai 2012.
În temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012, Legea nr. 134/2010 a fost republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare, în
M. Of. nr. 545 din 3 decembrie 2012. Potrivit art. 81 alin. (1) din Legea nr. 76/2012, Codul de procedură civilă urma să intre
în vigoare la 1 septembrie 2012. La 23 august 2012, Guvernul şi-a dat seama că termenul pentru intrarea în vigoare a
Codului de procedură civilă, adoptat în anul 2010 (!), este „prea scurt”, aşa că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 44/2012, s-a amânat intrarea acestuia în vigoare până la data de 1 februarie 2013 (M. Of. nr. 606 din 23 august 2012),
aprobată prin Legea nr. 206/2012 (M. Of. nr. 762 din 13 noiembrie 2012). Prin acelaşi unic articol al ordonanţei menţionate
au fost abrogate prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 76/2012, potrivit cărora dispoziţiile art. 512-514 ale Codului de
procedură civilă ar fi fost aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2013. Măsura abrogării a fost raţională, măcar din
motive de prematuritate. Sperăm ca, după un „travaliu” atât de îndelungat, „durerile facerii” acestui cod să fi încetat.
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ideilor – a fost pur şi simplu conspectat prin comentariile lui pe articole, pentru a oferi astfel, între
atâtea altele, încă un „manual tehnic”, pragmatic şi la îndemână, precumpănitor pe planul ludicului
judiciar sau că aceste comentarii pe articole trimit implicit şi totdeauna la sursele lor doctrinare şi
jurisprudenţiale menţionate în cuprinsul tratatului, identificate de altfel şi prin bibliografia selectivă
de la sfârşitul acestei lucrări. Pe scurt, tratatul şi comentariile codului alcătuiesc, sub aspectul aici
discutat, unul şi acelaşi întreg. Pe planul aceloraşi preocupări, ori de câte ori a fost posibil, prin
modul de formulare a comentariilor şi a observaţiilor am lăsat a se înţelege – sperăm că suficient de
clar şi de convingător – că unele idei nu ne aparţin, dar le împărtăşim, cu sau fără rezerve.
Rubrica „Observaţii” a fost concepută ca loc al unor puncte de vedere proprii, discutabile,
bineînţeles, ca loc pentru sesizarea unor „eventuale” (!) improprietăţi, a unor „posibile” (!) lacune,
contradicţii sau ambiguităţi din reglementare, ca loc pentru reiterarea unor aserţiuni ale doctrinei
şi/sau jurisprudenţei care, mutatis mutandis, pot fi valorizate şi în condiţiile noii reglementări, ca loc
pentru aducerea în atenţie a necesităţii sau numai a utilităţii unor corelări ori, în fine, pur şi simplu,
ca loc al mărturisirii unor nedumeriri. Rostul identificării unor asemenea „eventuale” (!) ipoteze de
discuţie nu a fost, bineînţeles, acela de a şubrezi eşafodajul codului, ci, dimpotrivă, de a-l consolida,
prin trecerea de la subînţelegeri, aproape totdeauna îndoielnice prin însăşi natura lor, la înţelegeri
neîndoielnice, de la interpretări plurivoce la întrebuinţări de concepte univoce, certe şi previzibile.
O nouă ediţie a acestor comentarii – dacă elaborarea ei ne va mai fi cu putinţă – va fi, cu
siguranţă, privilegiată prin posibilitatea oferită de exegezele altor autori şi de jurisprudenţă de a ne
verifica propriile ipoteze. Alte lucrări de comentarii ale codului, lucrări substanţiale şi incitante, deja
au apărut şi le privim cu scuzabilă invidie faţă de autorii lor.
*
Astfel cum s-a mai arătat, potrivit art. 81 alin. (1) din Legea nr. 76/2012, Codul de procedură
civilă urma să intre în vigoare la 1 septembrie 2012. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 44/20121, s-a amânat însă intrarea în vigoare a codului până la data de 15 februarie 2013.
Un studiu de impact, aprofundat şi cuprinzător, a condus însă la concluzia, între altele, că
dificultăţile punerii în aplicare a unora dintre dispoziţiile Codului de procedură civilă sunt mai mari şi
mai substanţiale decât cele intuite, aşa încât se impune, cel puţin sub unele aspecte, raţionalizarea
şi temperarea „elanului” punerii lui integrale în aplicare. În acest sens, s-a preconizat: degrevarea
imediată a instanţelor de soluţionarea unor categorii de cauze (de exemplu, în domeniul taxei de
înmatriculare, în materie electorală); cu caracter tranzitoriu, scoaterea din domeniul căii de atac a
recursului împotriva hotărârilor pronunţate asupra cererilor evaluabile în bani în valoare de până la
1.000.000 lei inclusiv [art. 483 alin. (2) C. pr. civ.]; amânarea intrării în vigoare a dispoziţiilor privitoare
la desfăşurarea cercetării procesului/dezbaterea fondului în camera de consiliu (îndeosebi art. 240
C. pr. civ.); aplicarea unor dispoziţii tranzitorii privind pregătirea dosarului de apel sau, după caz, de
recurs de către instanţa de control judiciar (îndeosebi art. 471 şi 490 C. pr. civ.); amendarea temporară a dispoziţiilor privind compunerea completului care judecă sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,
în sensul reducerii numărului membrilor acestui complet de la 13 la 9 [art. 529 alin. (6) C. pr. civ.].
Textele articolelor arătate vor fi deci evaluate şi interpretate sub semnul temporizării aplicării lor.
I. Deleanu

1
M. Of. nr. 606 din 23 august 2012. Prin acelaşi unic articol al ordonanţei menţionate au fost abrogate prevederile
art. 81 alin. (2) din Legea nr. 76/2012, potrivit cărora dispoziţiile art. 512-514 ale Codului de procedură civilă ar fi fost
aplicabile începând cu data de 15 februarie 2013. Măsura abrogării a fost raţională, măcar din motive de prematuritate.
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Expunere de motive
(extras)
SECŢIUNEA 1
Titlul proiectului de act normativ
Lege privind Codul de procedură civilă

SECŢIUNEA a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Actualul sistem procedural reglementat de Codul de procedură civilă, supus unor frecvente
intervenţii legislative asupra diferitelor instituţii, a condus la o aplicare şi interpretare neunitară,
lipsită de coerenţă, a legii de procedură civilă, cu repercusiuni asupra duratei, eficienţei şi finalităţii
actului de justiţie.
De-a lungul timpului, între disfuncţiile majore ale justiţiei din România, cel mai aspru criticată
a fost lipsa de celeritate în soluţionarea cauzelor, cu toate efectele ei. Dat fiind că procedurile
judiciare s-au dovedit deseori greoaie, formaliste, costisitoare şi de lungă durată, s-a conştientizat
faptul că eficacitatea administrării actului de justiţie constă în mare măsură şi în celeritatea cu care
drepturile şi obligaţiile consfinţite prin hotărâri judecătoreşti intră în circuitul civil, asigurându-se
astfel stabilitatea raporturilor juridice deduse judecăţii.
Astfel, nerespectarea cerinţelor procesului echitabil sub aspectul duratei procedurii ori
decurgând din neexecutarea hotărârilor judecătoreşti, a constituit obiectul mai multor cauze la
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (C.E.D.O.) în care partea condamnată a fost România.
Având în vedere cazuistica României la C.E.D.O., deşi se poate afirma că durata procedurilor
judiciare nu depăşeşte cu mult media europeană în acest domeniu, soluţionarea proceselor într-un
termen rezonabil a reprezentat şi reprezintă o problemă reală şi un motiv de preocupare pentru
autorităţi.
Conform Raportului Agentului guvernamental pentru C.E.D.O. pe anul 2007, se semnalează
cauze repetitive care pot risca să fie percepute ca probleme proprii sistemului judiciar naţional.
Astfel, pe lângă încălcări ale dreptului de proprietate, se semnalează încălcări ale Convenţiei pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale decurgând din durata procedurii şi
neexecutarea hotărârilor judecătoreşti.
Aşa fiind, se impune o intervenţie legislativă pentru reglementarea complexă şi coerentă a
procesului civil, constând în măsuri care să aibă, drept scop simplificarea şi accelerarea procedurilor
judiciare. În acest context, se dovedeşte necesară adoptarea cât mai rapidă a noului Cod de
procedură civilă, care să cuprindă dispoziţii clare, concentrate în principal pe sporirea celerităţii
soluţionării cauzelor, cu impact direct şi asupra, executării hotărârilor.
2. Schimbări preconizate
Proiectul noului Cod de procedură civilă reprezintă expresia unui efort susţinut, desfăşurat pe
parcursul mai multor ani, care a avut drept scop esenţial crearea în materia procesului civil a unui
cadru legislativ modern care să răspundă pe deplin imperativelor funcţionării unei justiţii moderne,
adaptate aşteptărilor sociale, precum şi necesităţii creşterii calităţii acestui serviciu public.
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Dispoziţiile proiectului noului Cod de procedură civilă urmăresc să răspundă unor deziderate
actuale, precum accesul justiţiabililor la mijloace şi forme procedurale mai simple şi accesibile şi
accelerarea procedurii, inclusiv în faza executării silite. În egală măsură, proiectul urmăreşte să
răspundă şi exigenţelor de previzibilitate a procedurilor judiciare decurgând din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi, implicit, din cele statuate
în jurisprudenţa C.E.D.O. Urmărind cu rigoare asigurarea premiselor pentru soluţionarea corectă în
fond a cauzelor, în cadrul sistemului justiţiei naţionale,proiectul are în vedere eliminarea deficienţelor care au condus, în multe cazuri, la hotărâri ale C.E.D.O. de condamnare a României, atât
pentru soluţii judecătoreşti principial greşite, cât şi pentru prejudicii cauzate de durata excesivă a
procedurilor judiciare ori pentru lipsa de previzibilitate rezultată din inconsecvenţa jurisprudenţei
naţionale.
De aceea, proiectul vizează, totodată, şi găsirea unor remedii pentru eliminarea unei alte
deficienţe majore a sistemului judiciar român, şi anume existenţa unei practici neunitare, datorată,
între altele, şi incoerenţei şi instabilităţii legislative. Pentru asigurarea pe viitor, a previzibilităţii
normei de procedură civilă şi evitarea unor evenimente legislative care să surprindă sau să genereze
confuzii atât în rândul justiţiabililor, cât şi al judecătorilor, proiectul Codului de procedură civilă
conţine dispoziţii normative clare referitoare la aplicarea legii de procedură, înlocuind principiul
actual al aplicării imediate a noii norme procedurale cu acela potrivit căruia dispoziţiile noii legi de
procedură civilă se aplică numai pentru procesele şi executările silite începute după intrarea în
vigoarea acesteia. Principiul este detaliat prin câteva dispoziţii univoce referitoare la legea aplicabilă
în caz de casare cu trimitere, în cazul administrării probelor şi în cazul exercitării căilor de atac,
situaţii în care legea veche supravieţuieşte alături de legea nouă, rămânând sub imperiul ei cauzele
aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a legii noi.
Proiectul conţine, totodată, şi prevederi referitoare la teritorialitatea legii de procedură.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2007, publicată în M. Of. nr. 889 din 27 decembrie 2007 au
fost aprobate Tezele prealabile ale proiectului Codului de procedură civilă.
Aşa cum se precizează în acest document de principiu, în activitatea de elaborare a proiectului noului cod s-au avut în vedere concepţiile moderne privind desfăşurarea procesului civil, rolul
şi atribuţiile participanţilor la acest proces, în centrul atenţiei situându-se, desigur, preocuparea
pentru recunoaşterea şi clarificarea, într-un termen optim şi previzibil, a drepturilor şi intereselor
legitime deduse judecăţii.
Urmărind construcţia unei proceduri civile moderne şi echilibrate, proiectul se concentrează
în mod deosebit asupra măsurilor de natură să accelereze obţinerea răspunsului judecătoresc
într-un anumit termen, cu respectarea, în egală măsură, a drepturilor procedurale ale părţilor şi
principiilor fundamentale ale procesului civil.
Dată fiind preocuparea esenţială de asigurare a celerităţii soluţionării cauzelor,concomitent
cu îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie, soluţiile legislative propuse urmăresc să răspundă, atât în
mod direct, cât şi prin efectele preconizate, acestui imperativ, indiferent că este vorba despre
resistematizarea etapelor procesului civil în aşa fel încât să conducă la un dialog judiciar, în termeni
clari şi oneşti, de simplificarea formelor procedurale ori modificarea competenţei materiale a
instanţelor judecătoreşti odată cu reaşezarea sistemului căilor de atac sau, în fine, de măsuri de
natură să ducă la responsabilizarea părţilor din proces. Tot astfel, în scopul degrevării instanţelor de
judecată, ceea ce ar avea consecinţe nemijlocite asupra duratei de desfăşurare a procedurilor
judiciare, proiectul prevede în sarcina judecătorului obligaţia de a îndruma părţile din proces spre
folosirea procedurii medierii, ca mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor, pe durata desfăşurării
acestei proceduri judecata fiind suspendată. Pe aceeaşi linie se înscriu şi reglementarea recursului
ca veritabilă cale extraordinară de atac, exercitată doar în cazuri excepţionale în care legalitatea a
fost înfrântă, cu regândirea actualelor motive de recurs în sensul restrângerii lor şi eliminării motivelor formale, fără impact asupra legalităţii, precum şi noua procedură a contestaţiei privind
tergiversarea procesului.
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Măsuri conţinute de proiect care concură la atingerea principiilor generale amintite
A. Reglementarea, în mod expres, a principiilor fundamentale ale procesului civil…
Până în prezent, principiile procesului civil erau în mare parte deduse din reglementarea
constituţională, din interpretarea unor texte aflate în diverse cărţi ale Codului de procedură civilă,
fiind mai curând o creaţie doctrinară, sancţionată jurisprudenţial, decât un act de voinţă expres al
legiuitorului; or proiectul realizează coagularea acestor principii configurate în timp.
B. Reaşezarea competenţei materiale, astfel încât să conducă atât la apropierea justiţiei de
cetăţean, cât şi la o justiţie previzibilă prin unitatea soluţiilor jurisprudenţiale…
C. Procedura de citare şi comunicare a actelor procedurale
Se propune eficientizarea procedurii de citare şi comunicare a actelor procedurale, adaptarea ei la noile realităţi, în scopul asigurării soluţionării într-un termen optim şi previzibil a cauzelor,
cu respectarea principiilor fundamentale ale procesului civil: contradictorialitatea şi dreptul la
apărare. În afara modalităţilor „clasice” de comunicare prin agenţi procedurali sau alţi salariaţi ai
instanţei, ori prin poştă, va fi posibilă, la cererea părţii interesate şi pe cheltuiala acesteia, şi comunicarea prin executori judecătoreşti sau prin servicii de curierat rapid. De asemenea, citarea şi
comunicarea altor acte de procedură se vor putea face de grefa instanţei şi prin mijloace tehnice
moderne de comunicare, precum telefax, poştă electronică sau prin orice alt mijlocare asigură
transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia….
D. Procedura contencioasă
D.1. Procedura în faţa primei instanţe
Prin proiect sunt propuse soluţii legislative inovatoare, subsumate dezideratului soluţionării
cauzelor într-un termen optim şi previzibil, ce au în vedere tehnicizarea procedurii desfăşurate în
faţa instanţei de judecată, care să conducă, pe cât posibil, şi la eliminarea interpretărilor jurisprudenţiale contradictorii.
Astfel, cu titlu de noutate, valorificând cele statuate în doctrină, şi urmând modelul reglementării franceze, proiectul propune definirea acţiunii civile, ca fiind ansamblul mijloacelor
procesuale prevăzute de lege pentru protecţia dreptului subiectiv pretins de către una dintre părţi
sau a unei alte situaţii juridice, precum şi pentru asigurarea apărării părţilor în proces, stabilind în
mod expres condiţiile de exercitare a acţiunii civile. Sunt definite şi riguros delimitate cererile care
pot fi adresate instanţei în cursul procesului, clasificare ce prezintă deosebită importanţă pentru
stabilirea regimului juridic aplicabil, element de interes practic nemijlocit pentru participanţii la
proces.
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.
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Au fost resistematizate etapele procesului civil - etapa scrisă, cercetarea procesului şi
dezbaterea în fond a procesului, astfel încât să crească eficienţa activităţii de judecată şi să se
reducă durata procesului civil, cu asigurarea tuturor garanţiilor procesuale. Cu titlu de noutate,
proiectul noului Cod de procedură civilă prevede împărţirea fazei judecăţii în primă instanţă în două
etape:
- cercetarea procesului, care se desfăşoară în camera de consiliu dând expresie caracterului
preponderent privat al drepturilor şi intereselor disputate în procesul civil - şi în cadrul căreia se
îndeplinesc, în condiţiile legii, actele de procedură, se rezolvă excepţiile procesuale şi se administrează probele;
- dezbaterea în fond a procesului, care urmează a avea loc preponderent în şedinţă publică,
dacă părţile nu convin altfel. În cadrul acestei etape procesuale, părţile au posibilitatea să dezbată în
contradictoriu împrejurările de fapt şi temeiurile de drept invocate de ele sau puse în discuţie, din
oficiu, de către instanţa de judecată. Pentru a da expresie dreptului la viaţă privată sau ordinii
publice ori pentru ocrotirea unor categorii speciale de subiecte de drept, se prevede posibilitatea
desfăşurării în întregime a procesului fără prezenţa publicului.
Subsumat scopului general al proiectului de respectare a principiului celerităţii în soluţionarea cauzelor, proiectul cuprinde o serie de măsuri importante în acest sens. Astfel, judecătorul,
ţinând cont de circumstanţele concrete ale speţei, la primul termen de judecată la care părţile sunt
legal citate şi după ascultarea acestora, va estima durata necesară pentru cercetarea procesului,
astfel încât acesta să fie soluţionat într-un termen optim şi previzibil. Durata astfel estimată va fi
consemnată în încheiere, dar poate fi reconsiderată pe parcursul desfăşurării procedurii, pentru
motive temeinice şi tot cu ascultarea părţilor. Totodată, ca regulă, în cursul cercetării procesului,
judecătorul fixează termene scurte, de la o zi la alta, termenele cu o durată mai mare putând fi
acordate numai dacă circumstanţele momentului o impun. Tot în scopul asigurării celerităţii, judecătorul poate stabili pentru toţi participanţii la proces îndatoriri procesuale referitoare la administrarea probelor şi poate întreprinde orice alte demersuri necesare soluţionării cauzei, având, de
asemenea, posibilitatea de a dispune încunoştinţarea participanţilor la proces despre măsurile luate
prin mijloace moderne care asigură comunicarea rapidă informaţiilor. Măsurile expuse au rolul de a
responsabiliza atât părţile şi participanţii la proces, disciplinând atât conduita procesuală a acestora
cât şi activitatea judecătorului cauzei şi instituind, în acelaşi timp, o prezumţie de predictibilitate în
ceea ce priveşte durata soluţionării cauzei.
Proiectul noului Cod de procedură civilă prevede expres regula continuităţii membrilor
completului pe tot parcursul judecăţii — ca un mijloc de a asigura continuitatea şi coerenţa în
cercetarea procesului, de responsabilizare a judecătorilor pentru modul de soluţionare a cauzei şi
de sporire a încrederii în actul de justiţie.
În materia probelor se propune realizarea unei unificări de reglementare, în sensul de a fi
cuprinse în noul Cod de procedură civilă nu numai prevederile referitoare la administrarea probelor,
ci şi cele care privesc admisibilitatea acestora, aspecte care, în prezent, sunt reglementate în Codul
civil. Au fost cuprinse dispoziţii vizând admisibilitatea ca probe a înscrisurilor pe suport electronic, a
copiilor făcute pe microfilme, a contractelor încheiate pe formulare tipizate sau standardizate, a
biletelor, tichetelor şi altor asemenea documente, imprimate sau neimprimate, utilizate la încheierea unor contracte şi care vor avea regimul înscrisului sub semnătură privată.
Totodată, se propune păstrarea actualei proceduri a administrării probelor de către avocaţi,
care, în noul context legislativ, poate reprezenta, ca manifestare a dreptului de dispoziţie al părţilor,
o alternativă la modalitatea clasică de administrare de către instanţă a probelor. Această procedură,
care este reglementată şi de lege lata, fără a fi încă frecvent utilizată, îşi va găsi aplicabilitatea în
timp, pe măsura creşterii încrederii justiţiabililor în eficienţa sa, precum şi în responsabilitatea celor
chemaţi să o îndeplinească.
Au fost instituite unele reguli şi mecanisme procedurale pentru eficienţa procedurii şi asigurarea soluţionării cu celeritate a procesului:
- se accentuează caracterul excepţional al amânărilor pe care le poate acorda instanţa de
judecată, fie prin învoiala părţilor, fie pentru lipsă de apărare, înlăturându-se, prin ansamblul soluţiilor legislative propuse, posibilitatea părţilor de a solicita şi obţine amânări repetate nejustificate,
care duc la încărcarea rolului instanţei şi afectarea serviciului public al justiţiei;
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- s-a propus ca, spre deosebire de regulile actuale privind invocarea excepţiilor, necompetenţa de ordine publică să nu poată fi invocată, atât de părţi cât şi de instanţa de judecată din
oficiu, decât la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate şi exclusiv în faţa primei
instanţe; soluţia propusă dă expresie prevalenţei interesului în soluţionarea cu celeritate a procesului, în raport cu formalismul regulilor de competenţă, dar şi ideii de responsabilizare a părţilor
pentru clarificarea, în termen cât mai scurt, a elementelor procesuale cu efect dirimant;
- norme riguroase privind strămutarea cauzelor şi recuzarea judecătorilor, instrumente
procesuale folosite în prezent cel mai adesea pentru tergiversarea proceselor; se sistematizează
motivele de incompatibilitate şi de recuzare, astfel încât instituţia incompatibilităţii să înglobeze toate
aceste cazuri, mijloacele procesuale de invocare a incompatibilităţii fiind abţinerea şi recuzarea. În
scopul împiedicării deturnării mijloacelor procesuale puse la dispoziţia părţilor de la scopul pentru
care acestea au fost instituite, s-a propus să poată cere decât recuzarea judecătorilor care fac parte
din complet, cu indicarea, pentru fiecare, în mod individual, a motivelor de recuzare, iar formularea
cererii de recuzare nu va mai întrerupe cursul procesului, urmând ca hotărârea prin care s-a admis
recuzarea să arate şi în ce măsură sunt menţinute actele procesuale efectuate de magistratul
recuzat. De asemenea, s-a ales soluţia atacării hotărârii, prin care s-a respins recuzarea numai de
către părţi şi doar odată cu exercitarea căii de atac împotriva soluţiei date asupra fondului;
- se propune o nouă concepţie privind termenul în cunoştinţă, bazată pe responsabilizarea
justiţiabilului pentru propriul proces, în conformitate şi cu principiul disponibilităţii, care guvernează
procesul civil. Se va da un sens mai larg noţiunii de termen în cunoştinţă, astfel încât să includă orice
situaţie în care se poate prezuma că partea a primit citaţia şi cunoaşte termenul. În acest fel:
- costurile procesului vor scădea, prin evitarea citării la fiecare termen a părţilor;
- durata procesului se va reduce odată cu eliminarea termenelor la care, în prezent,
procedura nu este îndeplinită, cu toate că partea, citată la termenele anterioare, are cunoştinţă
despre existenţa procesului.
În ceea ce priveşte stabilirea cadrului procesual, proiectul păstrează formele actuale de
introducere în cauză a altor persoane, dar sporeşte rolul activ şi posibilităţile de apreciere ale judecătorului, care va putea dispune chiar împotriva voinţei părţilor, introducerea forţată în proces a unei
alte persoane. Este o derogare de la principiul disponibilităţii, introdusă pentru eficientizarea judecării unitare, nu numai a raportului juridic dedus soluţionării prin voinţa reclamantului şi/sau a
pârâtului, dar şi a altor raporturi juridice aflate în strânsă legătură cu cel iniţial, în scopul evitării
litigiilor ulterioare. Condiţiile în care judecătorul va putea dispune introducerea forţată a unui terţ în
proces sunt aceleaşi cu cele specifice fiecărei forme de intervenţie forţată aflate la îndemâna
părţilor; practic, nu este o formă distinctă de intervenţie forţată, ci doar se lărgeşte sfera celor care
pot iniţia o astfel de lărgire a cadrului procesual. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, poate fi
dispusă numai până la terminarea cercetării procesului în faţa primei instanţe. În cazul în care
necesitatea luării acestei măsuri este constatată cu ocazia deliberării, cauza se va repune pe rol.
Judecătorul poate lua o astfel de măsură şi în procedura necontencioasă.
Prin proiect se instituie o procedură specială, de sine stătătoare, îndreptată împotriva încălcării dreptului la soluţionarea procesului într-un termen optim şi previzibil: contestaţia privind
tergiversarea procesului. Potrivit noii proceduri, conforme cu deciziile C.E.D.O. care au sancţionat
lipsa mijloacelor legale de a acţiona în cazul depăşirii termenului rezonabil de soluţionare a cauzei,
partea care consideră că pricina este tergiversată va putea solicita luarea măsurilor legale pentru ca
această situaţie să fie înlăturată.
Procedura va avea caracter incidental şi se va desfăşura în faţa instanţei învestite cu
soluţionarea cauzei, care se va pronunţa prin încheiere; împotriva încheierii se va putea introduce o
cale de atac la instanţa superioară. În soluţionarea acesteia, instanţa ierarhic superioară nu va putea
oferi dezlegări asupra unor probleme de fapt sau de drept care să anticipeze modul de soluţionare a
cauzei sau care să aducă atingere libertăţii judecătorului cauzei de a hotărî în cauza dedusă
judecăţii. Pentru a nu exista riscul ca o astfel de procedură să devină, ea însăşi, un mijloc de
tergiversare a procesului, abuzul în exercitarea acestei căi procedurale va fi sancţionat.
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D.2. Căile de atac
D.2.1. Regimul general al căilor de atac
Proiectul noului Cod de procedură civilă introduce noi reglementări cu caracter general
referitoare la căile de atac,care includ enumerarea acestora, prevederea expresă a principiului
legalităţii căilor de atac, precum şi clasificarea lor în căi ordinare şi căi extraordinare.
Sunt consacrate legislativ regula unicităţii căii de atac şi ordinea exercitării căilor de
atac - recunoscute deja în doctrină şi jurisprudenţă -, fapt ce va avea drept consecinţă imposibilitatea
exercitării unei căi extraordinare de atac înainte de exercitarea apelului, în cazul în care părţile
convin în mod expres, hotărârea susceptibilă de apel va putea fi atacată direct cu recurs, dar numai
pentru încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.
D.2.2. Apelul
Apelul va rămâne singura cale de atac ordinară cu caracter devolutiv, având ca obiect, de
regulă, controlul judecăţii asupra fondului cauzei. Se propune reglementarea unor aspecte noi,
precum mărirea duratei termenului de apel,ca regulă generală, de la 15 la 30 de zile pentru a
permite redactarea în bune condiţii a cererii de exercitare a apelului -, consacrarea posibilităţii
regularizării cererii de apel, obligativitatea întâmpinării, îndatorirea apelantului de a răspunde la
întâmpinare.
Se propune instituirea unei distincţii clare între apelul principal, apelul incident şi apelul
provocat - înlăturându-se noţiunea inadecvată de „aderare la apel” -, stabilindu-se, încă de la primul
termen, cadrul procesual în care va avea loc judecata în apel. În ceea ce priveşte soluţiile pe care le
poate pronunţa instanţa în apel, viitorul Cod de procedură civilă realizează o nuanţare precisă a
acestora, în strânsă legătură cu motivele de apel invocate, precum şi cu limitele efectului devolutiv
determinate de ceea ce s-a supus judecăţii în faţa primei instanţe. Astfel, instanţa de apel poate
păstra hotărârea atacată, situaţie în care, după caz, va respinge, va anula apelul ori va constata
perimarea lui. În cazul în care apelul este admis, instanţa poate anula ori, după caz, schimba în tot
sau în parte hotărârea apelată, reţinând cauza spre judecare sau, trimiţând-o spre rejudecare primei
instanţe sau altei instanţe egale în grad cu aceasta din aceeaşi circumscripţie, în cazul în care părţile
au solicitat în mod expres luarea acestei măsuri prin cererea de apel ori prin întâmpinare. De
asemenea, instanţa de apel poate trimite cauza spre soluţionare instanţei competente sau altui
organ cu activitate jurisdicţională, ori poate reţine cauza spre soluţionare când constată că are
competenţa să judece în primă instanţă.
D.2.3. Recursul
Modificări de substanţă sunt propuse în materia recursului,pentru ca acesta să fie, într-adevăr, o
cale extraordinară de atac, exercitată esenţialmente doar în cazurile excepţionale în care legalitatea a
fost înfrântă;
- potrivit noii reglementări, recursul urmăreşte să supună Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
examinarea,în condiţiile legii, a conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile în
concret, aceasta fiind una dintre modalităţile prin care se asigură o practică judiciară unitară la
nivelul întregii ţări;
- competenţa de soluţionare a recursului va reveni, ca regulă,Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie,fiind prevăzute expres hotărârile care pot fi atacate cu recurs, hotărârile sustrase recursului,
precum şi un număr limitat de cazuri în care recursul se va judeca de instanţa ierarhic superioară
celei care a pronunţat hotărârea recurată (în situaţia unor hotărâri simple, cum ar fi cele care
constată perimarea, dispun suspendarea etc.);
- se propune mărirea duratei termenului de recurs de la 15 la 30 de zile,pentru a se asigura
timpul necesar formulării unei cereri de recurs riguros fundamentate şi redactate corect din punct
de vedere formal;
- ca element de noutate, se propune ca redactarea cererii de recurs, precum şi exercitarea şi
susţinerea recursului să se realizeze numai prin avocat sau consilier juridic, urmărindu-se în acest
fel, impunerea unei rigori şi discipline procesuale şi evitarea introducerii unor recursuri în mod
abuziv, în scop de şicană, sau informale, care nu se încadrează riguros în motivele de recurs; este o
regulă care corespunde, în acelaşi timp, şi noii viziuni propuse asupra recursului, având în vedere
specificul acestei căi extraordinare de atac, reflectat în condiţiile de exercitare, în procedură,
precum şi în motivele de recurs, limitativ circumscrise respectării legalităţii;
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Art. 622

CARTEA a V-a

Despre executarea silită
TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
CAPITOLUL I
Scopul şi obiectul executării silite
Îndeplinirea
Art. 622. – (1) Obligaţia stabilită prin hotărârea unei
obligaţiilor
instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire
prevăzute în titlul de bunăvoie.
executoriu
(2) În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie
obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită,
care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit
dispoziţiilor prezentei cărţi, dacă prin lege specială nu se prevede
altfel.
(3) Executarea silită are loc în oricare dintre formele
prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea
dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor,
penalităţilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu,
precum şi a cheltuielilor de executare.
(4) Executarea unor obligaţii de a face, precum înscrierea
sau radierea unui drept, act sau fapt dintr-un registru public,
emiterea unei autorizaţii, eliberarea unui certificat sau predarea
unui înscris şi altele asemenea, se poate obţine la simpla cerere a
persoanei îndreptăţite, făcută în temeiul unui titlu executoriu, fără
a fi necesară intervenţia executorului judecătoresc, dacă prin lege
nu se dispune altfel. În caz de neconformare a debitorului,
creditorul poate recurge la executarea silită în condiţiile
prezentului cod.
(5) Vânzarea de către creditor a bunurilor mobile ipotecate
în condiţiile art. 2.445 din Codul civil se face cu încuviinţarea
instanţei, fără intervenţia executorului judecătoresc.

" COMENTARII
• Sintagma „executare silită” evocă ea însăşi conotaţiile esenţiale, determinante ale
acestui concept: silirea celui obligat printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt titlu
executoriu să-şi îndeplinească prestaţia, atunci când el nu se asociază voluntar la realizarea
dreptului recunoscut prin acel titlu. Astfel cum s-a spus, „urmărirea silită este procedura prin

Art. 622-623
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mijlocirea căreia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotărâre judecătorească
sau printr-un alt titlu executoriu, constrânge – cu concursul organelor de stat competente –
pe debitorul său, care nu-şi execută de bunăvoie obligaţiile decurgând dintr-un asemenea
1
titlu, de a şi le aduce la îndeplinire, în mod silit” .
• Executarea forţată nu este decât un substitut imperfect al executării voluntare şi
între aceste două extreme s-ar afla „plata celui resemnat”, obţinută prin efectul presiunii
psihologice, mai mult sau mai puţin puternică, asupra debitorului, pentru a-l incita să-şi
execute datoria2.
• Îndeobşte, titlul executoriu îl constituie o hotărâre judecătorească. Dar cel ce a
acţionat în judecată printr-o acţiune în „realizarea” dreptului ori pentru „satisfacerea” unui
interes legitim nu se va putea considera, în termeni reali, un îndreptăţit, în raport cu dreptul
sau cu interesul său, decât atunci când, efectiv, dreptul a fost realizat ori interesul a fost
satisfăcut. Constrângerea judiciară, ca substitut la refuzul executării de bunăvoie a titlului
executoriu, apare astfel ca fiind, de cele mai mute ori, condiţia imanentă a unei desăvârşite
judecăţi. În acest sens, art. 622 alin. (2) C. pr. civ. arată că „în cazul în care debitorul nu
execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită (…)”,
iar la alin. (3) al aceluiaşi articol se adaugă că „executarea silită are loc în oricare dintre
formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut
prin titlul executoriu (…)”.
Organul de
executare

Art. 623. – Executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu
excepţia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului
general consolidat sau bugetului Uniunii Europene şi bugetului
Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de
către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se
dispune altfel.

" COMENTARII
• Preluând, consolidând, diversificând şi nuanţând elementele care îi configurau rolul
şi statutul sub fosta reglementare, noul Cod de procedură civilă plasează, şi el, executorul
judecătoresc în centrul activităţii de executare, articulându-i încă mai puternic şi mai
expresiv poziţia de protagonist al urmăririi silite. Chiar dacă iniţiativa executării îi aparţine
creditorului, după declanşarea ei executorul judecătoresc devine personajul-cheie, el
imprimând ritmul, evoluţia şi determinând, finalmente, destinul executării silite pe care o
realizează. De pregătirea sa profesională, de măsura implicării sale în actele şi activităţile de
executare, de preocuparea sa pentru legalitatea executării silite şi, nu în ultimul rând, de
abilitatea şi inspiraţia sa depind, de multe ori, soarta urmăririi şi, cât se poate de direct,
promptitudinea şi efectivitatea ei.
• Una dintre noutăţile cele mai semnificative şi, totodată, mai provocatoare oferite de
actuala reglementare este reprezentată de consacrarea plenitudinii de competenţă a
1

S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, op. cit., I, p. 13; V.M. Ciobanu, G. Boroi, M. Nicolae, op. cit., Dreptul
nr. 4/2001, p. 3 şi urm. Pentru unele repere de drept comparat, a se vedea, de asemenea: G. Wiederkehr,
D. D’Ambra, Exécution des jugenments et des actes, în Répertoire de procédure civile, t. III, Dalloz,
ème
2000-2 mise à jour, nr. 1-219.
2
R. Perrot, Ph. Théry, op. cit., nr. 49, iar pe larg nr. 56 şi urm.
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Art.623-624

executorului judecătoresc într-o manieră încă mai substanţială şi mai caracterizată decât cea
anterioară. Potrivit art. 623 C. pr. civ., executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia
celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii
Europene şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de
către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel.
• Complementar, art. 625 C. pr. civ. precizează, la alineatul (2), că este interzisă
efectuarea de acte de executare de către alte persoane sau organe decât cele prevăzute la
art. 623.
• Prin aceasta, competenţa executorului judecătoresc dobândeşte o extensie
aproape completă, legiuitorul înţelegând să menţină în sistemul nostru procesual doar
două categorii de organe de executare: executorul judecătoresc, înţeles ca principal organ
de executare, şi executorii fiscali, aceştia din urmă fiind înzestraţi cu o competenţă limitată
la realizarea pe cale silită a veniturilor datorate bugetului general consolidat al statului,
bugetului Uniunii Europene şi bugetelor Comunităţii Europene a Energiei Atomice.
• Unul dintre principiile care, fundamental, guvernează întreaga activitate a
executorilor judecătoreşti este enunţat în cuprinsul art. 5 al Legii nr. 188/2000: activitatea
executorilor judecătoreşti se înfăptuieşte în condiţiile legii, cu respectarea drepturilor şi
intereselor legitime ale părţilor şi ale altor persoane interesate, fără deosebiri de rasă, de
naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de apartenenţă politică, de
avere sau de origine socială.
Modalităţi de
executare

Art. 624. – Executarea silită se efectuează prin:
1. urmărirea bunurilor mobile şi imobile ale debitorului sau
aparţinând terţilor ţinuţi să răspundă, în condiţiile legii, pentru
obligaţiile debitorului, în scopul îndestulării creditorilor;
2. predarea către creditor a bunurilor, prevăzute în titlul
executoriu, ce sunt deţinute fără drept de debitor;
3. alte măsuri prevăzute de lege.

" COMENTARII
• După cum indică denumirea sa marginală, art. 624 C. pr. civ. evocă „modalităţile de
executare”, afirmând că executarea silită se efectuează prin: 1. urmărirea bunurilor mobile şi
imobile ale debitorului sau aparţinând terţilor ţinuţi să răspundă, în condiţiile legii, pentru
obligaţiile debitorului, în scopul îndestulării creditorilor; 2. predarea către creditor a
bunurilor,prevăzute în titlul executoriu, ce sunt deţinute fără drept de debitor; 3. alte măsuri
prevăzute de lege.
• Cea dintâi modalitate de executare silită evocată corespunde executării silite
indirecte, fiind caracterizată prin faptul că atunci când creditorul are de realizat o creanţă
bănească, urmăreşte în acest scop să valorifice bunurile mobile sau imobile ale debitorului
ori cele pe care debitorul le are de primit de la terţe persoane. Pentru aceasta, creditorul
poate folosi simultan sau succesiv, prin intermediul executorului judecătoresc, următoarele
forme de executare silită indirectă:
a) urmărirea mobiliară, constând în vânzarea silită a bunurilor mobile urmăribile ale
debitorului, inclusiv a titlurilor de valoare şi a unor bunuri cu regim de circulaţie special
(art. 726-779 C. pr. civ.);

Art. 624
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b) poprirea sumelor de bani, a titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile
incorporale urmăribile datorate debitorului ori deţinute în numele său de o terţă persoană
sau pe care ceasta le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente (art.
780-793 C. pr. civ.);
c) urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini, constând,
după cum o arată şi denumirea, în vânzarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse
de rădăcini (art. 794-798 C. pr. civ.);
d) urmărirea veniturilor generale ale imobilelor, constând în urmărirea veniturilor
prezente şi viitoare ale imobilelor ce sunt proprietatea debitorului sau asupra cărora el are
un drept de uzufruct, precum şi urmărirea veniturilor debitorului arendaş sau chiriaş
provenite din exploatarea imobilelor arendate sau închiriate (art. 799-811 C. pr. civ.);
e) urmărirea imobiliară, constând în vânzarea bunurilor imobile urmăribile ale
debitorului; pot face obiectul ei, pe lângă dreptul de proprietate asupra imobilelor, şi
dreptul de uzufruct asupra unui imobil, dreptul de superficie, precum şi dreptul de servitute,
acesta din urmă numai odată cu fondul dominant căruia îi profită (art. 812-862 C. pr. civ.);
• Cea de-a doua modalitate de executare silită înfăţişată în cuprinsul art. 624 C. pr.
civ. corespunde executării silite directe, caracteristica ei definitorie fiind aceea că în temeiul
titlului executoriu pe care îl deţine creditorul tinde la realizarea în natură a obligaţiei
debitorului. În sistemul Codului de procedură civilă ea cunoaşte următoarele forme:
a) predarea silită a bunurilor mobile, în cazul în care debitorul nu îşi îndeplineşte
obligaţia de a-i preda creditorului un bun mobil determinat prin calitate şi cantitate (art.
892-894 C. pr. civ.);
b) predarea silită a bunurilor imobile, în situaţia în care partea obligată să evacueze
şi să predea un imobil nu îşi îndeplineşte în mod voluntar această obligaţie (art. 895-901 C.
pr. civ.);
c) executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face (art.
902-908 C. pr. civ.), precum şi, ca varietate a executării silite a obligaţiilor de a face,
executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori (art. 909-913 C. pr. civ.).
• Astfel cum prevede, cu valoare de principiu, alin. (3) al art. 622 C. pr. civ.,
executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv,
până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor,
penalităţilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlul, precum şi a cheltuielilor de
executare, totul sub condiţia, afirmată de art. 629 alin. (1) C. pr. civ., ca veniturile şi bunurile
debitorului să fie urmărite – iar această condiţie legală interesează executarea silită
indirectă – numai în măsura necesară pentru realizarea drepturilor creditorilor.
• În ce priveşte referirea la efectuarea executării silite pe calea altor măsuri prevăzute
de lege (art. 624 pct. 3 C. pr. civ.), Codul de procedură civilă stabileşte, în cuprinsul
alineatului (4) al art. 622, că executarea unor obligaţii de a face, precum înscrierea sau
radierea unui drept, act sau fapt dintr-un registru public, emiterea unei autorizaţii, eliberarea
unui certificat sau predarea unui înscris şi altele asemenea, se poate obţine la simpla cerere
a persoanei îndreptăţite, făcută în temeiul unui titlu executoriu, fără a fi necesară intervenţia
executorului judecătoresc, dacă prin lege nu se dispune altfel. În caz de neconformare a
debitorului, creditorul poate recurge la executarea silită în condiţiile Codului de procedură
civilă.
Pe aceeaşi linie de gândire, art. 908 alin. (1) C. pr. civ. prevede că dacă printr-un titlu
executoriu s-a dispus efectuarea unei înscrieri în cartea funciară împotriva celui înscris ca
titular al dreptului, creditorul va putea solicita, direct sau prin intermediul executorului
judecătoresc, biroului de cadastru şi publicitate imobiliară să dispună înscrierea în baza
acestui titlu.
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Art. 624-625

În mod analog se va proceda şi în cazurile în care obligaţia cuprinsă în titlul
executoriu priveşte efectuarea înscrierilor în alte registre publice decât cartea funciară.
• O altă situaţie execuţională cu statut legal derogatoriu de la cel comun este
evocată de alin. (5) al art. 622 C. pr. civ.: vânzarea de către creditor a bunurilor mobile
ipotecate în condiţiile art. 2.445 din Codul civil se face cu încuviinţarea instanţei, fără
intervenţia executorului judecătoresc. Amintim că în sistemul actualului Cod civil, dreptul de
ipotecă poate avea ca obiect atât bunuri imobile (soluţie tradiţională), cât şi bunuri mobile.
În cazul acestora din urmă, refuzul debitorului de a-şi executa de bunăvoie obligaţia
garantată cu ipotecă îi deschide creditorului posibilitatea de a urmări bunul ipotecat în
condiţiile cu caracter special prevăzute de art. 2.345 şi urm. C. civ., fără însă ca aceste
reglementări să poată aduce vreo atingere dreptului creditorului de a-şi realiza creanţa pe
calea unei acţiuni personale sau de a solicita luarea oricăror măsuri necesare pentru
executarea ipotecii, potrivit Codului de procedură civilă.

 Observaţii
→ Reglementarea formelor de executare silită directă este precedată de câteva
dispoziţii generale, cuprinse în art. 887-891 C. pr. civ., incidente, în principiu, tuturor
formelor de executare silită directă.
→ Legiuitorul a simţit nevoia să reglementeze distinct, imprimând procedurii de
executare silită elemente particulare, executarea hotărârilor judecătoreşti privitoare la
minori, întrucât, în mod evident, tipul de situaţie juridică incident cunoaşte, el însuşi,
elemente de specificitate mai greu compatibile cu tiparul execuţional de drept comun,
valabil în general pentru executarea silită a obligaţiilor de a face.

Legalitatea
executării silite

Art. 625. – (1) Executarea silită se face cu respectarea
dispoziţiilor legii, a drepturilor părţilor şi ale altor persoane
interesate.
(2) Este interzisă efectuarea de acte de executare de către
alte persoane sau organe decât cele prevăzute la art. 623.

" COMENTARII
• Consacrarea principiului legalităţii executării silite prin art. 625 C. pr. civ. nu
reprezintă decât firescul reflex, la nivel execuţional, al prevederilor art. 7 C. pr. civ., care, şi
ele, afirmă principiul fundamental al legalităţii, dispunând că procesul civil se desfăşoară în
conformitate cu dispoziţiile legii.
• Uzând de o exprimare foarte sintetică, putem, aşadar, spune că executarea silită, în
toate detaliile ei particulare şi în ansamblul său, trebuie să se realizeze cu respectarea
strictă a legii. Această obligaţie le revine, în mod specific şi în egală măsură, tuturor
participanţilor la executare, aşa cum sunt aceştia evocaţi de art. 643 C. pr. civ.
• Alin. (2) al art. 625 se referă la o situaţie particulară de aplicare a principiului
legalităţii, interzicând efectuarea de acte de executare de alte persoane sau organe decât
cele vizate de art. 623 C. pr. civ. şi consolidând astfel tocmai regula deja statuată prin acest
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din urmă text legal. Sancţiunea atrasă de nerespectarea acestor dispoziţii nu ar putea fi alta
decât nulitatea absolută a actelor de executare efectuate de acela care, în sensul legii, nu
are calitatea de organ de executare.

 Observaţii
→ Se cunoaşte că până la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă
executorul judecătoresc era principalul organ de executare, înzestrat cu plenitudine de
competenţă, însă alături de acesta mai fiinţau, beneficiind de o competenţă materială
limitată şi specifică, executorii fiscali, executorii instituţiilor de credit reglementate de
O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, executorii
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi executorii instituţiilor financiare
nebancare.
Într-o asemenea ambianţă, s-a afirmat 1 că „reglementările speciale au restrâns în
mod considerabil plenitudinea de competenţă a executorilor judecătoreşti, împrejurare care
a generat organizarea unor sisteme paralele de executare silită”, precum şi că „în practică
s-au întâlnit situaţii în care recuperarea unor creanţe s-a tins a fi realizată de persoane fizice
fără vreo abilitare legală, formându-se chiar o veritabilă mafie a recuperărilor”. Aceste
afirmaţii au fost însă uneori caracterizate ca excesive.
→ În expunerea de motive ce a însoţit proiectul Legii privind Codul de procedură
civilă s-a menţionat că opţiunea de a consacra competenţa generală a executorului
judecătoresc în efectuarea executării silite îşi are justificare în necesitatea „… asigurării
unei reglementări unitare şi uniforme în materia executării silite a titlurilor executorii emise
în materia raporturilor civile şi a altor raporturi asimilate.”
Rolul statului în
executarea silită

Art. 626. – Statul este obligat să asigure, prin agenţii săi,
executarea în mod prompt şi efectiv a hotărârilor judecătoreşti şi
a altor titluri executorii, iar, în caz de refuz, cei vătămaţi au
dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit.

" COMENTARII
2
• Astfel cum a precizat Curtea Europeană , în sensul prevederilor art. 6 parag. 1 din
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, „dreptul de acces
la justiţie” rămâne iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant îngăduie ca
o hotărâre judiciară definitivă şi obligatorie să rămână inoperantă în detrimentul unei părţi.
Executarea unei hotărâri trebuie considerată ca făcând parte integrantă din „proces”. Este
responsabilitatea fiecărui stat contractant „să creeze un arsenal juridic adecvat şi suficient
pentru a asigura respectarea obligaţiilor pozitive ce îi revin”, astfel încât „într-un stat care

1

I. Leş, loc. cit., p. 11 şi 12.
A se vedea considerentele Hotărârii din 18 noiembrie 2004, în afacerea Zazanis şi alţii c. Greciei.
A se vedea, de asemenea, Hotărârea din 1 martie 1997, în cauza Hornsby c. Greciei, sau Hotărârea din 11
decembrie 2003, în cauza Karahalios c. Greciei.Mai recent, Hotărârea în cauza Ruianuc. României (M. Of.
nr. 1.139 din 2 decembrie 2004).
2
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Art. 626-627

respectă preeminenţa dreptului”, hotărârile să fie efectiv puse în executare şi „într-un
termen rezonabil”. Atunci când partea a obţinut printr-o procedură judiciară o creanţă
contra statului, nu i se poate cere să angajeze o altă procedură, de executare silită, pentru
recuperarea creanţei; o autoritate a statului nu poate pretexta lipsa de resurse pentru a nu
onora o datorie a sa, stabilită printr-o hotărâre judecătorească; dacă se poate admite
intervenţia statului într-o procedură de executare a unei hotărâri judecătoreşti, o asemenea
intervenţie nu poate avea drept consecinţă „împiedicarea, invalidarea, întârzierea excesivă a
executării, nici repunerea în discuţie a fondului litigiului”. În fine, Curtea a ţinut să precizeze
că în faţa ei răspunde statul, nu agentul execuţional, pentru prejudiciul creat părţii prin
nepunerea în executare a hotărârii ori prin executarea ei în afara unui termen rezonabil. Şi
statul răspunde inclusiv pentru „prejudiciul moral” cauzat părţii.
• Receptând aceste exigenţe, legiuitorul noului Cod de procedură a consacrat prin
art. 626, în termeni categorici, obligaţia statului de a asigura executarea promptă şi eficientă
a oricăror titluri executorii. A fost expres recunoscut, se asemenea, dreptul la despăgubiri al
celor cărora executarea le este refuzată.
Rolul activ al
executorului
judecătoresc

Art. 627. – (1) În tot cursul executării, executorul
judecătoresc este obligat să aibă rol activ, stăruind, prin toate
mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrală şi cu
celeritate a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu, cu respectarea
dispoziţiilor legii, a drepturilor părţilor şi ale altor persoane
interesate.
(2) Dacă socoteşte că este în interesul executării, executorul
judecătoresc îi va cere debitorului, în condiţiile legii, lămuriri în
scris în legătură cu veniturile şi bunurile sale, inclusiv cele aflate
în proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie, asupra
cărora se poate efectua executarea, cu arătarea locului unde se
află acestea, precum şi pentru a-l determina să execute de
bunăvoie obligaţia sa, arătându-i consecinţele la care s-ar expune
în cazul continuării executării silite. În toate cazurile, debitorul va
fi informat cu privire la cuantumul estimativ al cheltuielilor de
executare.
(3) Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori
de a da lămuririle necesare, precum şi darea cu rea-credinţă de
informaţii incomplete atrag răspunderea acestuia pentru toate
prejudiciile cauzate, precum şi aplicarea sancţiunii prevăzute la
art. 188 alin. (2).

" COMENTARII
• Deoarece, pe de o parte, statul este obligat să asigure, prin agenţii săi, executarea
în mod prompt şi efectiv a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii, înţeleasă ca
expresie a accesului la justiţie, iar pe de altă parte executorul judecătoresc este, încă mai
pregnant decât sub precedenta reglementare, consacrat ca figură centrală a executării,
instituirea în sarcina acestuia a obligaţiei de a avea rol activ apare ca naturală.
• Potrivit art. 627 alin. (1) C. pr. civ., în tot cursul executării, executorul judecătoresc
este obligat să aibă rol activ, stăruind, prin toate mijloacele admise de lege, pentru
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realizarea integrală şi cu celeritate a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu, cu respectarea
dispoziţiilor legii, a drepturilor părţilor şi ale altor persoane interesate.
• Dacă socoteşte că este în interesul executării, afirmă alin. (2) al aceluiaşi articol,
executorul îi va cere debitorului, în condiţiile legii, lămuriri în scris în legătură cu veniturile şi
bunurile sale, inclusiv cele aflate în proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie,
asupra cărora se poate efectua executarea, cu arătarea locului unde se află acestea, precum
şi pentru a-l determina să execute de bunăvoie obligaţia sa, arătându-i consecinţele la care
s-ar expune în cazul continuării executării silite. În toate cazurile, debitorul va fi informat cu
privire la cuantumul estimativ al cheltuielilor de executare.
• Dacă în urma unei asemenea invitaţii debitorul refuză nejustificat să se prezinte ori
să dea lămuririle necesare, el răspunde pentru toate prejudiciile cauzate, putându-i fi
aplicată sancţiunea prevăzută la art. 188 alin. (2) C. pr. civ., respectiv amendă judiciară de la
100 lei la 1.000 lei. Aplicarea amenzii se dispune de către preşedintele instanţei de
executare, la cererea executorului, acesta fiind, şi el, un element ce are vocaţia de a
evidenţia un potenţial rol activ al executorului.
• Întregind aceste prevederi cu caracter general, în cuprinsul reglementărilor
privitoare la executarea silită pot fi identificate şi altele care, într-un mod mai specific,
contribuie la configurarea şi, deopotrivă, la particularizarea rolului activ al executorului
judecătoresc.
Obligaţiile
susceptibile de
executare silită

Art. 628. – (1) Pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect
constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a
folosinţei acestuia, desfiinţarea unei construcţii, a unei plantaţii
ori a altei lucrări, încredinţarea minorului, stabilirea locuinţei şi
vizitarea acestuia sau în luarea unei alte măsuri stabilite prin titlul
executoriu.
(2) În cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate
dobânzi, penalităţi sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul
acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit
legii.
(3) Dacă prin titlul executoriu nu au fost acordate dobânzi,
penalităţi sau alte asemenea sume care să poată fi stabilite potrivit
alin. (2), executorul judecătoresc, la cererea creditorului, poate
actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani, indiferent
de izvorul ei. În cazul în care titlul executoriu nu conţine niciun
asemenea criteriu, executorul judecătoresc va proceda, la cererea
creditorului, la actualizare în funcţie de rata inflaţiei, calculată de
la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau, în
cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanţa a devenit
exigibilă şi până la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în
oricare dintre aceste titluri.
(4) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol,
încheierea executorului judecătoresc este titlu executoriu.

" COMENTARII
• Alin. (1) al art. 628 C. pr. civ. concentrează, într-o frază extrem de sintetică,
diferitele categorii de obligaţii ce ar putea fi aduse la îndeplinire pe cale de executare silită.
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SIGLE I ABREVIERI

alin.

– alineat

apud

– citat dup

art.

– articol

B. Of.

– Buletinul Oficial al României, Partea I

B.C.

– Revista „Buletinul Casaiei”

B.C.A.

– Revista „Buletinul Curilor de Apel”

B.J.

– Buletinul Jurisprudenei

C. civ. fr., (it.,german
germ.), (g.)

– Codul civil francez, (italian), (german)

C. civ.

– Codul civil

C. com.

– Codul comercial

C. fam.

– Codul familiei

C. muncii

– Codul muncii

C. pen.

– Codul penal

C. pr. civ.

– Codul de procedur civil

C. pr. pen.

– Codul de procedur penal

c.

– contra

C.A.

– Curtea de Apel

C.A.B.

– Curtea de Apel Bucureti

C.D.

– Culegere de decizii

C.D.H.

– Culegere de decizii i hotrâri

C.E.D.O.

– Curtea European a Drepturilor Omului

CPCI

– Codice di procedura civile (italian)

CPCRM

– Codul de procedur civil din Republica Moldova

C.J.

– Revista „Curierul Judiciar”

C.J.C.E.

– Curtea de Justiie a Comunitilor Europene

C.J.U.E.

– Curtea de Justiie a Uniunii Europene

C.P.J.

– Culegere de practic judiciar
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C.S.J.

– Curtea Suprem de Justiie

C.S.M.

– Consiliul Superior al Magistraturii

Cas.

– Curtea de Casaie i Justiie a României

Cass. fr.

– Curtea de Casaie francez

col. civ.

– Colegiul civil

Convenie

– Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale (Convenia european a drepturilor omului)

dec. civ. (pen.)

– decizia civil (penal)

dec.

– decizia

Dreptul

– Revista „Dreptul”

Ed.

– Editura

ed.

– ediia

H.C.M.

– Hotrârea Consiliului de Minitri

ibidem

– în acelai loc

idem

– acelai autor

infra

– mai jos

Î.C.C.J.

– Înalta Curte de Casaie i Justiie

J.C.P.

– Juris-classeur périodique

J.N.

– Revista „Justiia Nou”

Jud.

– Judectoria

Jur. Gen.

– Jurisprudena General

L.G.D.J.

– Librairie général de droit et de jurisprudence

L.P.

– Revista „Legalitatea Popular”

loc. cit.

– locul citat

M. Of.

– Monitorul Oficial al României, Partea I

n.a.

– nota autorului

n.n.

– nota noastr

NCPC

– Nouveau Code de procédure civile (francez)

nr.

– numrul

op. cit.

– opera citat

p.

– pagina

P.a.

– Pandectele alfabetice

P.R.

– Revista „Pandectele Române”
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P.s.

– Revista „Pandectele sptmânale”

P.U.F.

– Presses Universitaires de France

parag.

– paragraful

passim

– în diverse locuri

Plen T.S.

– Plenul fostului Tribunal Suprem

R.D.C.

– Revista de drept comercial

R.R.D.

– Revista român de drept

R.R.A.

– Revista român de arbitraj

R.T.D. civ.

– Revue trimestrielle de droit civil

R.T.D. eur.

– Revue trimestrielle de droit européen

R.R.J.

– Revista român de jurispruden

R.R.D.P.

– Revista român de drept privat

Recueil

– Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice et du
Tribunal de prèmiere instance

Rep.

– Repertoriul jurisprudenei Curii de Justiie a Comunitilor
Europene i a Tribunalului de Prim Instan a
Comunitilor Europene (începând cu anul 2007)

Rev. arb.

– Revue de l’arbitrage

S.C.J.

– Revista „Studii i cercetri juridice”

S.J.

– Revista „Sptmâna Juridic”

s.n.

– sublinierea noastr

sec. civ. propriet.
intelect.

– secia civil i de proprietate intelectual

sec. civ.

– secia civil

sec. com.

– secia comercial

sec. cont. adm.

– secia de contencios administrativ

sec. pen.

– secia penal

sent. civ.

– sentina civil

sent. pen.

– sentina penal

supra

– mai sus

.a.

– i alii (altele)

T.M.B.

– Tribunalul municipiului Bucureti

Trib. Supr.

– Tribunalul Suprem
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Trib.

– Tribunalul

Trib. jud.

– Tribunalul judeean

U.J.

– Editura Universul Juridic

urm.

– urmtoarele

versus

– contra

vol.

– volumul

ZPO

– Zivilprozessordnung, Codul de procedur civil german
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NOT LA ACEAST EDIIE
La puin vreme de la publicarea primului volum al acestui tratat, din motive care
nu ne sunt imputabile, dar nici cu totul scuzabile, precum i în considerarea respectului
pe care îl datorm celor care ar fi interesai s-i confrunte opiniile cu cele pe care le
ofer tratatul, iat, ne-am vzut obligai s procedm grabnic i poate cu folos la
publicarea unei noi ediii, revzute, completate i actualizate.
Dou i de ordinul evidenei au fost motivele acestui mod de a proceda:
adoptarea Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil1 (I); adoptarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
134/2010 privind Codul de procedur civil2 i republicarea acestuia cu o nou
numerotare a articolelor3 (II).
Adoptarea acestor legi nu putea s surprind. În definitiv, art. 2664 alin. (2) din
Legea nr. 287/2009 i art. 1119 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 avertizau c urmeaz
s se adopte alte legi pentru punerea lor în aplicare. Ceea ce îns poate surprinde
este faptul c ambele legi de punere în aplicare cuprind modificri i completri – unele
chiar substaniale, de concepie, cu adevrat relevante – ale legii civile i ale legii de
procedur civil, adoptate, dar înc neaplicate4.
I. Cât privete Legea nr. 71/2011, aceasta cuprinde multe, chiar foarte multe
„rescrieri” ale textelor iniiale, prin modificarea sau/i completarea formulrilor, dar i
unele „reconsiderri” în însi substana reglementrilor5, spunându-ni-se c astfel s-a


1

M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011. (Aceast lege a fost modificat prin O.U.G. nr.
79/2011, publicat în M. Of. nr. 696 din 30 septembrie 2011. Prin aceeai ordonan de urgen
au fost modificate i completate unele prevederi ale Legii nr. 71/2011. Ordonana de urgen
artat a fost aprobat prin Legea nr. 60/2012.) Pentru asigurarea coerenei i pentru a înlesni
verificarea textelor legale la care se face referire în context, am pstrat numerotarea articolelor
din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil, lege creia, de altfel, îi aparin
respectivele articole. În cuprinsul tratatului se respect îns numerotarea articolelor din Legea
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat în M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011. Este de altfel de
observat, dintru început, c numerotarea articolelor din forma republicat este identic cu
numerotarea din forma iniial, aa încât, sub acest aspect, nu sunt dificulti de interpretare.
2
M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012. [Potrivit art. 1119 alin. (2) din Legea nr. 134/2010, în
termen de 6 luni (!) de la publicarea acestei legi, Guvernul trebuia s supun Parlamentului spre
adoptare proiectul legii pentru punerea în aplicare a Codului de procedur civil. Orice
comentarii sunt de prisos].
3
Codul de procedur civil a fost republicat în M. Of. nr. 545 din 3 august 2012.
4
„Modificarea modificrilor” – ierte-ni-se galimatiasul – este nu numai admisibil, dar
chiar necesar, îns dup o perioad rezonabil de aplicare i verificare a modificrilor
susceptibile de modificare; altfel, prin „modificri la modificri”, mai înainte de orice „verificare”
practic a consistenei i utilitii reglementrilor originare, îndelung i costisitor elaborate,
debusoleaz înc o dat interpretul, discrediteaz autorul reglementrilor i întreine sentimentul
insecuritii i al cercului vicios pe care le creioneaz incompetena sau improvizaia. De mult se
simte nevoia de o perioad de „calm” al valorilor juridice i de o certitudine previzibil.
5
Ca oper legislativ exclusiv de „reflecie” asupra unor reglementri adoptate, dar înc
neaplicate, Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 a fost aproape
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urmat „modelul legilor de punere în aplicare” (sic!) a altor coduri, din alte ri i, izolat,
cândva, chiar de la noi. Adevrul este îns „mrturisit” puin mai sus în expunerea de
motive a iniiatorului primar: „identificarea unor necorelri sau erori în chiar textul
acestei opere legislative fundamentale”…., „de natur s influeneze negativ aplicarea
sa unitar, sistematic”; semnalarea deja a unor – eufemistic zicând – „dificulti de
interpretare”, prin exegezele fcute prevederilor Codului.
Procedând la o încercare de sistematizare i exemplificare a interveniilor fcute
în cuprinsul codului, am constitui urmtoarele grupe: dispoziii de complinire a unor
lacune din reglementarea primar [de exemplu, art. 93, 100 alin. (4), 274 alin. (3), 322,
323 alin. (3), 333 alin. (1), (2) i (4), 334 alin. (1) i (2), 357 alin. (1), 467, 1523 alin. (3),
2480]; dispoziii de rigoare terminologic juridic [de exemplu, art. 45, 46 alin. (1), 95,
324 alin. (4) i, îndeosebi, precizrile fcute la art. 212 din legea de punere în aplicare
a codului, a cror necesitate am semnalat-o i noi în cuprinsul tratatului sau într-un alt
context, precum „anulabilitate”, „incorporal”, „drept european”]; dispoziii de gramaticalizare a textelor legale [de exemplu, art. 216 alin. (1)], dar unele mai rmânând [de
exemplu, art. 324 alin. (4) ne precizeaz c este vorba de „cei 2 soi”]; dispoziii de
definire a unor noiuni [de exemplu, definirea patrimoniului la art. 31 alin. (1) i a patrimoniilor de afectaiune, la alin. (3) al aceluiai articol]; dispoziii de concepie, radical
diferite de cele precedente [precum cele de la art. 42 alin. (1) cu privire la capacitatea
de exerciiu a minorului sau cele de la art. 2513 i 2506 cu privire la regimul juridic al
excepiei prescripiei extinctive]; în fine, dispoziii corective în legtur cu unele erori


nucitoare. Ea a cuprins numai în interiorul Codului civil peste 380 de modificri i completri, la
care se adaug alte numeroase dispoziii tranzitorii i de punere în aplicare, precum i multe
modificri în legi speciale, modificri de altfel inerente, dar unele doar subînelese, printr-o
formul pe cât de comod, pe atât de stupid: se abrog, de asemenea, „orice alte dispoziii
contrare, chiar dac acestea sunt cuprinse în legi speciale” (sic!) – art. 230 lit. bb) al Legii nr.
71/2011. Mcar o minim decen ar fi trebuit s îndemne la un minim efort. În principiu,
dispoziia adus în atenie este logic i necesar, dar formularea ei – atât de general, absolut
nederminat, adic vag – mai mult încurc decât descurc. Aceast dispoziie, abandonând
rigorile principiului generalia specialibus non derogant, poate fi un reper dificil sau chiar derutant
în procesul interpretrii i aplicrii tuturor prevederilor cu un caracter special, derogatoriu. Este
de îneles dificultatea legiuitorului în a identifica i în a abroga expres toate prevederile cu
caracter special în vigoare i a cror abrogare a urmrit-o, pentru a asigura coerena deplin a
reglementrilor, dar lsarea aprecierii faptului dac o norm special mai este sau nu în vigoare
doar pe seama aceluia care aplic legea, cel mai adesea judectorul, nu ni se pare cea mai
fericit i corect soluie. Pe de alt parte, o norm special poate s aib nu doar un caracter
complementar normei generale, ci chiar un caracter derogatoriu, contrar normei generale, fr
ca aceasta s atrag – dac se respect principiul analizat – neaplicarea sau abrogarea ei. De
fapt, chiar aceasta este raiunea existenei normelor speciale. Apreciem deci c ar fi fost necesare precizri legislative complementare pentru asigurarea interpretrii i aplicrii corespunztoare i depline a principiului generalia specialibus non derogant. De altfel, art. 17 din Legea
nr. 24/2000 (republicat în M. Of. nr. 260 din 21 aprilie 2010) prevede c, „în vederea asanrii
legislaiei active, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative se va urmri abrogarea expres a dispoziiilor legale czute în desuetudine sau care înregistreaz aspecte de
contradictorialitate cu reglementarea preconizat”. Totui, dei anacronic, soluia legislativ
artat a fost pur i simplu preluat i în cuprinsul Legii nr. 76/2012, art. 83 lit. k) din aceast
lege precizând nonalant c se abrog, de asemenea, „orice alte dispoziii contrare, chiar dac
sunt cuprinse în legi speciale” (s.n).
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formale, dar cu implicaii inadmisibile [de exemplu, art. 266 alin. (2) care, anterior, viza
„organul administrativ”, nu „instana de tutel”1].
Este notabil atenia pentru precizri punctuale, cu înclinaii chiar spre meniuni
exhaustive, cu privire la aplicarea tranzitorie a normelor în diferitele materii reglementate de Codul civil, urmând cele trei principii aprioric reconfirmate: principiului constituional al neretroactivitii legii, precizând c „actele i faptele juridice încheiate ori,
dup caz, svârite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot
genera alte efecte juridice decât cele prevzute de legea în vigoare la data încheierii
sau, dup caz, a svâririi ori producerii lor”, pe de o parte, iar pe de alta c „actele
juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrrii în
vigoare a Codului civil rmân supuse dispoziiilor legii vechi, neputând fi considerate
valabile ori, dup caz, eficace, potrivit Codului civil sau dispoziiilor prezentei legi”;
principiul aplicrii imediate în cazul situaiilor juridice în curs; principiul aplicrii
normelor adoptate i efectelor viitoare ale situaiilor juridice nscute anterior intrrii în
vigoare a respectivelor norme, „derivate din starea i capacitatea persoanelor, din
cstorie, filiaie, adopie i obligaia legal de întreinere, din raporturile de proprietate,
inclusiv regimul general al bunurilor i din raporturile de vecintate, dac aceste situaii
juridice subzist dup intrarea în vigoare a Codului civil”.
Din cuprinsul legii de punere în aplicare a Codului civil readucem în atenie
câteva dispoziii de rigoare conceptual i de întrebuinare comun în limbajul juridic,
precum i câteva dispoziii abrogative.
Întrucât Codul civil a optat pentru o concepie monist de reglementare a
raporturilor de drept privat, diviziunea tradiional în raporturi civile i raporturi comerciale nemaifiind meninut, urmrind reflectarea principiului monismului în ansamblul
normelor în materie civil i comercial, s-a definit noiunea de „profesionist” într-un
sens cât mai larg comprehensibil i s-au oferit alte sintagme în locul celor tradiionale i
considerate anacronice. Potrivit art. 8 din legea de punere în aplicare: „(1) Noiunea de
«profesionist» prevzut de art. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant,
întreprinztor, operator economic, precum i orice alte persoane autorizate s desfoare activiti economice sau profesionale, astfel cum aceste noiuni sunt prevzute
de lege, la data intrrii în vigoare a Codului civil. (2) În toate actele normative în
vigoare, expresiile «acte de comer», respectiv «fapte de comer» se înlocuiesc cu
expresia «activiti de producie, comer sau prestri de servicii»”2.

1
Articolul 229 din legea de punere în aplicare precizeaz c: „(1) Organizarea,
funcionarea i atribuiile instanei de tutel i de familie se stabilesc prin legea privind
organizarea judiciar”. Pân la reglementarea prin lege a organizrii si funcionrii instanei de
tutel, atribuiile acesteia, prevzute de Codul civil, sunt îndeplinite de instanele, seciile sau,
dup caz, „completele” („completurile” – n.n.) specializate pentru minori i familie. Cererile în
curs de soluionare la data intrrii în vigoare a Codului civil rmân s fie soluionate de instanele
judectoreti, sau, dup caz, de autoritile administrative competente potrivit legii în vigoare la
data sesizrii lor.
2
Totui, conform art. 6 alin. (2) din dispoziiile generale ale legii de punere în aplicare a
Codului civil, prevederile cu privire la termenul „comerciant” de la alin. (1) nu se aplic în cazul
unora dintre actele normative, în contextul crora acest termen are un îneles „specific” (de
exemplu, cele din Legea nr. 193/2000, din Legea nr. 296/2004, din Legea nr. 367/2007, din
Legea nr. 158/2008, din Legea nr. 321/2009). Aa fiind, prin referire la sensul „specific”, cel puin
în unele situaii, va fi dificil calificarea reglementrilor ca „accesibile i previzibile”, aa cum ele
ar trebui s fie în sensul „calitii legii”. (S observm c, ulterior, prin Legea nr. 71/2011 pentru
punerea în aplicare a Codului de procedur civil, termenul „comerciant” din Legea nr. 193/2000
a fost înlocuit cu acela de „profesionist”).
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Potrivit art. 212 din lege: „(1) Cu excepia art. 535 din Codul civil, în cuprinsul
Codului civil termenul «necorporal» se înlocuiete cu termenul «incorporal». (2) În
cuprinsul art. 44, art. 144 alin. (3), art. 146 alin. (4), art. 172, art. 211 alin. (2), art. 316
alin. (2), art. 386 alin. (1), art. 689 alin. (3), art. 990 alin. (1) i art. 991 din Codul civil,
expresia «lovite de nulitate relativ» se înlocuiete cu termenul «anulabile». (3) În
cuprinsul art. 215 alin. (1), art. 299, art. 347 alin. (1), art. 1.064 alin. (2), art. 1.248
alin. (4), art. 1.251 i 1.252 din Codul civil, expresia «lovit/lovit de nulitate relativ» se
înlocuiete cu termenul «anulabil/anulabil», dup caz. (4) În cuprinsul Codului civil,
precum i în cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, sintagmele «persoane juridice
fr/cu scop patrimonial», «fr scop patrimonial» i «cu scop patrimonial» se înlocuiesc
cu sintagmele «persoane juridice fr/cu scop lucrativ», «fr scop lucrativ» i, respectiv,
«cu scop lucrativ». (5) În cuprinsul Codului civil, termenul «comunitar»/«comunitare» se
înlocuiete cu termenul «Uniunii Europene». (6) În cuprinsul Codului civil, termenul
«banc» i expresiile «instituie bancar» i «societate bancar» se înlocuiesc cu
expresia «instituie de credit». (7) În cuprinsul art. 1.186 alin. (2), art. 1.191 alin. (1),
art. 1.196 alin. (2), art. 1.200 alin. (2), art. 1.240 alin. (2), art. 1.266 alin. (2), art. 1.494
alin. (1), art. 1.495 alin. (1) i art. 2.014 alin. (2) din Codul civil, expresia «practicile stabilite între pri» se înlocuiete cu expresia «practicile statornicite între pri». (8) În tot
cuprinsul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitii
practicienilor în insolven, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 254/2007,
cu modificrile i completrile ulterioare, expresia «societate civil profesional» se
înlocuiete cu expresia «societate profesional».
Unele acte normative sau dispoziii din cuprinsul acestora au fost, bineîneles,
abrogate. Astfel:
a) Codicele civil (sau Codul civil din 1864), publicat în M. Of. nr. 271 din 4 decembrie 1864, nr. 7 (supl.) din 12 ianuarie 1865, nr. 8 (supl.) din 13 ianuarie 1865, nr. 8
(supl.) din 14 ianuarie 1865, nr. 11 (supl.) din 16 ianuarie 1865, nr. 13 (supl.) din 19
ianuarie 1865, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia dispoziiilor art.
1.169 - 1.206, care se abrog la data intrrii în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedur civil;
b) Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oricare contracte i
pentru adaosul unui alineat la art. 1.089 din Codul civil, publicat în M. Of. nr. 40 din 20
februarie 1879;
c) Codicele de comer din 1887, publicat în M. Of. nr. 31 din 10 mai 1887, cu
excepia dispoziiilor art. 46 - 55, 57, 58 i 907 - 935, aplicabile în continuare în
raporturile dintre profesioniti, care se abrog la data intrrii în vigoare a Legii
nr. 134/2010, precum i a crii a II-a «Despre comerul maritim i despre navigaie»
care se abrog la data intrrii în vigoare a Codului maritim;
d) Decretul nr. 2.142/1930 pentru promulgarea Legii privind funcionarea crilor
funduare centrale pentru cile ferate i canaluri nr. 148/1930, publicat în M. Of. nr. 127
din 12 iunie 1930;
e) Legea nr. 178/1934 privind reglementarea contractului de consignaie,
publicat în M. Of. nr. 173 din 30 iulie 1934;
f) art. 17 i art. 19 - 28 din Legea nr. 153/1937 privind magazinele generale i
warantarea mrfurilor i cerealelor (Dockuri i silozuri), publicat în M. Of. nr. 81 din 7
aprilie 1937;
g) Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziiunilor privitoare la crile
funciare, publicat în M. Of. nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificrile ulterioare;
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h) Codul civil Carol al II-lea, republicat în M. Of. nr. 206 din 6 septembrie 1940,
cu modificrile ulterioare;
i) Codul comercial Carol al II-lea, republicat în M. Of. nr. 194 din 23 august 1940,
cu modificrile i completrile ulterioare;
j) Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de motenire al soului supravieuitor,
publicat în M. Of. nr. 133 din 10 iunie 1944;
k) Legea nr. 163/1946 pentru înlocuirea provizorie cu cri de eviden funciar a
crilor funciare distruse, sustrase sau pierdute, publicat în M. Of. nr. 62 din 14 martie
1946, cu modificrile ulterioare;
l) Legea nr. 242/1947 pentru transformarea crilor funciare provizorii din Vechiul
Regat în cri de publicitate funciar, publicat în M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947, cu
modificrile ulterioare;
m) Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei, republicat în B. Of. nr. 13 din 18
aprilie 1956, cu modificrile i completrile ulterioare;
n) Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice i persoanele juridice,
publicat în B. Of. nr. 8 din 30 ianuarie 1954, cu modificrile i completrile ulterioare;
o) Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei i a
Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice, publicat în B. Of. nr. 9 din
31 ianuarie 1954, cu excepia art. 30 - 43, care se abrog la data intrrii în vigoare a
Legii nr. 134/2010;
p) Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripia extinctiv, republicat în B. Of. nr.
11 din 15 iulie 1960;
q) art. 1 - 33 i art. 36 - 147 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea
raporturilor de drept internaional privat, publicat în M. Of. nr. 245 din 1 octombrie
1992, cu completrile ulterioare;
r) Legea arendrii nr. 16/1994, publicat în M. Of. nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu
modificrile i completrile ulterioare;
s) art. 21 - 33 din Legea locuinei nr. 114/1996, republicat în M. Of. nr. 393 din
31 decembrie 1997;
) art. 7, 14 i 15 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil,
republicat în M. Of. nr. 743 din 2 noiembrie 2009, cu modificrile ulterioare;
t) art. 32 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat în M. Of. nr. 1 din 5
ianuarie 1998, cu modificrile i completrile ulterioare;
) art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaiei juridice a
unor imobile cu destinaia de locuine, trecute în proprietatea statului, publicat în M.
Of. nr. 279 din 29 noiembrie 1995, cu modificrile ulterioare;
u) titlul VI «Regimul juridic al garaniilor reale mobiliare» al Legii nr. 99/1999
privind unele msuri pentru accelerarea reformei economice, publicat în M. Of. nr.
236 din 27 mai 1999, cu modificrile ulterioare;
v) art. 12, 14 - 25, art. 32 alin. (2), art. 43 i 44 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 40/1999 privind protecia chiriailor i stabilirea chiriei pentru spaiile cu
destinaia de locuine, publicat în M. Of. nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 241/2001, cu modificrile ulterioare; de la
aceeai dat, dispoziiile art. 12 i 14 - 25 nu se mai aplic nici contractelor de
închiriere a locuinei în curs de executare;
w) Legea nr. 509/2002 privind agenii comerciali permaneni, publicat în M. Of.
nr. 581 din 6 august 2002;
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x) art. 40 alin. (1), art. 41 i 42 din Legea nr. 272/2004 privind protecia i
promovarea drepturilor copilului, publicat în M. Of. nr. 557 din 23 iunie 2004, cu
modificrile ulterioare;
y) art. 1, 5 - 13, 16, art. 18 alin. (2) teza I, art. 56 alin. (1) - (4), art. 57, 59 - 63 i
65 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopiei, republicat în M. Of. nr.
788 din 19 noiembrie 2009;
z) art. 90 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, publicat în M. Of. nr. 679 din
28 iulie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
aa) titlul X «Circulaia juridic a terenurilor» al Legii nr. 247/2005 privind reforma
în domeniile proprietii i justiiei, precum i unele msuri adiacente, publicat în M.
Of. nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare;
bb) orice alte dispoziii contrare, chiar dac acestea sunt cuprinse în legi
speciale”(sic!), rmânând s îneleag fiecare ce poate i cât poate.
II. Cât privete Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil1, aceasta a fost, în considerabil
msur i inerent, o lege de transpunere în ambiana normativ creat prin Codul de
procedur civil a dispoziiilor devansate în aplicare prin Legea nr. 202/2010 pentru
accelerarea soluionrii proceselor2.
Astfel se poate explica, mai întâi, preluarea – adeseori ad litteram – i integrarea
prevederilor acestei legi – s-i zicem, „intermediare” – în structura Codului de procedur civil, precum i, mai apoi, posibila calificare a majoritii dispoziiilor integrate
ca msuri pentru dinamizarea procedurilor de soluionare a proceselor civile, „constrângerea”, aa-zicând, a acestor proceduri la durate „rezonabile” ori – i mai i – la durate
„optime i previzibile”. Pot fi oferite ca exemple, în acest sens, prevederile din legea de
punere în aplicare a Codului de procedur civil3 de la art. 73 alin. (1), 76 alin. (1), 78
alin. (1) C. pr. civ., cu privire la participarea terelor persoane în procesul civil, de la
art. 137 alin. (1) C. pr. civ., cu privire la competena soluionrii cererii de strmutare
sau de la art. 141 C. pr. civ., care interzice reiterarea unei astfel de cereri, cele de la
art. 235 alin. (2) i (3) C. pr. civ., referitoare la expertiz, de la art. 487 alin. (7) C. pr.
civ., cu privire la procedura completului de filtru sau de la art. 492 alin. (2) C. pr. civ.,
care restrâng numai la „o singur dat” posibilitatea casrii hotrârii cu trimitere, de la
art. 550 alin. (1) C. pr. civ., cu privire la judecarea recursului în interesul legii etc., etc.
Numeroase i semnificative pot fi considerate acele dispoziii din legea de
punere în aplicare a Codului de procedur civil prin care s-a urmrit, îndeosebi – cel



1
Nu tgduim c, adeseori, intervalul instituit între data publicrii actului normativ i data
intrrii lui în vigoare constituie aplicarea principiului vocation legis, „repausul legii” fiind menit s
asigure „caracterul accesibil i previzibil al viitoarei reglementri i s sporeasc încrederea
cetenilor în statul de drept”, cum spunea i Curtea Constituional în una dintre deciziile ei.
(Decizia nr. 1105/2010, M. Of. nr. 683 din 8 octombrie 2010.) Cu o condiie îns: legea aflat în
„repaus” s nu sufere alte modificri în acest interval de cunoatere i însuire a ei; altfel
„rescrierea” substanial a legii amplific i adâncete buimceala. (Obiter dictum, mrturisim c
n-am îneles cum vocatio legis „sporete încrederea în statul de drept”.)
2
M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010.
3
Numerele articolelor sunt cele de la data adoptrii legii de punere în aplicare a codului,
astfel asigurând, poate, mai lesnicioasa înelegere a modificrilor aduse reglementrii originare.
În cuprinsul tratatului îns, întrebuinm, bineîneles, numerotarea articolelor din Codul de procedur civil în forma republicat a acestuia în M. Of. nr. 545 din 3 august 2012.
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puin aa opinm – asigurarea „accesibilitii”1 i a „previzibilitii” normei – atribute
intrinseci „calitii legii”. De exemplu: prevederile art. 438 alin. (1) C. pr. civ., cu privire
la completarea hotrârii pronunate în cile extraordinare de atac sau în fond dup
casare cu reinerea cauzei; prevederile art. 471 C. pr. civ., cu privire la termenul
acordat pentru modificarea i/sau completarea cererii de apel; cele ale art. 474 alin. (4)
C. pr. civ., cu privire la unele soluii ale instanei de apel; prevederile art. 500 alin. (1)
C. pr. civ., cu privire la termenul de exercitate a contestaiei în anulare; dispoziiile art.
475 C. pr. civ., cu privire la aplicarea principiului non reformatio in peius; prevederile
art. 942 alin. (1) i (2) C. pr. civ., cu privire la executarea msurii sechestrului asigurtor; cele ale art. 948 alin. (2) C. pr. civ., cu privire la calea de atac împotriva încheierii
executorii de sechestru asupra unei nave civile etc., etc.
Numeroase i notabile sunt, de asemenea, prevederile legii de punere în aplicare a Codului de procedur civil prin care au fost „acoperite” unele lacune legislative
din forma primar a codului, precum: cele ale art. 63 alin. (3) i (4) C. pr. civ., cu privire
la condiiile de exercitare a cii de atac împotriva încheierii de respingere ca inadmisibil a cererii de intervenie fcut de ctre ter i obligativitatea comunicrii
încheierii; cele ale art. 93 pct. 1 C.pr.civ, cu privire la competena curii de apel în
materia contenciosului administrativ; cele ale art. 115 alin. (2) C. pr. civ., cu privire la
competena exclusiv în cazul pluralitii de moteniri deschise succesiv; cele ale
art. 418 alin. (2) C. pr. civ., cu privire la denumirea hotrârilor; cele art. 459 alin. (3)
C. pr. civ., cu privire la ordinea exercitrii cilor extraordinare de atac; cele ale art. 604
alin. (4) C. pr. civ., cu privire la posibilitatea exercitrii recursului împotriva hotrârii
curii de apel, dup admiterea aciunii în anularea hotrârii arbitrale i soluionarea în
fond a litigiului; cele de la art. 5951 C. pr. civ., cu privire la posibilitatea exercitrii,
separat, a aciunii în anulare împotriva unor încheieri ale tribunalului arbitral; cele ale
art. 948 alin. (2) C. pr. civ., cu privire la calea de atac împotriva încheierii executorii de
sechestru asupra unei nave civile etc.
Exist numeroase dispoziii în legea de punere în aplicare a Codului de procedur civil prin care, simplamente, se realizeaz corelrile necesare între reglementri, pentru a asigura i astfel coerena reglementrilor i previzibilitatea lor. De
exemplu, art. 73 alin. (1), art. 76 alin. (1), art. 78 alin. (1) C. pr. civ. în materia participrii terelor persoane în procesul civil, art. 140 alin. (1) C. pr. civ., în materia
strmutrii proceselor; art. 200 alin. (2) C. pr. civ., în materia întâmpinrii, art. 272
alin. (1) C. pr. civ., cu privire la data cert conferit de avocat, art. 505 alin. (1) C. pr.
civ. cu privire la termenul de exercitare a contestaiei în anulare, art. 999 C. pr. civ., cu
privire la domeniul ordonanei de plat etc.
În fine, unele dintre dispoziiile legii de punere în aplicare a Codului de procedur
civil sunt doar dispoziii de rigoare conceptual sau terminologic. De exemplu: art. 32
alin. (1) C. pr. civ., cu privire la capacitatea procesual; art. 111 alin (1) C. pr. civ. cu
privire la competena teritorial alternativ; art. 115 alin. (2) C. pr. civ., cu privire la
competena exclusiv; art. 236 alin. (21) C. pr. civ., cu privire la rolul activ al
judectorului; art. 475 C. pr. civ., cu privire la limitele aplicrii principiului non reformatio

1

În ce ne privete, în contradicie, se pare, chiar cu jurisprudena instanei europene de la
Luxembourg, considerm c „accesibilitatea” normei nu trebuie redus doar la „disponibilitatea”
ei, asigurat prin publicarea normei. Mai pe larg, a se vedea: I. Deleanu, „Accesibilitatea” i
„previzibilitatea” legii în jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului i a Curii Constituionale, în revista Dreptul nr. 8/2011, p. 21 i urm.
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in peius; art. 500 alin. (1) C. pr. civ., cu privire la termenul de exercitare a contestaiei în
anulare; art. 600 alin. (2) C. pr. civ., cu privire la calificarea hotrârilor arbitrale ca titluri
executorii; art. 941 C. pr. civ. cu privire la procedura de soluionare a cererii de
sechestru asigurtor etc.
Prin unele dintre prevederile legii de punere în aplicare a Codului de procedur
civil fie s-au reconsiderat reglementri anterioare, fie s-au „tranat” unele dileme
doctrinare i/sau jurisprudeniale. Astfel: prin dispoziiile art. 89 alin. (4) C. pr. civ. –
preluându-se, parial, modelul altor reglementri, dar, în opinia noastr, fr o
justificare rezonabil – s-a recunoscut i persoanelor juridice posibilitatea de a beneficia, la cerere, de faciliti sub form de reduceri, ealonri sau amânri pentru plata
taxelor judiciare de timbru datorate pentru aciuni i cereri introduse la instanele
judectoreti, în condiiile legii speciale; în concordan cu considerentele i dispozitivul unei decizii pronunate în interesul legii – decizie îns controversat –, prin dispoziiile art. 92 lit. j) C. pr. civ. s-a înscris, restrictiv, în competena judectoriilor i
soluionarea cererilor privind obligaia de a face, neevaluabile în bani, cu excepia celor
date de lege în competena altor instane, în considerarea naturii cererii; prin dispoziiile art. 137 alin. (1) C. pr. civ., parial, cu totul justificat, s-a reconsiderat competena
material pentru soluionarea unor cereri de strmutare a proceselor, dându-se în
competena curilor de apel cererile de strmutare a proceselor pentru motive de
bnuial legitim, neexistând, într-adevr, niciun motiv rezonabil ca asemenea cererii
s fie rezolvate chiar de ctre instana suprem; nu doar pentru corelare, ci, mai ales,
pentru a garanta i pe aceast cale dreptul prii la dezbateri contradictorii i dreptul ei
la aprare, art. 152 alin. (41) C. pr. civ. a dobândit o formulare mai precis, astfel încât
termenul în cunotin s opereze numai fa de cel cruia exist certitudinea c i s-a
înmânat citaia pentru un termen de judecat; obligativitatea motivrii opiniilor aflate în
divergen la adoptarea hotrârii, soluie concordant cu dreptul prii la un proces
echitabil i cu principiul transparenei democratice a justiiei; reconfirmându-se posibilitatea invocrii unei excepii de neconstituionalitate i în faa tribunalului arbitral –
indiferent de natura litigiului, distincie acum desuet, dei înc cultivat prin dispoziiile
constituionale –, art. 602 alin. (2) C. pr. civ. a introdus, justificat, ca motiv al aciunii în
anularea hotrârii arbitrale admiterea excepiei invocate dup pronunarea în fond de
ctre tribunalul arbitral în respectivul litigiu, art. 606 alin. (2) C. pr. civ. precizând
termenul în care se poate exercita aciunea în anulare; cu totul notabil i deplin
justificat este soluia trimiterii cauzei de ctre curtea de apel spre rejudecare tribunalului arbitral, în unele dintre cazurile prevzute de art. 599 alin. (1) C. pr. civ.; art. 604
alin. (4) C. pr. civ., inevitabil i raional, a prevzut calea de atac a recursului împotriva
hotrârii curii de apel pronunate în fond, dup admiterea aciunii în anularea hotrârii
arbitrale; din perspectiva prevederilor art. 980 alin. (2) C. pr. civ., excesiv i greu
compatibil cu principiile jurisdiciei etatice ni se pare soluia judecrii în echitate de
ctre curtea de apel, soluie împrumutat, dar aflat într-o cu totul alt ambian de
reglementare; remarcm, cu satisfacie, înlturarea unor dispoziii anacronice, introduse la sugestia membrilor comisiei parlamentare sesizate în fond de la Camera
Deputailor [cele ale art. 188 alin. (3) C. pr. civ., cu privire la o procedur prealabil
obligatorie i cele ale art. 540 alin. (2) C. pr. civ., cu privire la forma scris ad
validitatem a conveniei arbitrale]; în sfârit, de principiu, a fost înlturat procedura
învestirii cu formul executorie, procedur strict i abuziv formal, neconstituional i
absolut inutil.
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• Cum era de ateptat, prin legea de punere în aplicare a codului au fost
abrogate dispoziiile contrare celor cuprinse în cod, respectiv:
a) „Codicele de procedur civil” (sau „Codul de procedur civil”), republicat în
M. Of. nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Codul de procedur civil Carol al II-lea (Decretul-lege nr. 2.899/1940),
publicat în M. Of. nr. 201 din 31 august 1940;
c) Legea nr. 18/1948 pentru modificarea Codului de procedur civil, publicat în
M. Of. nr. 35 din 12 februarie 1948;
d) Decretul Consiliului de Stat nr. 203/1974 pentru înfiinarea i organizarea de
secii maritime i fluviale la unele instane judectoreti i uniti de procuratur,
publicat în B. Of. nr. 131 din 31 octombrie 1974, cu modificrile i completrile
ulterioare;
e) Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaional privat, publicat în M. Of. nr. 245 din 1 octombrie 1992, cu modificrile i
completrile ulterioare;
f) art. 24 alin. (2) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaiei juridice a
unor imobile cu destinaia de locuine, trecute în proprietatea statului, publicat în M.
Of. nr. 279 din 29 noiembrie 1995, cu modificrile ulterioare;
g) Ordonana Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaiei de plat,
publicat în M. Of. nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 295/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
h) art. 12 din Legea nr. 240/2004 privind rspunderea productorilor pentru
pagubele generate de produsele cu defecte, republicat în M. Of. nr. 313 din 22 aprilie
2008;
i) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 119/2007 privind msurile pentru
combaterea întârzierii executrii obligaiilor de plat rezultate din contracte între
profesioniti, publicat în M. Of. nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 118/2008, cu modificrile ulterioare;
j) art. 2291 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, publicat în M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
k) orice alte dispoziii contrare, chiar dac sunt cuprinse în legi speciale (s.n)1.
• Pentru asigurarea coerenei reglementrilor i pentru facilitarea aplicrii noilor
reglementri procedurale, au fost deja modificate sau completate unele dintre prevederile actelor normative în vigoare:
> Articolul 62 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei i biletului la ordin, publicat
în M. Of. nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific
i va avea urmtorul cuprins:
„În termen de 5 zile de la comunicarea somaiunii, debitorul poate face contestaie la executare.



1
Cu aceeai „generozitate” i „comoditate” ca la legea de punere în aplicare a Codului civil,
legiuitorul las la discreia interpretului s „pescuiasc” din întreaga reglementare activ tot ceea
ce i se pare a fi în contradicie cu noua reglementare procedural. Inutil s mai avertizm la ce
consecine se va ajunge în jurispruden prin cultivarea unei asemenea liberti de „selectare”.
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Contestaia se va introduce la instana de executare, care o va judeca potrivit
Codului de procedur civil, de urgen i cu precdere, înaintea oricrei alte pricini.
Hotrârea pronunat asupra contestaiei va putea fi atacat numai cu apel în
termen de 15 zile de la pronunare.
Instana va putea suspenda executarea numai în cazul în care contestatorul nu
recunoate semntura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoate procura.
În caz de suspendare a executrii, creditorul va putea obine msuri de
asigurare”.
> Articolul 54 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicat în M. Of. nr. 100
din 1 mai 1934, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i va avea
urmtorul cuprins:
„În termen de 5 zile de la primirea somaiunii, debitorul poate face contestaie la
executare.
Contestaia se va introduce la instana de executare, care o va judeca potrivit
Codului de procedur civil, de urgen i cu precdere, înaintea oricrei alte pricini.
Hotrârea pronunat asupra contestaiei va putea fi atacat numai cu apel în
termen de 15 zile de la pronunare.
Instana va putea suspenda executarea numai în cazul în care contestatorul nu
recunoate semntura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoate procura.
În caz de suspendare a executrii, creditorul va putea obine msuri de asigurare”.
> Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat în M. Of. nr. 1.066
din 17 noiembrie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. Titlul se modific i va avea urmtorul cuprins:
„Legea societilor”
2. Articolul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(1) În vederea desfurrii de activiti cu scop lucrativ, persoanele fizice i
persoanele juridice se pot asocia i pot constitui societi cu personalitate juridic, cu
respectarea dispoziiilor prezentei legi.
(2) Societile prevzute la alin. (1) cu sediul în România sunt persoane juridice
române”.
3. La articolul 2, partea introductiv se modific i va avea urmtorul cuprins:
„Dac prin lege nu se prevede altfel, societile cu personalitate juridic se
constituie în una dintre urmtoarele forme:”
4. Articolul 4 se modific i va avea urmtorul cuprins:
„Societatea cu personalitate juridic va avea cel puin 2 asociai, în afar de
cazul în care legea prevede altfel”.
5. La articolul 10, alineatele (2) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
„(2) Cu excepia cazului în care societatea este transformat într-o societate de
alt form, capitalul social al societilor prevzute la alin. (1) nu poate fi redus sub
minimul legal decât dac valoarea sa este adus la un nivel cel puin egal cu minimul
legal prin adoptarea unei hotrâri de majorare de capital în acelai timp cu hotrârea
de reducere a capitalului. În cazul înclcrii acestor dispoziii, orice persoan interesat
se poate adresa instanei pentru a cere dizolvarea societii. Societatea nu va fi
dizolvat dac, pân la rmânerea definitiv a hotrârii judectoreti de dizolvare,
capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevzut de prezenta lege.

Not la aceast ediie

23

(3) Numrul acionarilor în societatea pe aciuni nu poate fi mai mic de 2. În cazul
în care societatea are mai puin de 2 acionari pe o perioad mai lung de 9 luni, orice
persoan interesat poate solicita instanei dizolvarea societii. Societatea nu va fi
dizolvat dac, pân la rmânerea definitiv a hotrârii judectoreti de dizolvare,
numrul minim de acionari prevzut de prezenta lege este reconstituit”.
6. La articolul 48, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(2) Dac societatea nu se conformeaz, orice persoan interesat poate cere
tribunalului s oblige organele societii s le regularizeze, sub sanciunea plii de
daune-interese potrivit dreptului comun”.
7. La articolul 58, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(1) La data la care hotrârea judectoreasc de constatare sau declarare a
nulitii a devenit definitiv, societatea înceteaz fr efect retroactiv i intr în lichidare. Dispoziiile legale privind lichidarea societilor ca urmare a dizolvrii se aplic în
mod corespunztor”.
8. Articolul 60 se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(1) Încheierile judectorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte
înregistrri în registrul comerului sunt executorii i sunt supuse numai apelului.
(2) Termenul de apel este de 15 zile i curge de la data pronunrii încheierii
pentru pri i de la data publicrii încheierii sau a actului modificator al actului
constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane
interesate.
(3) Apelul se depune i se menioneaz în registrul comerului unde s-a fcut
înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerului
înainteaz apelul curii de apel în a crei raz teritorial se afl sediul societii, iar în
cazul sucursalelor înfiinate în alt jude, curii de apel în a crei raz teritorial se afl
sediul sucursalei.
(4) Dispoziiile Codului de procedur civil cu privire la procedura scris prealabil judecrii apelului se aplic în mod corespunztor.
(5) În cazul admiterii apelului, decizia instanei de apel va fi menionat în
registrul comerului, fiind aplicabile dispoziiile art. 48, 49 i 56 - 59”.
9. La articolul 62, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(3) Hotrârea pronunat asupra opoziiei este supus numai apelului”.
10. La articolul 132, alineatele (9) i (10) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
„(9) Cererea se va judeca în camera de consiliu. Hotrârea judectoreasc
pronunat este supus numai apelului.
(10) Hotrârea definitiv de anulare va fi menionat în registrul comerului i
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicrii ea este
opozabil tuturor acionarilor”.
11. La articolul 133, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(2) Instana, încuviinând suspendarea, îl poate obliga pe reclamant la o
cauiune”.
12. La articolul 133, alineatul (3) se abrog.
13. La articolul 15324, alineatul (5) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(5) În cazul neîntrunirii adunrii generale extraordinare în conformitate cu
alin. (1) sau dac adunarea general extraordinar nu a putut delibera valabil nici în a
doua convocare, orice persoan interesat se poate adresa instanei pentru a cere
dizolvarea societii. Dizolvarea poate fi cerut i în cazul în care obligaia impus
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societii potrivit alin. (4) nu este respectat. În oricare dintre aceste cazuri instana
poate acorda societii un termen ce nu poate depi 6 luni pentru regularizarea
situaiei. Societatea nu va fi dizolvat dac reconstituirea activului net pân la nivelul
unei valori cel puin egale cu jumtate din capitalul social are loc pân în momentul
rmânerii definitive a hotrârii judectoreti de dizolvare”.
14. La articolul 155, alineatul (5) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(5) Dac aciunea se pornete împotriva directorilor, acetia sunt suspendai de
drept din funcie pân la rmânerea definitiv a hotrârii”.
15. La articolul 1551, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(4) Dup rmânerea definitiv a hotrârii instanei de admitere a aciunii prevzute la alin. (1), adunarea general a acionarilor, respectiv consiliul de supraveghere va putea decide încetarea mandatului administratorilor, directorilor i membrilor consiliului de supraveghere, respectiv al membrilor directoratului, i înlocuirea
acestora”.
16. La articolul 204, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(4) Dup fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv
directoratul vor depune la registrul comerului actul modificator i textul complet al
actului constitutiv, actualizat cu toate modificrile, care vor fi înregistrate în temeiul
încheierii judectorului-delegat, cu excepia situaiilor stipulate la art. 223 alin. (3) i la
art. 226 alin. (2), când înregistrarea va fi efectuat pe baza hotrârii definitive de
excludere sau de retragere”.
17. La articolul 206, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(2) Când opoziia a fost admis, asociaii trebuie s decid, în termen de o lun
de la data la care hotrârea a rmas definitiv, dac îneleg s renune la prelungire
sau s îl exclud din societate pe asociatul debitor al oponentului”.
18. La articolul 208, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(4) Reducerea capitalului social nu are efect i nu se fac pli în beneficiul
acionarilor pân când creditorii nu vor fi obinut realizarea creanelor lor ori garanii
adecvate sau pân la data la care instana a respins cererea creditorilor ca inadmisibil
ori, apreciind c societatea a oferit creditorilor garanii adecvate sau c, luându-se în
considerare activul societii, garaniile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor
ca neîntemeiat, iar hotrârea judectoreasc a rmas definitiv”.
19. La articolul 223, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31),
cu urmtorul cuprins:
„(31) Hotrârea prin care instana se pronun asupra cererii de excludere este
supus numai apelului”.
20. La articolul 223, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(4) Hotrârea definitiv de excludere se depune, în termen de 15 zile, la oficiul
registrului comerului pentru a fi înscris în registru, iar dispozitivul hotrârii se public,
la cererea societii, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a”.
21. La articolul 226 alineatul (1), litera c) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
„c) în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizeaz acordul
unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotrâri a
tribunalului, supus numai apelului”.
22. La articolul 232, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(2) Înscrierea i publicarea se vor face conform art. 204, când dizolvarea are loc
în baza unei hotrâri a adunrii generale, i în termen de 15 zile de la data la care
hotrârea judectoreasc a rmas definitiv, când dizolvarea a fost pronunat de
justiie”.
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23. La articolul 237 alineatul (1), dup litera c) se introduce o nou liter, litera
c1), cu urmtorul cuprins:
,,c1) societatea s-a aflat mai mult de 3 ani în inactivitate temporar, anunat
organelor fiscale i înscris în registrul comerului; termenul de 3 ani curge de la data
înscrierii în registrul comerului a meniunii privind starea de inactivitate temporar a
societii;”.
24. La articolul 237, alineatele (5) - (7) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
,,(5) Orice persoan interesat poate face numai apel împotriva hotrârii de
dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicitii potrivit prevederilor alin.
(3) i (4). Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerului la care
este înregistrat societatea a crei dizolvare a fost pronunat.
(6) La data la care hotrârea judectoreasc de dizolvare rmâne definitiv,
persoana juridic intr în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.
(7) Dac în termen de 3 luni de la data la care hotrârea judectoreasc de
dizolvare a rmas definitiv nu se procedeaz la numirea lichidatorului, judectorul
delegat, la cererea oricrei persoane interesate, numete un lichidator de pe Lista
practicienilor în reorganizare i lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi fcut din
averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare
constituit în temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 85/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare”.
25. La articolul 243, alineatele (2) i (5) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
„(2) Opoziia se face în termen de 30 de zile de la data publicrii proiectului de
fuziune sau de divizare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Ea se depune la
oficiul registrului comerului, care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va
meniona în registru i o va înainta instanei judectoreti competente. Hotrârea
pronunat asupra opoziiei este supus numai apelului.
..........................................................................
(5) Dac societatea debitoare sau, dup caz, societatea succesoare în drepturile
i obligaiile societii debitoare a fcut în cursul procesului o ofert pentru constituirea
unor garanii sau privilegii apreciate de instan ca fiind necesare i adecvate pentru
satisfacerea creanei creditorului, instana va pronuna o încheiere prin care va acorda
prilor un termen pentru constituirea acelor garanii. Încheierea pronunat de instan
este supus apelului odat cu fondul”.
26. La articolul 260, alineatele (8) i (10) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
„(8) În termen de 15 zile de la terminarea lichidrii, lichidatorii vor depune la
registrul comerului cererea de radiere a societii din registrul comerului, sub sanciunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicat
de tribunalul în circumscripia cruia îi are sediul societatea, în urma sesizrii oricrei
pri interesate. Încheierea judectorului prin care se dispune amendarea lichidatorului
este executorie i poate fi atacat numai cu apel.
..........................................................................
(10) Dac în termen de 3 luni de la expirarea termenului menionat la alin. (1),
prelungit de tribunal dup caz, oficiul registrului comerului nu a fost sesizat cu nicio
cerere de radiere sau cu nicio cerere de numire a lichidatorului, societatea este radiat
din oficiu din registrul comerului. Radierea se dispune prin sentin a tribunalului în a
crui circumscripie se afl sediul societii, pronunat la cererea Oficiului Naional al
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Registrului Comerului, cu citarea societii i a Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal i a direciei generale a finanelor publice judeene sau a municipiului Bucureti,
dup caz”.
27. La articolul 262, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(3) Împotriva sentinei se poate declara numai apel de ctre asociai sau
administratori, în termen de 15 zile de la pronunare”.
28. La articolul 263, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(4) Dup expirarea termenului prevzut la alin. (2) sau dup ce hotrârea
asupra opoziiei a rmas definitiv, situaia financiar de lichidare i repartizare se
consider aprobat i lichidatorii sunt liberai”.
29. La articolul 264, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(3) În cazul în care majoritatea nu a fost obinut, numirea se face de tribunal, la
cererea oricruia dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau
dintre asociai, cu citarea societii i a celor care au cerut-o. Hotrârea este supus
numai apelului”.
30. La articolul 2702d, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(2) Opoziia prevzut la alin. (1) suspend executarea operaiunii pân la data
la care hotrârea judectoreasc rmâne definitiv, în afar de cazul în care societatea
debitoare face dovada plii datoriilor sau ofer garanii acceptate de creditori ori
încheie cu acetia un acord pentru plata datoriilor”.
31. În tot cuprinsul legii, sintagma „societate comercial” sau, dup caz, „societi comerciale” se înlocuiete cu termenul „societate” sau, dup caz, „societi”.
> Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat în M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie
1998, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
1. La articolul 9, alineatul (9) va avea urmtorul cuprins:
„(9) Nerespectarea obligaiilor prevzute la alin. (6) de ctre primar sau secretar
atrage atât rspunderea administrativ i disciplinar a acestuia, potrivit legii, cât i
plata de penaliti în condiiile prevzute la art. 894 din Codul de procedur civil sau,
dup caz, i de daune-interese potrivit Codului civil”.
2. La articolul 64, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
„(2) Dac instana admite plângerea, primarul va fi obligat s execute de îndat
înmânarea titlului de proprietate sau, dup caz, punerea efectiv în posesie, sub
sanciunea plii de penaliti în condiiile prevzute la art. 894 din Codul de procedur
civil”.
> Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenie, republicat în M. Of. nr. 541
din 8 august 2007, se modific dup cum urmeaz:
1. La articolul 49, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
„(2) Hotrârile Tribunalului Bucureti privind autorizarea utilizrii unei licene
obligatorii, precum i cele privind remuneraia prevzut în raport cu utilizarea acesteia
sunt supuse numai apelului la Curtea de Apel Bucureti”.
2. La articolul 57, alineatele (1) i (2) vor avea urmtorul cuprins:
„(1) Hotrârea Comisiei de reexaminare, motivat, se comunic prilor în
termen de 30 de zile de la pronunare i poate fi atacat cu contestaie la Tribunalul
Bucureti în termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Hotrârile Tribunalului Bucureti pot fi atacate numai cu apel la Curtea de
Apel Bucureti”.
3. Articolul 64 va avea urmtorul cuprins:
„(1) Dac titularul unui brevet de invenie sau persoanele titulare ale unui drept
de proprietate industrial protejat printr-un brevet de invenie acordat de statul român i
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succesorii lor în drept, deinut în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, crora
le-au fost înclcate drepturile patrimoniale conferite de brevet prin exploatarea inveniei
în mod abuziv, fr consimmântul titularului sau prin orice fapte de înclcare a drepturilor acestuia, sau orice alt persoan care exercit dreptul de proprietate industrial
cu consimmântul titularului face dovada credibil c dreptul su de proprietate
industrial protejat printr-un brevet de invenie face obiectul unei aciuni ilicite, actuale
sau iminente i c aceast aciune risc s îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat,
poate s cear instanei judectoreti luarea unor msuri provizorii.
(2) Instana judectoreasc poate s dispun în special:
a) interzicerea înclcrii sau încetarea ei provizorie;
b) luarea msurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt aplicabile prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea
respectrii drepturilor de proprietate industrial, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 280/2005, cu completrile ulterioare.
(3) Dispoziiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în dispoziiile Codului de
procedur civil privitoare la msurile provizorii în materia drepturilor de proprietate
intelectual.
(4) Msurile provizorii pot fi dispuse i împotriva unui intermediar ale crui
servicii sunt utilizate de ctre un ter pentru a înclca un drept protejat prin prezenta
lege”.
> Legea nr. 129/1992 privind protecia desenelor i modelelor, republicat în M.
Of. nr. 876 din 20 decembrie 2007, se modific dup cum urmeaz:
1. La articolul 25, alineatele (1) i (2) vor avea urmtorul cuprins:
„(1) Hotrârea Comisiei de contestaii se comunic prilor în termen de 30 de
zile de la pronunare i poate fi atacat cu contestaie la Tribunalul Bucureti, în termen
de 30 de zile de la comunicare. Hotrârea este supus numai apelului.
(2) Hotrârile Comisiei de contestaii rmase definitive se public în Buletinul
oficial de proprietate industrial al O.S.I.M., în termen de 60 de zile de la pronunarea
hotrârii”.
2. Articolul 53 va avea urmtorul cuprins:
„(1) Dac titularul unui desen ori model înregistrat sau orice alt persoan care
exercit dreptul de proprietate industrial cu consimmântul titularului face dovada
credibil c dreptul de proprietate industrial asupra desenului sau modelului face
obiectul unei aciuni ilicite, actuale sau iminente i c aceast aciune risc s îi
cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate s cear instanei judectoreti luarea
unor msuri provizorii.
(2) Instana judectoreasc poate s dispun în special:
a) interzicerea înclcrii sau încetarea ei provizorie;
b) luarea msurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt aplicabile prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea
respectrii drepturilor de proprietate industrial, aprobat cu modificri prin Legea nr.
280/2005, cu completrile ulterioare.
(3) Dispoziiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în dispoziiile Codului de
procedur civil privitoare la msurile provizorii în materia drepturilor de proprietate
intelectual.
(4) Msurile provizorii pot fi dispuse i împotriva unui intermediar ale crui
servicii sunt utilizate de ctre un ter pentru a înclca un drept protejat prin prezenta
lege”.
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> La articolul 16 din Legea nr. 16/1995 privind protecia topografiilor produselor
semiconductoare, republicat în M. Of. nr. 824 din 6 octombrie 2006, alineatele (3) i
(4) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
„(3) Hotrârea motivat a Comisiei de reexaminare se comunic prilor în
termen de 15 zile de la pronunare i poate fi atacat cu contestaie la Tribunalul
Bucureti, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(4) Hotrârea Tribunalului Bucureti poate fi atacat numai cu apel la Curtea de
Apel Bucureti”.
> Dup articolul 75 din Legea notarilor publici i a activitii notariale nr. 36/1995,
republicat în M. Of. nr. 732 din 18 octombrie 2011, cu modificrile ulterioare, se
introduce un nou articol, articolul 751, cu urmtorul cuprins:
„(1) Succesibilul sau alt persoan interesat poate sesiza direct instana
judectoreasc în vederea dezbaterii unei succesiuni.
(2) Dispoziiile art. 188 alin. (3) din Codul de procedur civil sunt aplicabile”.
> La articolul 88 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, republicat în M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificrile
ulterioare, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(4) Împotriva hotrârilor pronunate potrivit alin. (2) i (3) partea interesat poate
formula contestaie la Secia de contencios administrativ i fiscal a Curii de Apel
Bucureti”.
> Ordonana Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicat în M. Of.
nr. 201 din 30 august 1995, aprobat cu modificri prin Legea nr. 106/1995, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
„Se instituie timbrul judiciar, care, în condiiile prezentei ordonane, se aplic
aciunilor, cererilor, actelor i serviciilor de competena tuturor instanelor judectoreti,
Ministerului Justiiei, Parchetului General de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie, precum i actelor ce se îndeplinesc de ctre notarii publici i executorii
judectoreti”.
2. La articolul 4, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
„Cererilor adresate instanelor judectoreti pentru eliberarea de copii i
certificate, celor adresate executorilor judectoreti pentru comunicarea notificrilor,
precum i oricror alte cereri care nu fac obiectul activitii de judecat, dar sunt
supuse taxei de timbru, potrivit legii, li se aplic timbre judiciare de 0,15 lei”.
> La articolul 50 din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat în M. Of. nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
alineatele (3), (4) i (6) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
„(3) Hotrârea pronunat de judectorie poate fi atacat numai cu apel.
(4) Hotrârea judectoreasc definitiv se comunic, din oficiu, biroului teritorial
de ctre instana care s-a pronunat ultima asupra fondului.
..........................................................................
(6) În cazul respingerii plângerii prin hotrâre judectoreasc definitiv, notrile
fcute se radiaz din oficiu”.
> Articolul 139 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe,
publicat în M. Of. nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificrile i completrile ulterioare,
se modific i va avea urmtorul cuprins:
„(1) Titularii drepturilor recunoscute i protejate prin prezenta lege pot solicita
instanelor de judecat sau altor organisme competente, dup caz, recunoaterea
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drepturilor lor i constatarea înclcrii acestora i pot pretinde acordarea de despgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Aceleai solicitri pot fi formulate în
numele i pentru titularii de drepturi de ctre organismele de gestiune, de ctre asociaiile de combatere a pirateriei sau de ctre persoanele autorizate s utilizeze
drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat în acest sens. Când
o aciune a fost pornit de titular, persoanele autorizate s utilizeze drepturi protejate
prin prezenta lege pot s intervin în proces, solicitând repararea prejudiciului ce le-a
fost cauzat.
(2) La stabilirea despgubirilor instana de judecat ia în considerare:
a) fie criterii, cum ar fi consecinele economice negative, în special câtigul
nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de fptuitor i, atunci când este cazul, alte
elemente în afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului
dreptului;
b) fie acordarea de despgubiri reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal
datorate pentru tipul de utilizare ce a fcut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se
pot aplica criteriile prevzute la lit. a).
(3) Dac titularul dreptului de autor sau una dintre persoanele prevzute la
alin. (1) face dovada credibil c dreptul de autor face obiectul unei aciuni ilicite,
actuale sau iminente i c aceast aciune risc s îi cauzeze un prejudiciu greu de
reparat, poate s cear instanei judectoreti luarea unor msuri provizorii. Instana
judectoreasc poate s dispun în special:
a) interzicerea înclcrii sau încetarea ei provizorie;
b) luarea msurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor;
c) luarea msurilor necesare pentru a asigura repararea pagubei; în acest scop,
instana poate dispune luarea de msuri asigurtorii asupra bunurilor mobile i imobile
ale persoanei presupuse a fi înclcat drepturile recunoscute de prezenta lege, inclusiv
blocarea conturilor sale bancare i a altor bunuri. În acest scop, autoritile competente
pot s dispun comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori
accesul corespunztor la informaiile pertinente;
d) ridicarea sau predarea ctre autoritile competente a mrfurilor cu privire la
care exist suspiciuni privind înclcarea unui drept prevzut de prezenta lege, pentru a
împiedica introducerea acestora în circuitul comercial.
(4) Dispoziiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în prevederile Codului de
procedur civil referitoare la msurile provizorii în materia drepturilor de proprietate
intelectual.
(5) Aceleai msuri pot fi cerute, în aceleai condiii, împotriva unui intermediar
ale crui servicii sunt utilizate de ctre un ter pentru a înclca un drept protejat prin
prezenta lege.
(6) Msurile prevzute la alin. (3) i (5) pot s includ descrierea detaliat, cu ori
fr prelevare de eantioane, sau sechestrarea real a mrfurilor în litigiu i, în cazurile
corespunztoare, a materialelor i instrumentelor utilizate pentru a produce i/sau a
distribui aceste mrfuri, precum i documentele care se refer la ele. Aceste msuri vor fi
avute în vedere i în aplicarea dispoziiilor art. 96 - 99 din Codul de procedur penal.
(7) Instana poate s autorizeze ridicarea de obiecte i înscrisuri care constituie
dovezi ale înclcrii drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, în original ori în
copie, chiar i atunci când acestea se afl în posesia prii adverse. În cazul înclcrilor comise la scar comercial, autoritile competente pot s dispun, de aseme-
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nea, comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunztor la informaiile pertinente.
(8) Pentru adoptarea msurilor prevzute la alin. (3) i (7), sub rezerva asigurrii
proteciei informaiilor confideniale, instanele judectoreti vor pretinde reclamantului s
furnizeze orice element de prob, accesibil în mod rezonabil, pentru a dovedi cu
suficient certitudine c s-a adus atingere dreptului su ori c o astfel de atingere este
iminent. Se consider ca reprezentând element de prob suficient numrul de copii ale
unei opere sau ale oricrui alt obiect protejat, la aprecierea instanei de judecat. În acest
caz, instanele judectoreti pot s cear reclamantului s depun o cauiune suficient
pentru a asigura compensarea oricrui prejudiciu care ar putea fi suferit de pârât.
(9) Msurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stri de fapt
dispuse de instan vor fi duse la îndeplinire prin executor judectoresc. Titularii drepturilor ce se presupune c au fost înclcate ori cu privire la care exist pericolul de a fi
înclcate sau reprezentanii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea în
executare a msurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stri de fapt.
(10) Titularii drepturilor înclcate pot cere instanei de judecat s dispun
aplicarea oricreia dintre urmtoarele msuri:
a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a încasrilor realizate prin
actul ilicit;
b) distrugerea echipamentelor i a mijloacelor aflate în proprietatea fptuitorului,
a cror destinaie unic sau principal a fost aceea de producere a actului ilicit;
c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare i distrugere, a copiilor
efectuate ilegal;
d) rspândirea informaiilor cu privire la hotrârea instanei de judecat, inclusiv
afiarea hotrârii, precum i publicarea sa integral sau parial în mijloacele de
comunicare în mas, pe cheltuiala celui care a svârit fapta; în aceleai condiii
instanele pot dispune msuri suplimentare de publicitate adaptate circumstanelor
particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare.
(11) Instana de judecat dispune aplicarea msurilor prevzute la alin. (10) pe
cheltuiala fptuitorului, cu excepia cazului în care exist motive temeinice pentru ca
acesta s nu suporte cheltuielile.
(12) Msurile prevzute la alin. (10) lit. b) i c) pot fi dispuse i de procuror cu
ocazia rezolvrii cauzei în faza de urmrire penal. Dispoziiile alin. (10) lit. c) nu se
aplic pentru construciile realizate cu înclcarea drepturilor privind opera de arhitectur, protejate prin prezenta lege, dac distrugerea cldirii nu este impus de circumstanele cazului respectiv.
(13) În dispunerea msurilor prevzute la alin. (10), instana de judecat va
respecta principiul proporionalitii cu gravitatea înclcrii drepturilor protejate de
prezenta lege i va lua în considerare interesele terilor susceptibili de a fi afectai de
aceste msuri.
(14) Autoritile judiciare sunt obligate s comunice prilor soluiile adoptate în
cauzele de înclcare a drepturilor reglementate de prezenta lege.
(15) Guvernul României, prin Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, sprijin
elaborarea, de ctre asociaiile i organizaiile profesionale, a codurilor de conduit la
nivel comunitar, destinate s contribuie la asigurarea respectrii drepturilor prevzute
de prezenta lege, în special în ceea ce privete utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul României
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Titlul I
Hotrârile judectoreti i cile de atac împotriva
acestora
CAPITOLUL I
HOTRÂREA JUDECTOREASC
Seciunea 1
Repere ale hotrârii judectoreti
1. Criteriile actului jurisdicional;
2. Noiunea de hotrâre judectoreasc;
3. Categorii de hotrâri judectoreti;
4. Hotrârile intermediare pronunate în cile de atac
1. Criteriile actului jurisdicional. Momentul culminant al „fenomenului judiciar”
este considerat „actul jurisdicional”, numit generic „hotrâre” i semnificând „rostirea
dreptului” (iuris dictio). Aceasta, întrucât, în acelai timp, el este concluzia formulat la
un demers având ca obiect o situaie juridic litigioas, cât i consacrarea unei stri de
drept irevocabile prin fora ce este ataat actului sub denumirea „autoritatea lucrului
judecat”1.
Reprezint acest act – „actul jurisdicional” – o categorie autonom, distinct de
toate celelalte? Actul jurisdicional este un act autonom, distinct de celelalte acte
juridice. Dar care este criteriul delimitativ al actului jurisdicional, prin ce anume se
particularizeaz acest act?
În pofida „venerabilitii” lui i, aparent, a lesnicioasei lui aproprieri, actul jurisdicional înc îi caut determinrile incontestabile.
Remarcabilul i substanialul efort doctrinar i jurisprudenial, având ca scop
determinarea sau particularizarea actului jurisdicional, pare s se fi cristalizat în trei
concepii, ultima dintre acestea de factur eclectic2:
1

H. Solus, R. Perrot, Droit judiciaire privé., t. I, nr. 465, p. 426.
Pe larg, a se vedea: H. Solus, R. Perrot, op. cit., t. I, Sirey, Paris, 1961, nr. 468 i urm.;
J. Vincent, S. Guinchard, op. cit., nr. 75 i urm.; J. Héron, op. cit., nr. 299 i urm., nr. 309 i urm.;
L. Cadiet, op. cit., nr. 308 i urm.; C. Bléry, L’efficacité substantielle des jugements civils,
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, (L.G.D.J)., E.J.A., Paris, 2000, nr. 20 i urm.; O.
Dubos, Les juridictions nationales, juge communautaire, Dalloz, 2001 nr. 8 i urm. Împreun,
desigur, cu reperele bibliografice menionate în aceste lucrri. Doctrina noastr nu a evitat tema
actului jurisdicional – i nici nu putea s o evite, mcar pentru a marca sensul generic al noiunii
de hotrâre jurisdicional – fie evocând criteriile actului jurisdicional, fie chiar exprimând opiuni.
Bunoar, a se vedea: V.M. Ciobanu, Tratat teoretic i practic de procedur civil, vol. I, cit.
supra, p. 27-31; I. Le, Tratat de drept procesual civil, ed. 5, cit. supra, p. 521 i urm.
2
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• Într-o prim concepie, criteriile actului jurisdicional sunt „extrinseci” acestuia,
interesând, pentru definirea sa, „calitatea autorului su”1 (criteriul procedural). Având
asemenea repere, actul jurisdicional ar urma s fie definit ca act ce eman de la un
organ judiciar, potrivit unei proceduri specifice, având ca scop oferirea de garanii
destinatarilor actului. Suficient îns s spunem c aceast concepie nu rezolv
problema criteriilor actului jurisdicional, ci doar o deplaseaz, întrucât: ar urma s se
defineasc „autorul” actului – ca organ de „jurisdicie” – i s se selecteze „modalitile
de elaborare a actului”, modaliti exclusive actului jurisdicional, pentru a face apoi
posibil delimitarea acestuia de alte acte, provenind de la acelai autor i emise în
cadrul unei proceduri, dar care nu sunt totui „acte jurisdicionale”, ci simple acte de
„administraie judiciar”;
• În cea de-a doua concepie, criteriile actului jurisdicional sunt „intrinseci”
acestuia, interesând, pentru definirea sa, criteriul finalist, adic eficacitatea lui specific
exprimat prin autoritatea lucrului judecat, precum i criteriul material, adic existena
unui „litigiu” – patent sau latent – susceptibil de „tranare” prin „rostirea dreptului” (iuris
dictio). Numai c, pe de o parte, autoritatea lucrului judecat, conferit de altfel prin lege,
calific a priori unele acte ca jurisdicionale, nu a posteriori, dup emiterea actului, iar
pe de alta, unele acte, dei jurisdicionale, nu sunt înzestrate cu autoritatea lucrului
judecat2. Existena unui „litigiu”, a unui „diferend juridic” nu este, de asemenea,
premisa imanent actului jurisdicional, existând situaii când instana emite un act
jurisdicional în absena oricrui diferend între pri3.
• În fine, o alt concepie a rezultat prin combinarea unora dintre criteriile artate,
soluie de care – cum spunea un reputat doctrinar – „finalmente nu se poate scpa”4.
Dar care dintre acele criterii? Opiunile – motivate, desigur – sunt diferite: „existena
unui litigiu”, „fr de care o activitate jurisdicional nu este de conceput”; „emiterea
actului de un organism care are toate caracteristicile unei veritabile jurisdicii” i în
1
Ni se pare sugestiv opinia potrivit creia criteriul actului jurisdicional este calitatea de
„ter” a judectorului, în raport cu cei interesai în cauz. Avându-i sorgintea în doctrina
procesualist-civil italian, aceast idee a fost reafirmat de J. Héron, op. cit., nr. 313.
2
De exemplu, ordonana preedinial – incontestabil act jurisdicional – nu are autoritate
de lucru judecat asupra cererii privind fondul dreptului [art. 1001 alin. (2) C. pr. civ.]; ea are
autoritate de lucru judecat numai în raport cu o alt cerere de ordonan preedinial, dac nu
s-au schimbat împrejurrile de fapt care au justificat-o [art. 1001 alin. (1) C. pr. civ.] sau, mai
corect i, poate, mai sugestiv spus, ea are o stabilitate rebus sic stantibus ori, dup caz, pân la
rezolvarea fondului litigiului [art. 1001 alin. (3) C. pr. civ.].
3
Nu ne referim deocamdat la încheierile pronunate în materie necontencioas – obiect
de controverse cât privete natura lor – dar, exemplificând, aducem în atenie incontestabile acte
jurisdicionale, emise exclusiv pentru aplicarea corespunztoare a legii, fr niciun suport litigios
în privina lor: încheierea prin care se dispune, la cererea prilor, conexarea pricinilor,
realizându-se astfel o prorogare legal „direct” de competen; încheierea prin care, la cererea
prilor, se dispune suspendarea judecii; încheierea prin care, chiar în pofida voinei comune a
prilor, se admite cererea de abinere a unui judector. S-ar putea îns spune c, în unele
dintre aceste situaii sau altele asemntoare, exist totui un conflict între pri, iar incidentele
rezolvate nu pot fi disociate de acel conflict. Interpretarea astfel, prin extrapolare, ni s-ar prea
exagerat, întrucât starea conflictual dintre pri a fost aplatizat prin chiar acordul lor i,
oricum, ea nu avea nicio legtur cu însei actele jurisdicionale emise de instan în respectivele situaii. Un alt exemplu va fi poate mai convingtor: desfacerea cstoriei pe baza acordului prilor – art. 928 i urm. C. pr. civ.
4
G. Couchez, Procédure civile, Sirey, 1994, nr. 212, p. 153.
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cadrul unei „proceduri de natur s protejeze pe cei interesai în cauz”1; criteriul
teleologic, fundat pe „scopul funciei jurisdicionale” i „coincidena între punctul de
vedere material i cel formal”2; „autoritatea lucrului judecat”3; emiterea actului de un
organ „specializat, independent i imparial”4. Fr îndoial, fiecare dintre aceste
criterii, cumulate, sunt de natur s configureze actul jurisdicional. Unele îns rmân
discutabile, punând sub semnul întrebrii rezistena întregului eafodaj argumentativ.
Dac ar fi s ne înscriem numai pe filiera sorgintei romane a termenului „jurisdicional”, atunci, având ca reper sintagma iuris dictio, am spune pur i simplu c actul
jurisdicional este actul care „rostete dreptul”. Ar rezulta, logic, c premisa major a
unui posibil silogism ce-i propune conotaia actului jurisdicional este existena unui
litigiu, materia sententiae, lis ipsa, urmat ineluctabil de rspunsul instanei, de statuarea
ei, iuris dictio5. Dar, chiar abstracie fcând de unele „devieri” semantice, existena unui
„litigiu”, a unui „diferend juridic”, susceptibil de „tranare” prin „rostirea dreptului”, nu
este în toate situaiile condiia aprioric i imanent actului jurisdicional. Dac admitem
– i credem c trebuie s admitem – ideea c actul jurisdicional se realizeaz ca
asemenea act i înuntrul procedurilor necontencioase6, atunci între criteriile actului
jurisdicional nu-i afl locul existena unui „litigiu”, a unui „diferend juridic” supus,
aa-zicând, „chirurgiei judiciare”. Intervenia instanei este proteiform, în raport cu
ceea ce i s-a cerut, dar forma de obiectivare final a acestei intervenii este mereu
aceeai – actul jurisdicional. El este emis nu pentru a „trana”, ci pentru a face posibil
aplicarea legii la o situaie determinat7. În acest sens, ne apropiem de una dintre
1

H. Solus, R. Perrot, op. cit., nr. 481, p. 441.
J. Vincent, S. Guinchard, op. cit., nr. 161, p. 152.
3
R. Japiot, Traité élémentaire de procédure civile et commerciale, 2e éd., Paris, 1929, nr.
136 i urm.; M. Waline, Traité élémentaire de droit administratif, 6e éd, Sirey, 1952, p. 8.
4
R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie de l’État, Paris, 1920-1922, t. 1, p. 268 i
urm.; M. Waline, op. cit., p. 8.
5
Nu totdeauna îns adagiile sau locuiunile romane ne-au provenit în forma lor originar
i mai ales cu sensul lor autentic, glosatorii fcând ei înii o oper „creatoare” i chiar „deformatoare”. Bunoar, avatarurile celebrei expresii în materia „autoritii” actului jurisdicional – res
iudicata pro veritate accipitur – sau cele ale adagiului nemo censetur ignorare legem – postulând
una dintre cele mai contestabile prezumii irefragabile – o demonstreaz cu prisosin. Sintagma
iuris dictio pare s fi avut, de asemenea, un „destin istoric” sinuos: ius dicere din Roma antic
neavând semnificaia de acum – „rostirea dreptului”. În procedura formular, pretorul nu judeca
diferendul dintre pri, ci doar organiza procesul. (M. Humberg, Institutions politiques et sociales
de l’Antiquité, 6e éd., Précis Dalloz, 1997, nr. 493).
6
Ce e drept, cu mult vreme în urm, sintagma „jurisdicie necontencioas” sau „jurisdicie
graioas” a fost calificat ca improprietate de limbaj (În acest sens, a se vedea: E. Glasson, A.
Tissier, R. Morel, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de
procédure civile, 3e éd, 1925-1936, t. I, nr. 11, p. 29 i 30). O contradictio in terminis înuntrul
acestor sintagme poate fi, într-adevr, lesne sesizat, dar numai dac ne abatem de la sensul
originar al termenilor iuris dictio.
7
S-ar prea c judecata arbitral în echitate constituie o abatere notabil de la aseriunea
c actul jurisdicional face posibil aplicarea legii. Dualitatea arbitrajului nu poate conduce, nici în
opinia noastr, ataat altor opinii de autoritate, la concluzia c arbitrajul în echitate este o
judecat în afara tuturor normelor sau abstracie fcând cu totul de aceste norme. Suficient s
spunem c: clauza privind soluionarea litigiului în echitate nu poate s se refere decât la
drepturi de care, „potrivit legii”, prile pot s dispun; nici prile, nici tribunalul arbitral nu pot
ignora normele care intereseaz ordinea public i bunele moravuri; chiar în prezena unei
2
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opiniile exprimate în doctrina francez, anume c „actul jurisdicional este acel act emis
de ctre un judector, ter în proces, conform unei proceduri determinate, prin care, pe
baza constatrilor fcute, se înltur sau nu obstacolul ivit în activitatea sau în
drepturile justiiabililor”1, acest obstacol putând fi de natur legal – fr ca între pri
s existe un litigiu – sau de natur privat2. Astfel, pot fi cuprinse în categoria actelor
jurisdicionale nu numai hotrârile – în sens larg – pronunate în materie contencioas,
dar i cele în materie necontencioas3, hotrârile pronunate din oficiu4, hotrârile
tribunalelor arbitrale pronunate în echitate5, ca i cele date pe baza unui contract
judiciar, îndeosebi a tranzaciei6. N-ar face parte, evident, din categoria actelor
jurisdicionale actele de administraie judiciar7. Aadar, exceptând aceste din urm
asemenea clauze, arbitrii pot soluiona litigiul pe baza normelor de drept, motivând îns
concordana acestora cu exigenele echitii; hotrârea pronunat în echitate trebuie motivat i
ea poare face obiectul aciunii în anulare; tribunalul arbitral nu se poate pronuna ultra petita. Pe
scurt, arbitrajul în echitate nu este un arbitraj contra legem, ci numai unul infra legem sau praeter
legem. El face parte din sistemul reglementrilor având ca obiect arbitrajul, distingându-se doar
prin „motivele” care articuleaz hotrârea (Mai pe larg, a se vedea: E. Loquin, Arbitrage.
Instance arbitrale. Arbitrage de droit et amiable composition, în „Juris-Classeurs”, 1999, fasc.
1038, nr. 31 i urm., p. 8 i urm.; Idem, L’amiable composition en droit comparé et international,
Litec, 1980, nr. 4 i urm)..
1
C. Bléry, op. cit., nr. 119 i nr. 50 i 51.
2
Ibidem, îndeosebi nr. 51.
3
Natura jurisdicional a hotrârilor pronunate în materie necontencioas a fost – i este
– controversat, unii doctrinari contemporani înc ataându-se concepiei clasice, în sensul
creia asemenea hotrâri n-ar fi acte jurisdicionale, esenialmente, întrucât nu exist un litigiu
(A se vedea, de exemplu: G. Couchez, op. cit., nr. 216). Fie considerându-le „acte hibride”, la
jumtatea drumului dintre actul administrativ i actul jurisdicional (H. Solus, R. Perrot, op. cit., t.
I, nr. 484), fie considerându-le pur i simplu acte jurisdicionale (L. Cadiet, op. cit., nr. 319; J.
Héron, op. cit., nr. 317), concepia clasic este tot mai larg abandonat. Într-adevr, dac acreditm ideea c nu litigiul este criteriul actului jurisdicional, excluderea hotrârilor – a încheierilor
(art. 534 C. pr. civ.). – în materie necontencioas din categoria actelor jurisdicionale rmâne
fr temei. Pe de alt parte, simbioza dintre procedura contencioas i cea necontencioas
rezult din aplicarea unor reguli procedurale similare, precum i din posibilitatea transformrii
uneia în cealalt.
4
Bunoar, în materie de divor, cât privete încredinarea copiilor minori i stabilirea
pensiei de întreinere, în materie de tutel, de curatel etc.
5
La cele deja artate cu privire la hotrârile arbitrale în echitate, s mai adugm c,
totui, asemenea hotrâri se pronun în legtur cu „drepturile subiective” ale prilor.
6
Aceast problem este mai complex poate decât celelalte, întrucât actul judiciar
intervine dup rezolvarea litigiului pe calea tranzaciei i ea poate fi atacat cu recurs numai
„pentru motive procedurale” (art. 440 C. pr. civ.). Totui, dei unele efecte se ataeaz conveniei prilor, altele decurg îns din titlul ce constat încheierea învoielii: actul instanei este
acela care confer tranzaciei valoare autentic i tot acest act are for executorie, fcând
posibil trecerea la executarea silit. Hotrârea de expedient sau „hotrârea convenit” nu este
produsul voinei exclusive a prilor. Instana nu este un simplu receptacul al voinei prilor
exprimat prin tranzacie. Ea „verific” condiiile de admisibilitate i de validitate ale acesteia,
fcând apoi o „constatare” jurisdicional cu privire la aceasta. Hotrârea de expedient este deci
act jurisdicional, dar, întrucât instana nu „judec”, nu „adaug” nimic în cuprinsul dispozitivului
hotrârii, aceasta nu are autoritate de lucru judecat. Oricum, nici existena litigiului, nici
autoritatea lucrului judecat nu sunt criteriile actului jurisdicional.
7
„Actele de administraie judiciar”, „actele judiciare de administraie”, „actele judiciare
administrative” sau „actele administrative judiciare” – sintagmele sunt diferite de la un autor la
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acte, celelalte sunt jurisdicionale, indiferent dac sunt sau nu înzestrate cu autoritatea
lucrului judecat, indiferent dac ele însele pot sau nu s fac obiectul unor ci de atac,
indiferent dac sunt sau nu titluri executorii.
Cu privire la definiia actului jurisdicional, definiie la care – în esen – ne-am
ataat, ne îngduim totui dou observaii: termenul „obstacol” nu ni se pare potrivit,
îndeosebi prin referire la procedura necontencioas, în cadrul creia instana, prin
diversele acte pe care le svârete – atâtea câte i-au mai rmas – precum „încuviinarea” adopiei, „declararea” dispariiei sau a morii prezumate, omologarea unor acte,
reconstituirea unor acte sau hotrâri, nu înltur „obstacole” legale, ci împlinete
exigenele impuse de lege pentru a asigura eficacitatea actului sau faptului; în cazul
hotrârilor de expedient, date dup ce s-a pus capt litigiului prin tranzacia prilor, nu
se mai pune de asemenea problema înlturrii unor „obstacole”.
Aa fiind, amendând i întregind definiia dat, conchidem spunând c actul
jurisdicional este actul emis de ctre o autoritate jurisdicional, independent i
imparial, conform unei proceduri determinate, prin care, pe baza constatrilor fcute,
devine posibil sau nu aplicarea legii la o situaie determinat ori se confer sau nu
eficacitate juridic unor acte sau fapte.
2. Noiunea de hotrâre judectoreasc. Într-unul dintre sensurile comune,
termenul „hotrâre” semnific dispoziia unei autoriti. Acest sens poate fi apropriat i
în limbajul juridic, hotrârea fiind actul de dispoziie al instanei1.
Într-un sens foarte larg, hotrârea desemneaz toate actele instanei adoptate în
raporturile ei cu justiiabilii, indiferent dac prin ele se traneaz sau nu un diferend
juridic, un litigiu. Într-un asemenea sens, hotrârea cuprinde atât actele de dispoziie în
materie contencioas, cât i actele de dispoziie în materie necontencioas, actele
adoptate la sfâritul judecii sau în cursul acesteia, actele prin care se traneaz o
chestiune litigioas sau se iau msuri de administraie judiciar. Într-un asemenea
sens, „hotrârea” are o semnificaie mai larg decât cea a „actului jurisdicional”, care
implic dou componente: iuris dictio – rostirea dreptului, tranarea litigiului prin
aplicarea regulii de drept – i imperium – exercitarea unei fraciuni din puterea public,
puterea de a dispune de fora public2.
Într-un sens mai restrâns, hotrârea desemneaz numai actul de dispoziie
adoptat de instan în materie contencioas, indiferent dac prin el instana rezolv
chiar fondul litigiului sau numai un incident ivit în cursul judecii, un „litigiu accesoriu” i
premergtor fa de cel principal. Un asemenea sens este confirmat prin prevederile
art. 424 C. pr. civ., care, grosso modo, distinge între dou categorii de „hotrâri”: a)
Hotrârile prin care cauza este soluionat în prim instan sau prin care aceasta se
altul – nu fac parte nici din categoria actelor emise în procedura contencioas, nici din categoria
celor emise în procedura necontencioas. Unele privesc buna funcionare a serviciului public al
justiiei, altele privesc asigurarea bunei desfurri a activitii de judecat.
1
Pentru unele dintre ideile i concluziile ce urmeaz, a se vedea, de asemenea, în
ordinea logic a acestora: Al. Bénabent, Jugement, în „Répertoire de procédure civil”, t. III,
Dalloz, 2000-2ème, mise à jour, nr. 1-611; R. Perrot, Chose jugée, în „Répertoire de procédure
civil”, t. II, Dalloz, 2000-2ème, mise à jour, nr. 1-333.
2
Clivajul acestor componente permite lesne s se disting între judectori sau instana
judectoreasc i arbitri sau tribunalul arbitral, ambele autoriti de jurisdicie realizând
componenta iuris dictio, dar numai instana judectoreasc dispunând i de imperium.
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Executarea silit

Titlul I
Executarea silit
CAPITOLUL I
CONSIDERAII GENERALE
Seciunea 1
Normele, modalitile i formele executrii silite
1. Preliminarii;
2. Semnificaia termenului „executare silit”;
3. Natura juridic a executrii silite;
4. Normele cu privire la executarea silit;
5. Modalitile i formele executrii silite
1. Preliminarii. Astfel cum a precizat Curtea European1, în sensul prevederilor
art. 6 parag. 1 din Convenia european, „dreptul de acces la justiie” rmâne iluzoriu
dac ordinea juridic intern a unui stat contractant îngduie ca o hotrâre judiciar
definitiv i obligatorie s rmân inoperant în detrimentul unei pri. Executarea unei
hotrâri trebuie considerat ca fcând parte integrant din „proces”2. Este responsabilitatea fiecrui stat contractant „s creeze un arsenal juridic adecvat i suficient
pentru a asigura respectarea obligaiilor pozitive ce îi revin”, astfel încât „într-un stat
care respect preeminena dreptului”, hotrârile s fie efectiv puse în executare i
„într-un termen rezonabil”3. Atunci când partea a obinut printr-o procedur judiciar o
crean contra statului, nu i se poate cere s angajeze o alt procedur, de executare
1

A se vedea considerentele Hotrârii din 18 noiembrie 2004, în afacerea Zazanis i alii
c. Greciei. A se vedea, de asemenea, Hotrârea din 1 martie 1997, în cauza Hornsby c. Greciei,
sau Hotrârea din 11 decembrie 2003, în cauza Karahalios c. Greciei. Mai recent, Hotrârea în
cauza Ruianu c. României (M. Of. nr. 1.139 din 2 decembrie 2004).
2
Mai recent, a se vedea Hotrârea C.E.D.O. din 12 octombrie 2006, în cauza
Ioachimescu c. României. Acum, aceast aseriune a devenit axiom. Cândva, cu mult vreme
în urm, sub influena i a doctrinei epocii, s-a considerat c urmrirea silit nu este un proces,
nu este o judecat. (A se vedea, bunoar: Trib. Ilfov, sent.nr. 308/1921, P.R., 1923, p. 47).
Totui, ni se pare excesiv s se afirme sine modo c toate actele de executare ale unei hotrâri
judectoreti sunt „acte jurisdicionale”. (În acest sens s-a pronunat O. Puie, op. cit., Dreptul nr.
6/2007, p. 124). Unele sunt pur i simplu „fapte materiale” sau „operaiuni tehnico-materiale” i,
oricum, de regul, actele de executare sunt svârite de executorul judectoresc, care nu este
„organ de jurisdicie”. Nu trebuie confundat executarea silit cu contestaia la executare.
3
Bunoar, Hotrârea C.E.D.O. din 15 martie 2007, în cauza Schrepler c. României.
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silit, pentru recuperarea creanei;1 o autoritate a statului nu poate pretexta lipsa de
resurse pentru a nu onora o datorie a sa2, stabilit printr-o hotrâre judectoreasc;3
dac se poate admite intervenia statului într-o procedur de executare a unei hotrâri
judectoreti, o asemenea intervenie nu poate avea drept consecin „împiedicarea,
invalidarea, întârzierea excesiv a executrii, nici repunerea în discuie a fondului
litigiului”4. În fine, Curtea a inut s precizeze c în faa ei rspunde statul, nu agentul
execuional, pentru prejudiciul creat prii prin nepunerea în executare a hotrârii ori
prin executarea ei în afara unui termen rezonabil. i statul rspunde inclusiv pentru
„prejudiciul moral” cauzat prii.
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 138/2000 pentru completarea i modificarea Codului de procedur civil a cuprins în spaiul comandamentelor ei i reglementrile de sub titlul „Despre executarea silit”5. Fr a-i fi propus reconsiderarea
substanial i cuprinztoare a reglementrilor în materie, legea le-a completat i le-a
modificat, sub unele aspecte, asigurând astfel, într-o oarecare msur, i între altele,
simplificarea procedurii de urmrire silit, celeritatea acestei proceduri, sistematizarea
reglementrilor, actualizarea lor, accentuarea eficienei reglementrilor, conceptualizarea mai adecvat i tranarea legislativ a unora dintre controversele doctrinare i
jurisprudeniale, inclusiv prin complinirea lacunelor în reglementare. Astfel cum s-a
precizat6, obiectivele care au fost avute în vedere au fost, în principal, urmtoarele:
creterea rolului i a rspunderii executorului judectoresc; degrevarea instanei de
executare, concomitent cu sporirea posibilitii acesteia de a controla eficient i real
legalitatea tuturor actelor de executare; reglementarea unitar a contestaiei la executare; reglementarea unitar a eliberrii sau distribuirii sumei realizate prin executarea
silit; reglementarea expres a întoarcerii executrii; simplificarea procedurilor de executare silit; scurtarea unor termene etc. S-a realizat, astfel, o reglementare unitar i
coerent de drept comun7.
1

Hotrârea C.E.D.O. din 12 octombrie 2006, cit. supra.
Hotrârea C.E.D.O. din 6 septembrie 2005, în cauza Scleanu c. României.
3
Ibidem. Pentru o reglementare anacronic, validat totui ca fiind constituional, a se
vedea fostele prevederi ale O.G. nr. 22/2002 i Decizia Curii Constituionale nr. 17/2007 (M. Of.
nr. 118 din 16 februarie 2007), împreun cu observaiile critice ale lui C.-L. Popescu, Comentariu
la Hotrârea C.E.D.O. din 6 septembrie 2005, în cauza Scleanu c. României, în C.J.
nr. 11/2005, p.28-31; Idem, Comentariu la Decizia Curii Constituionale nr. 17/2007, în C.J.
nr. 3/2007, p. 2 i 3. Precizm c prin Legea nr. 110/2007 (M. Of. nr. 300 din 5 mai 2007),
prevederile art. 1-4 din O.G. nr. 22/2002 au fost modificate corespuztor. (Din pcate ins,
iari, abia dup condamnarea statului român de ctre instana european).
4
Hotrârea C.E.D.O. din 31 mai 2007, în cauza Maria Peter .a. c. României
5
A se vedea: V.M. Ciobanu, G. Boroi, M. Nicolae, Modificrile aduse Codului de procedur civil prin O.U.G. nr. 138/2000 (III), în Dreptul, nr. 4/2001, p. 3 i urm.
6
Ibidem, p. 3 i 4.
7
Reglementri speciale continu îns s existe. Bunoar: Codul de procedur fiscal,
aprobat prin O.G. nr. 92/2003 (M. Of. nr. 941 din 29 decembrie 2003), republicat în M. Of. nr.
513 din 31 iulie 2007, modificat i completat prin: O.G. nr. 47 din 28 august 2007; O.U.G. nr. 19
din 27 februarie 2008; O.U.G. nr. 192 din 25 noiembrie 2008 abrogat de O.U.G. nr. 226 din 30
decembrie 2008; Legea nr. 52 din 1 aprilie 2009; O.U.G. nr. 34 din 11 aprilie 2009; Rectificarea
nr. 34 din 11 aprilie 2009; O.U.G. nr. 46 din 13 mai 2009; Legea nr. 194 din 27 mai 2009; Legea
nr. 324 din 20 octombrie 2009; O.U.G. nr. 39 din 21 aprilie 2010; O.U.G. nr. 54 din 23 iunie
2010; O.U.G. nr. 88 din 29 septembrie 2010; O.U.G. nr. 117 din 23 decembrie 2010; Legea nr.
287 din 28 decembrie 2010; Legea nr. 46 din 4 aprilie 2011; O.U.G. nr. 35 din 30 martie 2011;
2
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Prin Legea nr. 219/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 138/2000 unele texte din
reglementarea existent au fost reiterate [art. 3712 alin. (3), art. 399 alin. (1), art. 516
alin. (1) pct. 8, art. 564 alin. (1), art. 591 alin. (2), art. 597, art. 6738, art. 6739 C. pr. civ.],
altele au fost completate [art. 3731 alin. (2), art. 3733 alin. (2), art. 399 alin. (2), art. 401
alin. (2), art. 403 alin. (4), art. 405 alin. (1), art. 460 alin. (1), art. 516 alin. (1) C. pr. civ.].
Prin Legea nr. 459/2006 pentru modificarea i completarea Codului de procedur
civil1, materia executrii silite a fost din nou amendat, în esen, pentru accentuarea
eficientizrii procedurii de executare silit i pentru asigurarea celeritii acesteia.
Legea nr. 202/2010 privind unele msuri pentru accelerarea soluionrii proceselor2 a adus, i ea, unele modificri în materia procedurii execuionale, fiind un preambul pentru celelalte, mai numeroase, pe care avea s le propun Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedur civil3 (într-un limbaj mai convenional, „Noul Cod de
procedur civil”), cu modificrile care i-au fost aduse prin Legea nr. 76/2012 pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil.4
Tocmai aceste din urm reglementri alctuiesc domeniul de analiz - sau, mai
onest i mai potrivit spus, al unei încercri de analiz – al lucrrii de fa, autorii
propunând o reexaminare a domeniului executrii silite din perspectiva Codului de
procedur civil intrat în vigoare la data de 1 februarie 2013. Nu s-a omis, în aceast
analiz, nici aducerea în atenie a câtorva dintre substanialele i cuprinztoarele
demersuri doctrinare dedicate executrii silite în reglementarea ce-i era consacrat
anterior intrrii în vigoare a noului Cod de procedur civil, i care, cel puin din
perspectiva constantelor – nu puine – ce au rzbtut în noua reglementare, i-au
meninut în bun msur actualitatea.
2. Semnificaia termenului „executare silit”. Sintagma „executare silit”
evoc ea însi conotaiile eseniale, determinante ale acestui concept: silirea celui
obligat printr-o hotrâre judectoreasc sau printr-un alt titlu executoriu s-i îndeplineasc prestaia, atunci când el nu se asociaz voluntar la realizarea dreptului recunoscut prin acel titlu. Astfel cum s-a spus, „urmrirea silit este procedura prin mijloLegea nr. 126 din 20 iunie 2011; Decizia nr. 536 din 28 aprilie 2011; O.G. nr. 29 din 31 august
2011; O.G. nr. 30 din 31 august 2011; Legea nr. 188 din 24 octombrie 2011; O.G. nr. 2 din 25
ianuarie 2012; O.U.G. nr. 24 din 6 iunie 2012; Legea nr. 126 din 12 iulie 2012; O.G. nr. 16 din 23
august 2012; O.U.G. nr. 47 din 1 septembrie 2012; Legea nr. 162 din 4 octombrie 2012; O.U.G.
nr. 84 din 12 decembrie 2012; Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei cuprinde i unele
norme privind executarea silit. Între reglementrile speciale în materie, aducem în atenie i
faptul c, prin Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietii i justiiei,
precum i pentru unele msuri adiacente (M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005), pentru asigurarea
resurselor financiare necesare acordrii de despgubiri s-a înfiinat organismul de plasament în
valori mobiliare denumit Fondul „Proprietatea”. Instana european a constatat în repetate
rânduri ineficiena acestei soluii legislative. (Mai recent, a se vedea: Hotrârea C.E.D.O. din 8
martie 2007, în cauza Gabriel c. României, parag. 31; Hotrârea C.E.D.O. din 8 martie 2007, în
cauza Florescu c. României, parag. 32; Hotrârea C.E.D.O. din 8 martie 2007, în cauza Weigel
C. României, parag. 36). Prin O.U.G. nr. 81/2007 (M. Of. nr. 446 din 29 iunie 2007) s-a adus
modificrile i completrile corespunztoare, îndeosebi prin noua form a art. 2 i 3 din Legea
nr. 247/2005.
1
Legea a fost publicat în M. Of. nr. 994 din 13 decembrie 2006.
2
Publicat în M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010.
3
Publicat în M. Of. nr. 485 din 15 iulie 2010.
4
Publicat în M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012. Noul Cod de procedur civil a fost
republicat în M. Of. nr. 545 din 3 august 2012.
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cirea creia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotrâre judectoreasc
sau printr-un alt titlu executoriu, constrânge – cu concursul organelor de stat competente – pe debitorul su, care nu-i execut de bunvoie obligaiile decurgând
dintr-un asemenea titlu, de a i le aduce la îndeplinire, în mod silit”1. Ar rezulta, astfel, o
viziune maniheist: „bun debitor” i „ru debitor”. Realitatea este, îns, mai nuanat:
executarea forat nu este decât un substitut imperfect al executrii voluntare i între
aceste dou extreme s-ar afla „plata celui resemnat”, obinut prin efectul presiunii
psihologice, mai mult sau mai puin puternic, asupra debitorului, pentru a-l incita s-i
execute datoria2.
Îndeobte, titlul executoriu îl constituie o hotrâre judectoreasc. Dar cel ce a
acionat în judecat printr-o aciune în „realizarea” dreptului ori pentru „satisfacerea”
unui interes legitim nu se va putea considera, în termeni reali, un îndreptit, în raport
cu dreptul sau cu interesul su, decât atunci când, efectiv, dreptul a fost realizat ori
interesul a fost satisfcut. Constrângerea judiciar, ca substitut la refuzul executrii de
bunvoie a titlului executoriu, apare astfel ca fiind, de cele mai mute ori, condiia imanent a unei desvârite judeci. În acest sens, art. 622 alin. (2) C. pr. civ. arat c „în
cazul în care debitorul nu execut de bunvoie obligaia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silit (…)”, iar la alin. (3) al aceluiai articol se adaug c
„executarea silit are loc în oricare dintre formele prevzute de lege, simultan sau
succesiv, pân la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu (…)”.
3. Natura juridic a executrii silite. Opinia, îndeajuns de întreinut cândva, în
sensul creia, indistinctiv, urmrirea sau executarea silit ar fi o activitate administrativ, credem c poate fi considerat revolut3. Primul i – în opinia noastr – cel
mai edificator reper al caracterului jurisdicional al executrii silite îl constituie tocmai
faptul c, în lipsa concursului voluntar din partea debitorului, a trebuit s se treac la
„silirea” acestuia – la constrângerea lui judiciar -, în condiiile în care natura contencioas a raportului dintre pri este înc întreinut, dup încheierea primei faze a procesului civil. Este adevrat c, în ambiana noii reglementri, executorul judectoresc
poate fi figura central a executrii silite. Numai c actele i faptele de executare silit,
prin mijloace specifice, sunt supuse controlului instanei judectoreti. Ea rezolv contestaiile împotriva oricrui act de executare, care se judec cu „procedura prevzut
pentru judecata în prim instan” – art. 716 alin. (1) C. pr. civ.4 Hotrârea cu privire la
1

S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, op. cit., I, p. 13; V.M. Ciobanu, G. Boroi, M. Nicolae, op.
cit., Dreptul nr. 4/2001, p. 3 i urm. Pentru unele repere de drept comparat, a se vedea, de
asemenea: G. Wiederkehr, D. D’Ambra, Exécution des jugenments et des actes, în „Répertoire
de procédure civile”, t. III, Dalloz, 2000-2ème mise à jour, nr. 1-219.
2
R. Perrot, Ph. Théry, op. cit., nr. 49, iar pe larg nr. 56 i urm.
3
Pentru o larg i substanial analiz, a se vedea E. Herovanu, Teoria executrii silite –
cercetri în domeniul problemelor ei fundamentale -, Ed. Librriei „R. Cioflec”, Bucureti, 1942,
p. 7 i urm. Chiar în condiiile în care a crescut rolul i rspunderea executorului judectoresc,
executarea silit – ca parte a procesului civil - rmâne inevitabil sub controlul instanei
judectoreti, iar în faa instanei europene rspunderea revine statului, nu executorului
judectoresc.
4
În sensul prevederilor art. 719 alin. (7) C. pr. civ., în cazul în care constat refuzul
nejustificat al executorului de a primi ori de a înregistra cererea de executare silit sau de a
îndeplini un act de executare silit ori de a lua orice alt msur prevzut de lege, instana de
executare va putea obliga executorul, prin aceeai hotrâre, la plata unei amenzi judiciare de la
1.000 lei la 7.000 lei, precum i, la cererea prii interesate, la plata de despgubiri pentru
paguba astfel cauzat.
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contestaie poate fi atacat, dup caz, numai cu apel, sau, dup caz, în condiiile
dreptului comun – art. 717 alin. (1) C. pr. civ.; dac contestaia vizeaz un titlu
executoriu ce nu eman de la un organ de jurisdicie, se pot invoca în contestaie
aprri de fond împotriva titlului executoriu, atunci când legea nu prevede în acest
scop o alt cale1; instana dispune întoarcerea executrii i, la cerere, restabilirea
situaiei anterioare acesteia – art. 722 C. pr. civ.; instana pronun încheierea cu
privire la ultimul act de executare. Aa fiind, tot ce s-ar putea spune – mai ales în considerarea unor reglementri speciale2 - este c latura administrativ precumpnete,
fr îns ca aceast latur s se manifeste în exclusivitate3. În mod corect i necesar,
instana a fost despovrat de operaiunile administrative ale executrii silite, ea rmânând îns s înlture sau s corecteze impedimentele ori excesele de executare4,
actuala reglementare pstrând, sub acest aspect, caracteristicile celei precedente.
4. Normele cu privire la executarea silit. Principalele norme care reglementeaz executarea silit a hotrârilor judectoreti i altor titluri executorii se regsesc în
Cartea a V-a a Codului de procedur civil, denumit „Despre executarea silit”.
Reglementrile cuprinse în aceast carte alctuiesc dreptul comun al executrii silite,
oferind, aadar, normele generale în raport de care se verific limitele de aciune ale
unor eventuale legi (norme) cu caracter special. Trimit la o astfel de concluzie dispoziiile art. 2 C. pr. civ., care, afirmând aplicabilitatea general a Codului de procedur
civil, stabilesc c dispoziiile acestuia „constituie procedura de drept comun în materie
civil”, precum i c „.. dispoziiile prezentului cod se aplic i în alte materii, în msura
în care legile care le reglementeaz nu cuprind dispoziii contrare.”
Este util s remarcm, în acest context, i prevederile art.3 C. pr. civ. („În
materiile reglementate de prezentul cod, dispoziiile privind drepturile i libertile persoanelor vor fi interpretate i aplicate în concordan cu Constituia, Declaraia Universal a Drepturilor Omului, cu pactele i cu celelalte tratate la care România este parte.
Dac exist neconcordane între pactele i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, i prezentul cod, au prioritate reglementrile internaionale, cu excepia cazului în care prezentul cod conine dispoziii mai
favorabile.”), precum i pe cele ale art. 4 C. pr. civ., acestea din urm statuând
principiul aplicrii prioritare a dreptului Uniunii Europene: „În materiile reglementate de
prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplic în mod
prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul prilor”. Complementar i concordant,
art. 631 C. pr. civ., prin prevederile alineatului (2), reafirm c dispoziiile cuprinse în
Cartea a V-a a Codului de procedur civil „…constituie dreptul comun în materie de
executare silit, indiferent de izvorul sau de natura obligaiilor cuprinse în titlul executoriu ori de calitatea juridic a prilor.”
1

În acelai sens, art. 172 alin. (3) C. pr. fisc., republicat.
Bunoar, Codul de procedur fiscal, republicat în M. Of. nr. 863 din 26 septembrie
2005, cu modificrile i completrile ulterioare.
3
Unele proceduri execuionale sunt – cum le numea E. Herovanu – adevrate „procese
de execuie”. Bunoar, executarea silit a unei obligaiuni de a face sau de a nu face (art. 5802
– 5805 C. pr. civ.).
4
În sensul doctrinei, „fie c aplic legea, constatând existena unui drept sau a unei
situaii juridice, fie c o aplic organizând cu mijloace coercitive realizarea dreptului recunoscut
dar nesatisfcut, judectorul îndeplinete una i aceeai funcie public, nu dou funciuni
diferite. Aa c atât într-un caz, cât i în cellalt, faptele sale sunt i rmân acte jurisdicionale,
nimic altceva” (E. Herovanu, op. cit, p. 8 i 9).
2
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Sub aspectul actelor normative speciale care conin, într-o mai mare sau mai mic
msur, reglementri aparinând procedurii execuionale civile, vom meniona aici doar
Codul de procedur fiscal1, socotind c în actuala conjunctur normativ (marcat, la
nivel execuional, de tandemul alctuit din dispoziiile art. 623 i 625 alin. (2) C. pr. civ., în
raport de care, în afara executorului judectoresc, singurul organ de executare „îngduit”
este executorul fiscal), acesta se detaeaz ca importan. Nu omitem îns a semnaliza
c exist un numr înc important de acte normative care interfereaz cu executarea
silit. În ce le privete pe acestea, evocm doar, cu valoarea unui avertisment asupra
(in)actualitii lor, prevederile art. 93 din Legea nr. 76/2012 care, în partea lor final,
afirm c la data intrrii în vigoare a Codului de procedur civil se abrog „orice
dispoziii contrare, chiar dac sunt cuprinse în legi speciale”.
Într-un alt plan, acela al aplicrii în timp a legii de procedur, o dispoziie legal
care, în considerarea importanei ei, se cuvine a fi remarcat este cea cuprins în
art. 24 C. pr. civ., întregit cu aceea menionat în cuprinsul art. 25 alin. (1) C. pr. civ.:
conform primului text de lege evocat, dispoziiile legii noi de procedur se aplic numai
proceselor i executrilor silite începute dup intrarea acesteia în vigoare, adic, altfel
spus [art. 25 alin. (1) C. pr. civ.], „Procesele în curs de judecat, precum i executrile
silite începute sub legea veche rmân supuse acelei legi.”
Se consacr astfel, între limitele artate, ultraactivitatea legii vechi inclusiv în
materia executrii silite, intenia legiuitorului fiind, din raiuni legale de asigurarea previzibilitii legii, aceea de a nu surprinde prile din procesele i executrile silite aflate
înc în desfurare la data intrrii în vigoare a noului Cod de procedur civil cu o
schimbare masiv a regulilor procedurale aplicabile acestora.
Principiul aplicrii imediate a legii noi ajunge, astfel, s aib o aciune mai limitat decât anterior (când legea nou de procedur se aplica inclusiv judecilor i
executrilor civile aflate în curs), el rmânând, dup cum s-a vzut, incident doar în
cazul proceselor i executrilor silite începute dup intrarea în vigoare a legii noi de
procedur.
Astfel organizat legal, aplicarea în timp a legii de procedur civil va obliga, în
practic, la un plus de atenie, dovedindu-se necesar s fie identificate executrile silite
începute sub legea veche, respectiv a acelora începute sub legea nou, pentru a se
putea determina, cu grij pentru evitarea confuziilor i interferenelor, legea aplicabil.
Sub aspectul clasificrii lor, precizm c, în principiu, normele având ca obiect
executarea silit sunt ordonate potrivit acelorai criterii ca i cele avute în vedere la
clasificarea normelor de procedur în general: a) Dac avem în vedere sfera de aplicare a respectivelor norme, distingem între normele generale i cele speciale; b) Dac
avem în vedere criteriul obiectului de reglementare, avem a distinge între norme de
organizare, norme de competen i norme de procedur propriu-zis; c) În raport cu
obligativitatea lor, distingem între norme imperative i norme dispozitive. (În cazul
nerespectrii primelor norme, sanciunea este, dup caz, nulitatea absolut sau decderea; în cazul ignorrii unor norme dispozitive, sanciunea este nulitatea relativ).
Clasificarea normelor execuionale intereseaz mai ales sub acest din urm aspect, al
sanciunilor care pot interveni în cazul înclcrii lor. Sunt norme imperative, protejate
prin sanciunea nulitii absolute, normele de organizare, unele dintre normele de
1

Republicat în M. Of. nr. 513 din 31 iulie 2007. Actul normativ a suferit, în timp, modificri
i completri.

