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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 Casa�iei” 

B.C.A. – Revista „Buletinul Cur�ilor de Apel” 

B.J.  – Buletinul Jurispruden�ei 

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 Bucure�ti 

C.D. – Culegere de decizii 

C.D.H. – Culegere de decizii �i hot�râri 

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 Justi�ie a Comunit��ilor Europene 

C.J.U.E.  – Curtea de Justi�ie a Uniunii Europene 

C.P.J. – Culegere de practic� judiciar� 
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C.S.J. – Curtea Suprem� de Justi�ie 

C.S.M. – Consiliul Superior al Magistraturii 

Cas. – Curtea de Casa�ie �i Justi�ie a României 

Cass. fr. – Curtea de Casa�ie francez� 

col. civ. – Colegiul civil 

Conven�ie – Conven�ia pentru ap�rarea drepturilor omului �i a libert��ilor
fundamentale (Conven�ia european� a drepturilor omului) 

dec. civ. (pen.) – decizia civil� (penal�) 

dec. – decizia 

Dreptul – Revista „Dreptul” 

Ed. – Editura 

ed. – edi�ia 

H.C.M. – Hot�rârea Consiliului de Mini�tri 

ibidem – în acela�i loc 

idem – acela�i autor 

infra – mai jos 

Î.C.C.J. – Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie 

J.C.P. – Juris-classeur périodique 

J.N. – Revista „Justi�ia Nou�” 

Jud. – Judec�toria 

Jur. Gen. – Jurispruden�a 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. – num�rul 

op. cit. – opera citat� 

p. – pagina 

P.a. – Pandectele alfabetice 

P.R. – Revista „Pandectele Române” 
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P.s. – Revista „Pandectele s�pt�mânale” 

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 jurispruden�ei Cur�ii de Justi�ie a Comunit��ilor 
Europene �i a Tribunalului de Prim� Instan�� a 
Comunit��ilor Europene (începând cu anul 2007) 

Rev. arb. – Revue de l’arbitrage 

S.C.J. – Revista „Studii �i cercet�ri juridice” 

S.J. – Revista „S�pt�mâna Juridic�” 

s.n. – sublinierea noastr� 

sec�. civ. propriet. 
intelect. 

– sec�ia civil� �i de proprietate intelectual� 

sec�. civ. – sec�ia civil� 

sec�. com. – sec�ia comercial� 

sec�. cont. adm. – sec�ia de contencios administrativ 

sec�. pen. – sec�ia penal� 

sent. civ. – sentin�a civil� 

sent. pen. – sentin�a penal� 

supra – mai sus 

�.a. – �i al�ii (altele) 

T.M.B. – Tribunalul municipiului Bucure�ti 

Trib. Supr. – Tribunalul Suprem 
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Trib. – Tribunalul 

Trib. jud. – Tribunalul jude�ean 

U.J. – Editura Universul Juridic 

urm. – urm�toarele 

versus – contra 

vol. – volumul 

ZPO – Zivilprozessordnung, Codul de procedur� civil� german 
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NOT� LA ACEAST� EDI�IE 

La pu�in� 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 dator�m celor care ar fi interesa�i s�-�i confrunte opiniile cu cele pe care le 
ofer� tratatul, iat�, ne-am v�zut obliga�i s� proced�m grabnic �i poate cu folos la 
publicarea unei noi edi�ii, rev�zute, completate �i actualizate.  

Dou� �i de ordinul eviden�ei 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� civil�2 �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 modific�ri �i complet�ri – unele 
chiar substan�iale, de concep�ie, cu adev�rat relevante – ale legii civile �i ale legii de 
procedur� civil�, adoptate, dar înc� neaplicate4. 

I. Cât prive�te Legea nr. 71/2011, aceasta cuprinde multe, chiar foarte multe 
„rescrieri” ale textelor ini�iale, prin modificarea sau/�i completarea formul�rilor, dar �i 
unele „reconsider�ri” în îns��i substan�a reglement�rilor5, 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 aceea�i ordonan�� de urgen�� 
au fost modificate �i completate unele prevederi ale Legii nr. 71/2011. Ordonan�a de urgen�� 
ar�tat� a fost aprobat� prin Legea nr. 60/2012.) Pentru asigurarea coeren�ei �i pentru a înlesni 
verificarea textelor legale la care se face referire în context, am p�strat numerotarea articolelor 
din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil, lege c�reia, de altfel, îi apar�in 
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 ini�ial�, a�a încât, sub acest aspect, nu sunt dificult��i 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 modific�rilor” – ierte-ni-se galimatiasul – este nu numai admisibil�, dar 

chiar necesar�, îns� dup� o perioad� rezonabil� de aplicare �i verificare a modific�rilor 
susceptibile de modificare; altfel, prin „modific�ri la modific�ri”, mai înainte de orice „verificare” 
practic� a consisten�ei �i utilit��ii reglement�rilor originare, îndelung �i costisitor elaborate, 
debusoleaz� înc� o dat� interpretul, discrediteaz� autorul reglement�rilor �i între�ine sentimentul 
insecurit��ii �i al cercului vicios pe care le creioneaz� incompeten�a sau improviza�ia. De mult se 
simte nevoia de o perioad� de „calm” al valorilor juridice �i de o certitudine previzibil�.  

5 Ca oper� legislativ� exclusiv de „reflec�ie” asupra unor reglement�ri 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. Adev�rul este îns� „m�rturisit” pu�in mai sus în expunerea de 
motive a ini�iatorului primar: „identificarea unor necorel�ri sau erori în chiar textul 
acestei opere legislative fundamentale”…., „de natur� s� influen�eze negativ aplicarea 
sa unitar�, sistematic�”; semnalarea deja a unor – eufemistic zicând – „dificult��i de 
interpretare”, prin exegezele f�cute prevederilor Codului. 

Procedând la o încercare de sistematizare �i exemplificare a interven�iilor f�cute 
în cuprinsul codului, am constitui urm�toarele grupe: dispozi�ii 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]; dispozi�ii de rigoare terminologic� juridic� [de exemplu, art. 45, 46 alin. (1), 95, 
324 alin. (4) �i, îndeosebi, preciz�rile f�cute la art. 212 din legea de punere în aplicare 
a codului, a c�ror necesitate am semnalat-o �i noi în cuprinsul tratatului sau într-un alt 
context, precum „anulabilitate”, „incorporal”, „drept european”]; dispozi�ii de grama-
ticalizare a textelor legale [de exemplu, art. 216 alin. (1)], dar unele mai r�mânând [de 
exemplu, art. 324 alin. (4) ne precizeaz� c� este vorba de „cei 2 so�i”]; dispozi�ii de 
definire a unor no�iuni [de exemplu, definirea patrimoniului la art. 31 alin. (1) �i a patri-
moniilor de afecta�iune, la alin. (3) al aceluia�i articol]; dispozi�ii de concep�ie, radical 
diferite de cele precedente [precum cele de la art. 42 alin. (1) cu privire la capacitatea 
de exerci�iu a minorului sau cele de la art. 2513 �i 2506 cu privire la regimul juridic al 
excep�iei prescrip�iei extinctive]; în fine, dispozi�ii corective în leg�tur� cu unele erori 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

n�ucitoare. Ea a cuprins numai în interiorul Codului civil peste 380 de modific�ri �i complet�ri, la 
care se adaug� alte numeroase dispozi�ii tranzitorii �i de punere în aplicare, precum �i multe 
modific�ri în legi speciale, modific�ri de altfel inerente, dar unele doar subîn�elese, printr-o 
formul� pe cât de comod�, pe atât de stupid�: se abrog�, de asemenea, „orice alte dispozi�ii 
contrare, chiar dac� acestea sunt cuprinse în legi speciale” (sic!) – art. 230 lit. bb) al Legii nr. 
71/2011. M�car o minim� decen�� ar fi trebuit s� îndemne la un minim efort. În principiu, 
dispozi�ia adus� în aten�ie este logic� �i necesar�, dar formularea ei – atât de general�, absolut 
nederminat�, adic� vag� – mai mult încurc� decât descurc�. Aceast� dispozi�ie, abandonând 
rigorile principiului generalia specialibus non derogant, poate fi un reper dificil sau chiar derutant 
în procesul interpret�rii �i aplic�rii tuturor prevederilor cu un caracter special, derogatoriu. Este 
de în�eles dificultatea legiuitorului în a identifica �i în a abroga expres toate prevederile cu 
caracter special în vigoare �i a c�ror abrogare a urm�rit-o, pentru a asigura coeren�a deplin� a 
reglement�rilor, dar l�sarea aprecierii faptului dac� o norm� special� mai este sau nu în vigoare 
doar pe seama aceluia care aplic� legea, cel mai adesea judec�torul, nu ni se pare cea mai 
fericit� �i corect� solu�ie. 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, f�r� 
ca aceasta s� atrag� – dac� se respect� principiul analizat – neaplicarea sau abrogarea ei. De 
fapt, chiar aceasta este ra�iunea existen�ei normelor speciale. Apreciem deci c� ar fi fost nece-
sare preciz�ri legislative complementare pentru asigurarea interpret�rii �i aplic�rii corespunz�-
toare �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 asan�rii 
legisla�iei active, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative se va urm�ri abro-
garea expres� a dispozi�iilor legale c�zute în desuetudine sau care înregistreaz� aspecte de 
contradictorialitate cu reglementarea preconizat�”. Totu�i, de�i anacronic�, solu�ia legislativ� 
ar�tat� a fost pur �i simplu preluat� �i în cuprinsul Legii nr. 76/2012, art. 83 lit. k) din aceast� 
lege precizând non�alant c� se abrog�, de asemenea, „orice alte dispozi�ii contrare, chiar dac� 
sunt cuprinse în legi speciale” (s.n). 
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formale, dar cu implica�ii inadmisibile [de exemplu, art. 266 alin. (2) care, anterior, viza 
„organul administrativ”, nu „instan�a de tutel�”1]. 

Este notabil� aten�ia pentru preciz�ri punctuale, cu înclina�ii chiar spre men�iuni 
exhaustive, cu privire la aplicarea tranzitorie a normelor în diferitele materii reglemen-
tate de Codul civil, urmând cele trei principii aprioric reconfirmate: principiului consti-
tu�ional al neretroactivit��ii legii, precizând c� „actele �i faptele juridice încheiate ori, 
dup� caz, s�vâr�ite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot 
genera alte efecte juridice decât cele prev�zute de legea în vigoare la data încheierii 
sau, dup� caz, a s�vâr�irii 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 intr�rii în 
vigoare a Codului civil r�mân supuse dispozi�iilor legii vechi, neputând fi considerate 
valabile ori, dup� caz, eficace, potrivit Codului civil sau dispozi�iilor prezentei legi”; 
principiul aplic�rii imediate în cazul situa�iilor juridice în curs; principiul aplic�rii 
normelor adoptate �i efectelor viitoare ale situa�iilor juridice n�scute anterior intr�rii în 
vigoare a respectivelor norme, „derivate din starea �i capacitatea persoanelor, din 
c�s�torie, filia�ie, adop�ie �i obliga�ia legal� de între�inere, din raporturile de proprietate, 
inclusiv regimul general al bunurilor �i din raporturile de vecin�tate, dac� aceste situa�ii 
juridice subzist� dup� intrarea în vigoare a Codului civil”. 

 Din cuprinsul legii de punere în aplicare a Codului civil readucem în aten�ie 
câteva dispozi�ii de rigoare conceptual� �i de întrebuin�are comun� în limbajul juridic, 
precum �i câteva dispozi�ii abrogative. 

 Întrucât Codul civil a optat pentru o concep�ie monist� de reglementare a 
raporturilor de drept privat, diviziunea tradi�ional� în raporturi civile �i raporturi comer-
ciale nemaifiind men�inut�, urm�rind reflectarea principiului monismului în ansamblul 
normelor în materie civil� �i comercial�, s-a definit no�iunea de „profesionist” într-un 
sens cât mai larg comprehensibil �i s-au oferit alte sintagme în locul celor tradi�ionale �i 
considerate anacronice. Potrivit art. 8 din legea de punere în aplicare: „(1) No�iunea de 
«profesionist» prev�zut� de art. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant, 
întreprinz�tor, operator economic, precum �i orice alte persoane autorizate s� desf�-
�oare activit��i economice sau profesionale, astfel cum aceste no�iuni sunt prev�zute 
de lege, la data intr�rii în vigoare a Codului civil. (2) În toate actele normative în 
vigoare, expresiile «acte de comer�», respectiv «fapte de comer�» se înlocuiesc cu 
expresia «activit��i de produc�ie, comer� sau prest�ri de servicii»”2. 

������������������������������������������������������������
1 Articolul 229 din legea de punere în aplicare precizeaz� c�: „(1) Organizarea, 

func�ionarea �i atribu�iile instan�ei de tutel� �i de familie se stabilesc prin legea privind 
organizarea judiciar�”. Pân� la reglementarea prin lege a organiz�rii si func�ion�rii instan�ei de 
tutel�, atribu�iile acesteia, prev�zute de Codul civil, sunt îndeplinite de instan�ele, sec�iile sau, 
dup� caz, „completele” („completurile” – n.n.) specializate pentru minori �i familie. Cererile în 
curs de solu�ionare la data intr�rii în vigoare a Codului civil r�mân s� fie solu�ionate de instan�ele 
judec�tore�ti, sau, dup� caz, de autorit��ile administrative competente potrivit legii în vigoare la 
data sesiz�rii lor. 

2 Totu�i, conform art. 6 alin. (2) din dispozi�iile 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 c�rora acest termen are un în�eles „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). A�a fiind, prin referire la sensul „specific”, cel pu�in 
în unele situa�ii, va fi dificil� calificarea reglement�rilor ca „accesibile �i previzibile”, a�a cum ele 
ar trebui s� fie în sensul „calit��ii legii”. (S� observ�m 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 excep�ia art. 535 din Codul civil, în cuprinsul 
Codului civil termenul «necorporal» se înlocuie�te 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 înlocuie�te 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 
înlocuie�te cu termenul «anulabil/anulabil�», dup� caz. (4) În cuprinsul Codului civil, 
precum �i în cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, sintagmele «persoane juridice 
f�r�/cu scop patrimonial», «f�r� scop patrimonial» �i «cu scop patrimonial» se înlocuiesc 
cu sintagmele «persoane juridice f�r�/cu scop lucrativ», «f�r� scop lucrativ» �i, respectiv, 
«cu scop lucrativ». (5) În cuprinsul Codului civil, termenul «comunitar»/«comunitare» se 
înlocuie�te cu termenul «Uniunii Europene». (6) În cuprinsul Codului civil, termenul 
«banc�» �i expresiile «institu�ie bancar�» �i «societate bancar�» se înlocuiesc cu 
expresia «institu�ie 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 sta-
bilite între p�r�i» se înlocuie�te cu expresia «practicile statornicite între p�r�i». (8) În tot 
cuprinsul Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activit��ii 
practicienilor în insolven��, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 254/2007, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, expresia «societate civil� profesional�» se 
înlocuie�te cu expresia «societate profesional�». 

Unele acte normative sau dispozi�ii din cuprinsul acestora au fost, bineîn�eles, 
abrogate. Astfel: 

a) Codicele civil (sau Codul civil din 1864), publicat în M. Of. nr. 271 din 4 de-
cembrie 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 modific�rile �i complet�rile ulterioare, cu excep�ia dispozi�iilor art. 
1.169 - 1.206, care se abrog� la data intr�rii 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 
excep�ia dispozi�iilor art. 46 - 55, 57, 58 �i 907 - 935, aplicabile în continuare în 
raporturile dintre profesioni�ti, care se abrog� la data intr�rii în vigoare a Legii 
nr. 134/2010, precum �i a c�r�ii a II-a «Despre comer�ul maritim �i despre naviga�ie» 
care se abrog� la data intr�rii în vigoare a Codului maritim; 

d) Decretul nr. 2.142/1930 pentru promulgarea Legii privind func�ionarea c�r�ilor 
funduare centrale pentru c�ile 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 consigna�ie, 
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 m�rfurilor �i cerealelor (Dockuri �i silozuri), publicat� în M. Of. nr. 81 din 7 
aprilie 1937; 

g) Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozi�iunilor privitoare la c�r�ile 
funciare, publicat în M. Of. nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modific�rile ulterioare; 
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h) Codul civil Carol al II-lea, republicat în M. Of. nr. 206 din 6 septembrie 1940, 
cu modific�rile ulterioare; 

i) Codul comercial Carol al II-lea, republicat în M. Of. nr. 194 din 23 august 1940, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

j) Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mo�tenire al so�ului supravie�uitor, 
publicat� în M. Of. nr. 133 din 10 iunie 1944; 

k) Legea nr. 163/1946 pentru înlocuirea provizorie cu c�r�i de eviden�� funciar� a 
c�r�ilor funciare distruse, sustrase sau pierdute, publicat� în M. Of. nr. 62 din 14 martie 
1946, cu modific�rile ulterioare; 

l) Legea nr. 242/1947 pentru transformarea c�r�ilor funciare provizorii din Vechiul 
Regat în c�r�i de publicitate funciar�, publicat� în M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947, cu 
modific�rile ulterioare; 

m) Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei, republicat� în B. Of. nr. 13 din 18 
aprilie 1956, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

n) Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice �i persoanele juridice, 
publicat în B. Of. nr. 8 din 30 ianuarie 1954, cu modific�rile �i complet�rile 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 excep�ia art. 30 - 43, care se abrog� la data intr�rii în vigoare a 
Legii nr. 134/2010; 

p) Decretul nr. 167/1958 privitor la prescrip�ia 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 interna�ional privat, publicat� în M. Of. nr. 245 din 1 octombrie 
1992, cu complet�rile ulterioare; 

r) Legea arend�rii nr. 16/1994, publicat� în M. Of. nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

s) art. 21 - 33 din Legea locuin�ei 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 modific�rile ulterioare; 

t) art. 32 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat� în M. Of. nr. 1 din 5 
ianuarie 1998, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

�) art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situa�iei juridice a 
unor imobile cu destina�ia de locuin�e, trecute în proprietatea statului, publicat� în M. 
Of. nr. 279 din 29 noiembrie 1995, cu modific�rile ulterioare; 

u) titlul VI «Regimul juridic al garan�iilor reale mobiliare» al Legii nr. 99/1999 
privind unele m�suri pentru accelerarea reformei economice, publicat� în M. Of. nr. 
236 din 27 mai 1999, cu modific�rile ulterioare; 

v) art. 12, 14 - 25, art. 32 alin. (2), art. 43 �i 44 din Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr. 40/1999 privind protec�ia chiria�ilor �i stabilirea chiriei pentru spa�iile cu 
destina�ia de locuin�e, publicat� în M. Of. nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobat� cu 
modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 241/2001, cu modific�rile ulterioare; de la 
aceea�i dat�, dispozi�iile art. 12 �i 14 - 25 nu se mai aplic� nici contractelor de 
închiriere a locuin�ei în curs de executare; 

w) Legea nr. 509/2002 privind agen�ii comerciali permanen�i, 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 protec�ia �i 
promovarea drepturilor copilului, publicat� în M. Of. nr. 557 din 23 iunie 2004, cu 
modific�rile 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 adop�iei, 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 modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

aa) titlul X «Circula�ia juridic� a terenurilor» al Legii nr. 247/2005 privind reforma 
în domeniile propriet��ii �i justi�iei, precum �i unele m�suri adiacente, publicat� în M. 
Of. nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

bb) orice alte dispozi�ii contrare, chiar dac� acestea sunt cuprinse în legi 
speciale”(sic!), r�mânând s� în�eleag� fiecare ce poate �i cât poate. 

II. Cât prive�te Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii  
nr. 134/2010 privind Codul de procedur� civil�1, aceasta a fost, în considerabil� 
m�sur� �i inerent, o lege de transpunere în ambian�a normativ� creat� prin Codul de 
procedur� civil� a dispozi�iilor devansate în aplicare prin Legea nr. 202/2010 pentru 
accelerarea solu�ion�rii proceselor2. 

Astfel se poate explica, mai întâi, preluarea – adeseori ad litteram – �i integrarea 
prevederilor acestei legi – s�-i zicem, „intermediare” – în structura Codului de pro-
cedur� civil�, precum �i, mai apoi, posibila calificare a majorit��ii dispozi�iilor integrate 
ca m�suri pentru dinamizarea procedurilor de solu�ionare a proceselor civile, „constrân-
gerea”, a�a-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� civil�3 de la art. 73 alin. (1), 76 alin. (1), 78 
alin. (1) C. pr. civ., cu privire la participarea ter�elor persoane în procesul civil, de la  
art. 137 alin. (1) C. pr. civ., cu privire la competen�a solu�ion�rii cererii de str�mutare 
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 cas�rii hot�rârii 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 dispozi�ii din legea de 
punere în aplicare a Codului de procedur� civil� prin care s-a urm�rit, îndeosebi – cel 

������������������������������������������������������������
1 Nu t�g�duim c�, adeseori, intervalul instituit între data public�rii actului normativ �i data 

intr�rii lui în vigoare constituie aplicarea principiului vocation legis, „repausul legii” fiind menit s� 
asigure „caracterul accesibil �i previzibil al viitoarei reglement�ri �i s� sporeasc� încrederea 
cet��enilor în statul de drept”, cum spunea �i Curtea Constitu�ional� în una dintre deciziile ei. 
(Decizia nr. 1105/2010, M. Of. nr. 683 din 8 octombrie 2010.) Cu o condi�ie îns�: legea aflat� în 
„repaus” s� nu sufere alte modific�ri în acest interval de cunoa�tere �i însu�ire a ei; altfel 
„rescrierea” substan�ial� a legii amplific� �i adânce�te buim�ceala. (Obiter dictum, m�rturisim c� 
n-am în�eles cum vocatio legis „spore�te încrederea în statul de drept”.) 

2 M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010.  
3 Numerele articolelor sunt cele de la data adopt�rii legii de punere în aplicare a codului, 

astfel asigurând, poate, mai lesnicioasa în�elegere a modific�rilor aduse reglement�rii originare. 
În cuprinsul tratatului îns�, întrebuin��m, bineîn�eles, numerotarea articolelor din Codul de pro-
cedur� civil� în forma republicat� a acestuia în M. Of. nr. 545 din 3 august 2012. 
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pu�in a�a opin�m – asigurarea „accesibilit��ii”1 �i a „previzibilit��ii” normei – atribute 
intrinseci „calit��ii legii”. De exemplu: prevederile art. 438 alin. (1) C. pr. civ., cu privire 
la completarea hot�rârii pronun�ate în c�ile extraordinare de atac sau în fond dup� 
casare cu re�inerea 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 solu�ii ale instan�ei de apel; prevederile art. 500 alin. (1) 
C. pr. civ., cu privire la termenul de exercitate a contesta�iei în anulare; dispozi�iile 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 m�surii sechestrului asigu-
r�tor; 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 apli-
care 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 condi�iile de exercitare a c�ii de atac împotriva încheierii de respingere ca inad-
misibil� a cererii de interven�ie f�cut� de c�tre ter� �i obligativitatea comunic�rii 
încheierii; cele ale art. 93 pct. 1 C.pr.civ, cu privire la competen�a cur�ii de apel în 
materia contenciosului administrativ; cele ale art. 115 alin. (2) C. pr. civ., cu privire la 
competen�a exclusiv� în cazul pluralit��ii de mo�teniri deschise succesiv; cele ale 
art. 418 alin. (2) C. pr. civ., cu privire la denumirea hot�rârilor; cele art. 459 alin. (3) 
C. pr. civ., cu privire la ordinea exercit�rii c�ilor extraordinare de atac; cele ale art. 604 
alin. (4) C. pr. civ., cu privire la posibilitatea exercit�rii recursului împotriva hot�rârii 
cur�ii de apel, dup� admiterea ac�iunii în anularea hot�rârii arbitrale �i solu�ionarea în 
fond a litigiului; cele de la art. 5951 C. pr. civ., cu privire la posibilitatea exercit�rii, 
separat, a ac�iunii 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 dispozi�ii în legea de punere în aplicare a Codului de pro-
cedur� civil� prin care, simplamente, se realizeaz� corel�rile necesare între regle-
ment�ri, pentru a asigura �i astfel coeren�a reglement�rilor �i previzibilitatea lor. De 
exemplu, art. 73 alin. (1), art. 76 alin. (1), art. 78 alin. (1) C. pr. civ. în materia parti-
cip�rii ter�elor persoane în procesul civil, art. 140 alin. (1) C. pr. civ., în materia 
str�mut�rii proceselor; art. 200 alin. (2) C. pr. civ., în materia întâmpin�rii, 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 contesta�iei în anulare, art. 999 C. pr. civ., cu 
privire la domeniul ordonan�ei de plat� etc. 

În fine, unele dintre dispozi�iile legii de punere în aplicare a Codului de procedur� 
civil� sunt doar dispozi�ii 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 competen�a teritorial� alternativ�; art. 115 alin. (2) C. pr. civ., cu privire la 
competen�a exclusiv�; art. 236 alin. (21) C. pr. civ., cu privire la rolul activ al 
judec�torului; art. 475 C. pr. civ., cu privire la limitele aplic�rii principiului non reformatio 

������������������������������������������������������������
1 În ce ne prive�te, în contradic�ie, se pare, chiar cu jurispruden�a instan�ei europene de la 

Luxembourg, consider�m 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 jurispruden�a Cur�ii Europene a Drepturilor Omului �i a Cur�ii Consti-
tu�ionale, 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 contesta�iei în 
anulare; art. 600 alin. (2) C. pr. civ., cu privire la calificarea hot�rârilor arbitrale ca titluri 
executorii; art. 941 C. pr. civ. cu privire la procedura de solu�ionare a cererii de 
sechestru asigur�tor etc.  

Prin unele dintre prevederile legii de punere în aplicare a Codului de procedur� 
civil� fie s-au reconsiderat reglement�ri anterioare, fie s-au „tran�at” unele dileme 
doctrinare �i/sau jurispruden�iale. Astfel: prin dispozi�iile art. 89 alin. (4) C. pr. civ. – 
preluându-se, par�ial, modelul altor reglement�ri, dar, în opinia noastr�, f�r� o 
justificare rezonabil� – s-a recunoscut �i persoanelor juridice posibilitatea de a bene-
ficia, la cerere, de facilit��i sub form� de reduceri, e�alon�ri sau amân�ri pentru plata 
taxelor judiciare de timbru datorate pentru ac�iuni �i cereri introduse la instan�ele 
judec�tore�ti, în condi�iile legii speciale; în concordan�� cu considerentele �i dispo-
zitivul unei decizii pronun�ate în interesul legii – decizie îns� controversat� –, prin dis-
pozi�iile art. 92 lit. j) C. pr. civ. s-a înscris, restrictiv, în competen�a judec�toriilor �i 
solu�ionarea cererilor privind obliga�ia de a face, neevaluabile în bani, cu excep�ia celor 
date de lege în competen�a altor instan�e, în considerarea naturii cererii; prin dispo-
zi�iile art. 137 alin. (1) C. pr. civ., par�ial, cu totul justificat, s-a reconsiderat competen�a 
material� pentru solu�ionarea unor cereri de str�mutare a proceselor, dându-se în 
competen�a cur�ilor de apel cererile de str�mutare a proceselor pentru motive de 
b�nuial� legitim�, neexistând, într-adev�r, niciun motiv rezonabil ca asemenea cererii 
s� fie rezolvate chiar de c�tre instan�a suprem�; nu doar pentru corelare, ci, mai ales, 
pentru a garanta �i pe aceast� cale dreptul p�r�ii la dezbateri contradictorii �i dreptul ei 
la ap�rare, art. 152 alin. (41) C. pr. civ. a dobândit o formulare mai precis�, astfel încât 
termenul în cuno�tin�� s� opereze numai fa�� de cel c�ruia exist� certitudinea c� i s-a 
înmânat cita�ia pentru un termen de judecat�; obligativitatea motiv�rii opiniilor aflate în 
divergen�� la adoptarea hot�rârii, solu�ie concordant� cu dreptul p�r�ii la un proces 
echitabil �i cu principiul transparen�ei democratice a justi�iei; reconfirmându-se posibi-
litatea invoc�rii unei excep�ii de neconstitu�ionalitate �i în fa�a tribunalului arbitral – 
indiferent de natura litigiului, distinc�ie acum desuet�, de�i înc� cultivat� prin dispozi�iile 
constitu�ionale –, art. 602 alin. (2) C. pr. civ. a introdus, justificat, ca motiv al ac�iunii în 
anularea hot�rârii arbitrale admiterea excep�iei invocate dup� pronun�area în fond de 
c�tre tribunalul arbitral în respectivul litigiu, art. 606 alin. (2) C. pr. civ. precizând 
termenul în care se poate exercita ac�iunea în anulare; cu totul notabil� �i deplin 
justificat� este solu�ia trimiterii cauzei de c�tre curtea de apel spre rejudecare tribu-
nalului arbitral, în unele dintre cazurile prev�zute de art. 599 alin. (1) C. pr. civ.; art. 604 
alin. (4) C. pr. civ., inevitabil �i ra�ional, a prev�zut calea de atac a recursului împotriva 
hot�rârii cur�ii de apel pronun�ate în fond, dup� admiterea ac�iunii în anularea hot�rârii 
arbitrale; din perspectiva prevederilor art. 980 alin. (2) C. pr. civ., excesiv� �i greu 
compatibil� cu principiile jurisdic�iei etatice ni se pare solu�ia judec�rii în echitate de 
c�tre curtea de apel, solu�ie împrumutat�, dar aflat� într-o cu totul alt� ambian�� de 
reglementare; remarc�m, cu satisfac�ie, înl�turarea unor dispozi�ii anacronice, intro-
duse la sugestia membrilor comisiei parlamentare sesizate în fond de la Camera 
Deputa�ilor [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 conven�iei arbitrale]; în sfâr�it, de principiu, a fost înl�turat� procedura 
învestirii cu formul� executorie, procedur� strict �i abuziv formal�, neconstitu�ional� �i 
absolut inutil�. 
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• Cum era de a�teptat, prin legea de punere în aplicare a codului au fost 
abrogate dispozi�iile 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 modific�rile �i complet�rile 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 înfiin�area �i organizarea de 
sec�ii maritime �i fluviale la unele instan�e judec�tore�ti �i unit��i de procuratur�, 
publicat în B. Of. nr. 131 din 31 octombrie 1974, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare; 

e) Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna-
�ional privat, publicat� în M. Of. nr. 245 din 1 octombrie 1992, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 

f) art. 24 alin. (2) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situa�iei juridice a 
unor imobile cu destina�ia de locuin�e, trecute în proprietatea statului, publicat� în M. 
Of. nr. 279 din 29 noiembrie 1995, cu modific�rile ulterioare; 

g) Ordonan�a Guvernului nr. 5/2001 privind procedura soma�iei de plat�, 
publicat� în M. Of. nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin 
Legea nr. 295/2002, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

h) art. 12 din Legea nr. 240/2004 privind r�spunderea produc�torilor pentru 
pagubele generate de produsele cu defecte, republicat� în M. Of. nr. 313 din 22 aprilie 
2008; 

i) Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 119/2007 privind m�surile pentru 
combaterea întârzierii execut�rii obliga�iilor de plat� rezultate din contracte între 
profesioni�ti, publicat� în M. Of. nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobat� cu modific�ri 
�i complet�ri prin Legea nr. 118/2008, cu modific�rile 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 modific�rile �i com-
plet�rile ulterioare; 

k) orice alte dispozi�ii contrare, chiar dac� sunt cuprinse în legi speciale (s.n)1. 

• Pentru asigurarea coeren�ei reglement�rilor �i pentru facilitarea aplic�rii noilor 
reglement�ri procedurale, au fost deja modificate sau completate unele dintre preve-
derile 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 modific�rile �i complet�rile ulterioare, se modific� 
�i va avea urm�torul cuprins: 

„În termen de 5 zile de la comunicarea soma�iunii, debitorul poate face con-
testa�ie la executare. 

������������������������������������������������������������
1 Cu aceea�i „generozitate” �i „comoditate” ca la legea de punere în aplicare a Codului civil, 

legiuitorul las� la discre�ia interpretului s� „pescuiasc�” din întreaga reglementare activ� tot ceea 
ce i se pare a fi în contradic�ie cu noua reglementare procedural�. Inutil s� mai avertiz�m la ce 
consecin�e se va ajunge în jurispruden�� prin cultivarea unei asemenea libert��i de „selectare”. 
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Contesta�ia se va introduce la instan�a de executare, care o va judeca potrivit 
Codului de procedur� civil�, de urgen�� �i cu prec�dere, înaintea oric�rei alte pricini. 

Hot�rârea pronun�at� asupra contesta�iei va putea fi atacat� numai cu apel în 
termen de 15 zile de la pronun�are. 

Instan�a va putea suspenda executarea numai în cazul în care contestatorul nu 
recunoa�te semn�tura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoa�te procura. 

În caz de suspendare a execut�rii, creditorul va putea ob�ine m�suri de 
asigurare”. 

> Articolul 54 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicat� în M. Of. nr. 100 
din 1 mai 1934, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se modific� �i va avea 
urm�torul cuprins: 

„În termen de 5 zile de la primirea soma�iunii, debitorul poate face contesta�ie la 
executare. 

Contesta�ia se va introduce la instan�a de executare, care o va judeca potrivit 
Codului de procedur� civil�, de urgen�� �i cu prec�dere, înaintea oric�rei alte pricini. 

Hot�rârea pronun�at� asupra contesta�iei va putea fi atacat� numai cu apel în 
termen de 15 zile de la pronun�are. 

Instan�a va putea suspenda executarea numai în cazul în care contestatorul nu 
recunoa�te semn�tura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoa�te procura. 

În caz de suspendare a execut�rii, creditorul va putea ob�ine m�suri de asi-
gurare”. 

> Legea nr. 31/1990 privind societ��ile comerciale, republicat� în M. Of. nr. 1.066 
din 17 noiembrie 2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se modific� �i se 
completeaz� dup� cum urmeaz�: 

1. Titlul se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„Legea societ��ilor” 
2. Articolul 1 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(1) În vederea desf��ur�rii de activit��i cu scop lucrativ, persoanele fizice �i 

persoanele juridice se pot asocia �i pot constitui societ��i cu personalitate juridic�, cu 
respectarea dispozi�iilor prezentei legi. 

 (2) Societ��ile prev�zute la alin. (1) cu sediul în România sunt persoane juridice 
române”. 

3. La articolul 2, partea introductiv� se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„Dac� prin lege nu se prevede altfel, societ��ile cu personalitate juridic� se 

constituie în una dintre urm�toarele forme:” 
4. Articolul 4 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„Societatea cu personalitate juridic� va avea cel pu�in 2 asocia�i, în afar� de 

cazul în care legea prevede altfel”. 
5. La articolul 10, alineatele (2) �i (3) se modific� �i vor avea urm�torul cuprins: 
„(2) Cu excep�ia cazului în care societatea este transformat� într-o societate de 

alt� form�, capitalul social al societ��ilor prev�zute la alin. (1) nu poate fi redus sub 
minimul legal decât dac� valoarea sa este adus� la un nivel cel pu�in egal cu minimul 
legal prin adoptarea unei hot�râri de majorare de capital în acela�i timp cu hot�rârea 
de reducere a capitalului. În cazul înc�lc�rii acestor dispozi�ii, orice persoan� interesat� 
se poate adresa instan�ei pentru a cere dizolvarea societ��ii. Societatea nu va fi 
dizolvat� dac�, pân� la r�mânerea definitiv� a hot�rârii judec�tore�ti de dizolvare, 
capitalul social este adus la valoarea minimului legal prev�zut de prezenta lege. 
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(3) Num�rul ac�ionarilor în societatea pe ac�iuni nu poate fi mai mic de 2. În cazul 
în care societatea are mai pu�in de 2 ac�ionari pe o perioad� mai lung� de 9 luni, orice 
persoan� interesat� poate solicita instan�ei dizolvarea societ��ii. Societatea nu va fi 
dizolvat� dac�, pân� la r�mânerea definitiv� a hot�rârii judec�tore�ti de dizolvare, 
num�rul minim de ac�ionari prev�zut de prezenta lege este reconstituit”. 

6. La articolul 48, alineatul (2) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(2) Dac� societatea nu se conformeaz�, orice persoan� interesat� poate cere 

tribunalului s� oblige organele societ��ii s� le regularizeze, sub sanc�iunea pl��ii de 
daune-interese potrivit dreptului comun”. 

7. La articolul 58, alineatul (1) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(1) La data la care hot�rârea judec�toreasc� de constatare sau declarare a 

nulit��ii a devenit definitiv�, societatea înceteaz� f�r� efect retroactiv �i intr� în lichi-
dare. Dispozi�iile legale privind lichidarea societ��ilor ca urmare a dizolv�rii se aplic� în 
mod corespunz�tor”. 

8. Articolul 60 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(1) Încheierile judec�torului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte 

înregistr�ri în registrul comer�ului sunt executorii �i sunt supuse numai apelului. 
(2) Termenul de apel este de 15 zile �i curge de la data pronun��rii încheierii 

pentru p�r�i �i de la data public�rii 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 men�ioneaz� în registrul comer�ului unde s-a f�cut 
înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comer�ului 
înainteaz� apelul cur�ii de apel în a c�rei raz� teritorial� se afl� sediul societ��ii, iar în 
cazul sucursalelor înfiin�ate în alt jude�, cur�ii de apel în a c�rei raz� teritorial� se afl� 
sediul sucursalei. 

(4) Dispozi�iile Codului de procedur� civil� cu privire la procedura scris� pre-
alabil� judec�rii apelului se aplic� în mod corespunz�tor. 

(5) În cazul admiterii apelului, decizia instan�ei de apel va fi men�ionat� în 
registrul comer�ului, fiind aplicabile dispozi�iile art. 48, 49 �i 56 - 59”. 

9. La articolul 62, alineatul (3) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(3) Hot�rârea pronun�at� asupra opozi�iei este supus� numai apelului”. 
10. La articolul 132, alineatele (9) �i (10) se modific� �i vor avea urm�torul 

cuprins: 
„(9) Cererea se va judeca în camera de consiliu. Hot�rârea judec�toreasc� 

pronun�at� este supus� numai apelului. 
(10) Hot�rârea definitiv� de anulare va fi men�ionat� în registrul comer�ului �i 

publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data public�rii ea este 
opozabil� tuturor ac�ionarilor”. 

11. La articolul 133, alineatul (2) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(2) Instan�a, încuviin�ând suspendarea, îl poate obliga pe reclamant la o 

cau�iune”. 
12. La articolul 133, alineatul (3) se abrog�. 
13. La articolul 15324, alineatul (5) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(5) În cazul neîntrunirii adun�rii 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 instan�ei pentru a cere 
dizolvarea societ��ii. Dizolvarea poate fi cerut� �i în cazul în care obliga�ia impus� 
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societ��ii potrivit alin. (4) nu este respectat�. În oricare dintre aceste cazuri instan�a 
poate acorda societ��ii un termen ce nu poate dep��i 6 luni pentru regularizarea 
situa�iei. Societatea nu va fi dizolvat� dac� reconstituirea activului net pân� la nivelul 
unei valori cel pu�in egale cu jum�tate din capitalul social are loc pân� în momentul 
r�mânerii definitive a hot�rârii judec�tore�ti de dizolvare”. 

14. La articolul 155, alineatul (5) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(5) Dac� ac�iunea se porne�te împotriva directorilor, ace�tia sunt suspenda�i de 

drept din func�ie pân� la r�mânerea definitiv� a hot�rârii”. 
15. La articolul 1551, alineatul (4) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(4) Dup� r�mânerea definitiv� a hot�rârii instan�ei de admitere a ac�iunii pre-

v�zute la alin. (1), adunarea general� a ac�ionarilor, respectiv consiliul de supra-
veghere va putea decide încetarea mandatului administratorilor, directorilor �i mem-
brilor consiliului de supraveghere, respectiv al membrilor directoratului, �i înlocuirea 
acestora”. 

16. La articolul 204, alineatul (4) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(4) Dup� fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv 

directoratul vor depune la registrul comer�ului actul modificator �i textul complet al 
actului constitutiv, actualizat cu toate modific�rile, care vor fi înregistrate în temeiul 
încheierii judec�torului-delegat, cu excep�ia situa�iilor stipulate la art. 223 alin. (3) �i la 
art. 226 alin. (2), când înregistrarea va fi efectuat� pe baza hot�rârii definitive de 
excludere sau de retragere”. 

17. La articolul 206, alineatul (2) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(2) Când opozi�ia a fost admis�, asocia�ii trebuie s� decid�, în termen de o lun� 

de la data la care hot�rârea a r�mas definitiv�, dac� în�eleg s� renun�e la prelungire 
sau s� îl exclud� din societate pe asociatul debitor al oponentului”. 

18. La articolul 208, alineatul (4) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(4) Reducerea capitalului social nu are efect �i nu se fac pl��i în beneficiul 

ac�ionarilor pân� când creditorii nu vor fi ob�inut realizarea crean�elor lor ori garan�ii 
adecvate sau pân� la data la care instan�a a respins cererea creditorilor ca inadmisibil� 
ori, apreciind c� societatea a oferit creditorilor garan�ii adecvate sau c�, luându-se în 
considerare activul societ��ii, garan�iile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor 
ca neîntemeiat�, iar hot�rârea judec�toreasc� a r�mas definitiv�”. 

19. La articolul 223, dup� alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), 
cu urm�torul cuprins: 

„(31) Hot�rârea prin care instan�a se pronun�� asupra cererii de excludere este 
supus� numai apelului”. 

20. La articolul 223, alineatul (4) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(4) Hot�rârea definitiv� de excludere se depune, în termen de 15 zile, la oficiul 

registrului comer�ului pentru a fi înscris� în registru, iar dispozitivul hot�rârii se public�, 
la cererea societ��ii, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a”. 

21. La articolul 226 alineatul (1), litera c) se modific� �i va avea urm�torul 
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 hot�râri a 
tribunalului, supus� numai apelului”. 

22. La articolul 232, alineatul (2) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(2) Înscrierea �i publicarea se vor face conform art. 204, când dizolvarea are loc 

în baza unei hot�râri a adun�rii generale, �i în termen de 15 zile de la data la care 
hot�rârea judec�toreasc� a r�mas definitiv�, când dizolvarea a fost pronun�at� de 
justi�ie”. 
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23. La articolul 237 alineatul (1), dup� litera c) se introduce o nou� liter�, litera 
c1), cu urm�torul cuprins: 

,,c1) societatea s-a aflat mai mult de 3 ani în inactivitate temporar�, anun�at� 
organelor fiscale �i înscris� în registrul comer�ului; termenul de 3 ani curge de la data 
înscrierii în registrul comer�ului a men�iunii privind starea de inactivitate temporar� a 
societ��ii;”. 

24. La articolul 237, alineatele (5) - (7) se modific� �i vor avea urm�torul cuprins: 
,,(5) Orice persoan� interesat� poate face numai apel împotriva hot�rârii de 

dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicit��ii potrivit prevederilor alin. 
(3) �i (4). Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comer�ului la care 
este înregistrat� societatea a c�rei dizolvare a fost pronun�at�. 

(6) La data la care hot�rârea judec�toreasc� de dizolvare r�mâne definitiv�, 
persoana juridic� intr� în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi. 

(7) Dac� în termen de 3 luni de la data la care hot�rârea judec�toreasc� de 
dizolvare a r�mas definitiv� nu se procedeaz� la numirea lichidatorului, judec�torul 
delegat, la cererea oric�rei persoane interesate, nume�te un lichidator de pe Lista 
practicienilor în reorganizare �i lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi f�cut� 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 modific�rile �i 
complet�rile ulterioare”. 

25. La articolul 243, alineatele (2) �i (5) se modific� �i vor avea urm�torul 
cuprins: 

„(2) Opozi�ia se face în termen de 30 de zile de la data public�rii proiectului de 
fuziune sau de divizare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Ea se depune la 
oficiul registrului comer�ului, care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va 
men�iona în registru �i o va înainta instan�ei judec�tore�ti competente. Hot�rârea 
pronun�at� asupra opozi�iei este supus� numai apelului. 

.......................................................................... 
(5) Dac� societatea debitoare sau, dup� caz, societatea succesoare în drepturile 

�i obliga�iile societ��ii debitoare a f�cut în cursul procesului o ofert� pentru constituirea 
unor garan�ii sau privilegii apreciate de instan�� ca fiind necesare �i adecvate pentru 
satisfacerea crean�ei creditorului, instan�a va pronun�a o încheiere prin care va acorda 
p�r�ilor un termen pentru constituirea acelor garan�ii. Încheierea pronun�at� de instan�� 
este supus� apelului odat� cu fondul”. 

26. La articolul 260, alineatele (8) �i (10) se modific� �i vor avea urm�torul 
cuprins: 

„(8) În termen de 15 zile de la terminarea lichid�rii, lichidatorii vor depune la 
registrul comer�ului cererea de radiere a societ��ii din registrul comer�ului, sub sanc�i-
unea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicat� 
de tribunalul în circumscrip�ia c�ruia î�i are sediul societatea, în urma sesiz�rii oric�rei 
p�r�i interesate. Încheierea judec�torului 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 men�ionat la alin. (1), 

prelungit de tribunal dup� caz, oficiul registrului comer�ului nu a fost sesizat cu nicio 
cerere de radiere sau cu nicio cerere de numire a lichidatorului, societatea este radiat� 
din oficiu din registrul comer�ului. Radierea se dispune prin sentin�� a tribunalului în a 
c�rui circumscrip�ie se afl� sediul societ��ii, pronun�at� la cererea Oficiului Na�ional al 
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Registrului Comer�ului, cu citarea societ��ii �i a Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� �i a direc�iei generale a finan�elor publice jude�ene sau a municipiului Bucure�ti, 
dup� caz”. 

27. La articolul 262, alineatul (3) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(3) Împotriva sentin�ei se poate declara numai apel de c�tre asocia�i sau 

administratori, în termen de 15 zile de la pronun�are”. 
28. La articolul 263, alineatul (4) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(4) Dup� expirarea termenului prev�zut la alin. (2) sau dup� ce hot�rârea 

asupra opozi�iei a r�mas definitiv�, situa�ia financiar� de lichidare �i repartizare se 
consider� aprobat� �i lichidatorii sunt libera�i”. 

29. La articolul 264, alineatul (3) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(3) În cazul în care majoritatea nu a fost ob�inut�, numirea se face de tribunal, la 

cererea oric�ruia dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau 
dintre asocia�i, cu citarea societ��ii �i a celor care au cerut-o. Hot�rârea este supus� 
numai apelului”. 

30. La articolul 2702d, alineatul (2) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
„(2) Opozi�ia prev�zut� la alin. (1) suspend� executarea opera�iunii pân� la data 

la care hot�rârea judec�toreasc� r�mâne definitiv�, în afar� de cazul în care societatea 
debitoare face dovada pl��ii datoriilor sau ofer� garan�ii acceptate de creditori ori 
încheie cu ace�tia un acord pentru plata datoriilor”. 

31. În tot cuprinsul legii, sintagma „societate comercial�” sau, dup� caz, „soci-
et��i comerciale” se înlocuie�te cu termenul „societate” sau, dup� caz, „societ��i”. 

> Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat� în M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 
1998, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se modific� dup� cum urmeaz�: 

1. La articolul 9, alineatul (9) va avea urm�torul cuprins: 
„(9) Nerespectarea obliga�iilor prev�zute la alin. (6) de c�tre primar sau secretar 

atrage atât r�spunderea administrativ� �i disciplinar� a acestuia, potrivit legii, cât �i 
plata de penalit��i în condi�iile prev�zute 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 urm�torul cuprins: 
„(2) Dac� instan�a admite plângerea, primarul va fi obligat s� execute de îndat� 

înmânarea titlului de proprietate sau, dup� caz, punerea efectiv� în posesie, sub 
sanc�iunea pl��ii de penalit��i în condi�iile prev�zute la art. 894 din Codul de procedur� 
civil�”. 

> Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inven�ie, republicat� în M. Of. nr. 541 
din 8 august 2007, se modific� dup� cum urmeaz�: 

1. La articolul 49, alineatul (2) va avea urm�torul cuprins: 
„(2) Hot�rârile Tribunalului Bucure�ti privind autorizarea utiliz�rii unei licen�e 

obligatorii, precum �i cele privind remunera�ia prev�zut� în raport cu utilizarea acesteia 
sunt supuse numai apelului la Curtea de Apel Bucure�ti”. 

2. La articolul 57, alineatele (1) �i (2) vor avea urm�torul cuprins: 
„(1) Hot�rârea Comisiei de reexaminare, motivat�, se comunic� p�r�ilor în 

termen de 30 de zile de la pronun�are �i poate fi atacat� cu contesta�ie la Tribunalul 
Bucure�ti în termen de 30 de zile de la comunicare. 

(2) Hot�rârile Tribunalului Bucure�ti pot fi atacate numai cu apel la Curtea de 
Apel Bucure�ti”. 

3. Articolul 64 va avea urm�torul cuprins: 
„(1) Dac� titularul unui brevet de inven�ie sau persoanele titulare ale unui drept 

de proprietate industrial� protejat printr-un brevet de inven�ie acordat de statul român �i 
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succesorii lor în drept, de�inut în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, c�rora 
le-au fost înc�lcate drepturile patrimoniale conferite de brevet prin exploatarea inven�iei 
în mod abuziv, f�r� consim��mântul titularului sau prin orice fapte de înc�lcare a drep-
turilor acestuia, sau orice alt� persoan� care exercit� dreptul de proprietate industrial� 
cu consim��mântul titularului face dovada credibil� c� dreptul s�u de proprietate 
industrial� protejat printr-un brevet de inven�ie face obiectul unei ac�iuni ilicite, actuale 
sau iminente �i c� aceast� ac�iune risc� s� îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, 
poate s� cear� instan�ei judec�tore�ti luarea unor m�suri provizorii. 

(2) Instan�a judec�toreasc� poate s� dispun� în special: 
a) interzicerea înc�lc�rii sau încetarea ei provizorie; 
b) luarea m�surilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt apli-

cabile prevederile Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea 
respect�rii drepturilor de proprietate industrial�, aprobat� cu modific�ri prin Legea 
nr. 280/2005, cu complet�rile ulterioare. 

(3) Dispozi�iile procedurale aplicabile sunt cuprinse în dispozi�iile Codului de 
procedur� civil� privitoare la m�surile provizorii în materia drepturilor de proprietate 
intelectual�. 

(4) M�surile provizorii pot fi dispuse �i împotriva unui intermediar ale c�rui 
servicii sunt utilizate de c�tre un ter� pentru a înc�lca un drept protejat prin prezenta 
lege”. 

 > Legea nr. 129/1992 privind protec�ia 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 urm�torul cuprins: 
„(1) Hot�rârea Comisiei de contesta�ii se comunic� p�r�ilor în termen de 30 de 

zile de la pronun�are �i poate fi atacat� cu contesta�ie la Tribunalul Bucure�ti, în termen 
de 30 de zile de la comunicare. Hot�rârea este supus� numai apelului. 

(2) Hot�rârile Comisiei de contesta�ii r�mase definitive se public� în Buletinul 
oficial de proprietate industrial� al O.S.I.M., în termen de 60 de zile de la pronun�area 
hot�rârii”. 

2. Articolul 53 va avea urm�torul cuprins: 
„(1) Dac� titularul unui desen ori model înregistrat sau orice alt� persoan� care 

exercit� dreptul de proprietate industrial� cu consim��mântul titularului face dovada 
credibil� c� dreptul de proprietate industrial� asupra desenului sau modelului face 
obiectul unei ac�iuni ilicite, actuale sau iminente �i c� aceast� ac�iune risc� s� îi 
cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate s� cear� instan�ei judec�tore�ti luarea 
unor m�suri provizorii. 

(2) Instan�a judec�toreasc� poate s� dispun� în special: 
a) interzicerea înc�lc�rii sau încetarea ei provizorie; 
b) luarea m�surilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt apli-

cabile prevederile Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea 
respect�rii drepturilor de proprietate industrial�, aprobat� cu modific�ri prin Legea nr. 
280/2005, cu complet�rile ulterioare. 

(3) Dispozi�iile procedurale aplicabile sunt cuprinse în dispozi�iile Codului de 
procedur� civil� privitoare la m�surile provizorii în materia drepturilor de proprietate 
intelectual�. 

(4) M�surile provizorii pot fi dispuse �i împotriva unui intermediar ale c�rui 
servicii sunt utilizate de c�tre un ter� pentru a înc�lca un drept protejat prin prezenta 
lege”. 
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> La articolul 16 din Legea nr. 16/1995 privind protec�ia topografiilor produselor 
semiconductoare, republicat� în M. Of. nr. 824 din 6 octombrie 2006, alineatele (3) �i 
(4) se modific� �i vor avea urm�torul cuprins: 

„(3) Hot�rârea motivat� a Comisiei de reexaminare se comunic� p�r�ilor în 
termen de 15 zile de la pronun�are �i poate fi atacat� cu contesta�ie la Tribunalul 
Bucure�ti, în termen de 30 de zile de la comunicare. 

(4) Hot�rârea Tribunalului Bucure�ti poate fi atacat� numai cu apel la Curtea de 
Apel Bucure�ti”. 

> Dup� articolul 75 din Legea notarilor publici �i a activit��ii notariale nr. 36/1995, 
republicat� în M. Of. nr. 732 din 18 octombrie 2011, cu modific�rile ulterioare, se 
introduce un nou articol, articolul 751, cu urm�torul cuprins: 

„(1) Succesibilul sau alt� persoan� interesat� poate sesiza direct instan�a 
judec�toreasc� în vederea dezbaterii unei succesiuni. 

(2) Dispozi�iile art. 188 alin. (3) din Codul de procedur� civil� sunt aplicabile”. 
> La articolul 88 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea �i exercitarea pro-

fesiei de avocat, republicat� în M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modific�rile 
ulterioare, alineatul (4) se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 

„(4) Împotriva hot�rârilor pronun�ate potrivit alin. (2) �i (3) partea interesat� poate 
formula contesta�ie la Sec�ia de contencios administrativ �i fiscal a Cur�ii de Apel 
Bucure�ti”. 

> Ordonan�a Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicat� în M. Of. 
nr. 201 din 30 august 1995, aprobat� cu modific�ri prin Legea nr. 106/1995, cu modi-
fic�rile �i complet�rile ulterioare, se modific� dup� cum urmeaz�: 

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urm�torul cuprins: 
„Se instituie timbrul judiciar, care, în condi�iile prezentei ordonan�e, se aplic� 

ac�iunilor, cererilor, actelor �i serviciilor de competen�a tuturor instan�elor judec�tore�ti, 
Ministerului Justi�iei, Parchetului General de pe lâng� Înalta Curte de Casa�ie �i 
Justi�ie, precum �i actelor ce se îndeplinesc de c�tre notarii publici �i executorii 
judec�tore�ti”. 

2. La articolul 4, alineatul (1) va avea urm�torul cuprins: 
„Cererilor adresate instan�elor judec�tore�ti pentru eliberarea de copii �i 

certificate, celor adresate executorilor judec�tore�ti pentru comunicarea notific�rilor, 
precum �i oric�ror alte cereri care nu fac obiectul activit��ii 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 publicit��ii imobiliare nr. 7/1996, repu-
blicat� în M. Of. nr. 201 din 3 martie 2006, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
alineatele (3), (4) �i (6) se modific� �i vor avea urm�torul cuprins: 

„(3) Hot�rârea pronun�at� de judec�torie poate fi atacat� numai cu apel. 
(4) Hot�rârea judec�toreasc� definitiv� se comunic�, din oficiu, biroului teritorial 

de c�tre instan�a care s-a pronun�at ultima asupra fondului. 
.......................................................................... 
(6) În cazul respingerii plângerii prin hot�râre judec�toreasc� definitiv�, not�rile 

f�cute 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 modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 

„(1) Titularii drepturilor recunoscute �i protejate prin prezenta lege pot solicita 
instan�elor de judecat� sau altor organisme competente, dup� caz, recunoa�terea 
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drepturilor lor �i constatarea înc�lc�rii acestora �i pot pretinde acordarea de desp�-
gubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Acelea�i solicit�ri pot fi formulate în 
numele �i pentru titularii de drepturi de c�tre organismele de gestiune, de c�tre aso-
cia�iile de combatere a pirateriei sau de c�tre persoanele autorizate s� utilizeze 
drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat în acest sens. Când 
o ac�iune 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 desp�gubirilor instan�a de judecat� ia în considerare: 
a) fie criterii, cum ar fi consecin�ele economice negative, în special câ�tigul 

nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de f�ptuitor �i, atunci când este cazul, alte 
elemente în afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului 
dreptului; 

b) fie acordarea de desp�gubiri reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal 
datorate pentru tipul de utilizare ce a f�cut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se 
pot aplica criteriile prev�zute la lit. a). 

(3) Dac� titularul dreptului de autor sau una dintre persoanele prev�zute la 
alin. (1) face dovada credibil� c� dreptul de autor face obiectul unei ac�iuni ilicite, 
actuale sau iminente �i c� aceast� ac�iune risc� s� îi cauzeze un prejudiciu greu de 
reparat, poate s� cear� instan�ei judec�tore�ti luarea unor m�suri provizorii. Instan�a 
judec�toreasc� poate s� dispun� în special: 

a) interzicerea înc�lc�rii sau încetarea ei provizorie; 
b) luarea m�surilor necesare pentru a asigura conservarea probelor; 
c) luarea m�surilor necesare pentru a asigura repararea pagubei; în acest scop, 

instan�a poate dispune luarea de m�suri asigur�torii asupra bunurilor mobile �i imobile 
ale persoanei presupuse a fi înc�lcat drepturile recunoscute de prezenta lege, inclusiv 
blocarea conturilor sale bancare �i a altor bunuri. În acest scop, autorit��ile competente 
pot s� dispun� comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori 
accesul corespunz�tor la informa�iile pertinente; 

d) ridicarea sau predarea c�tre autorit��ile competente a m�rfurilor cu privire la 
care exist� suspiciuni privind înc�lcarea unui drept prev�zut de prezenta lege, pentru a 
împiedica introducerea acestora în circuitul comercial. 

(4) Dispozi�iile procedurale aplicabile sunt cuprinse în prevederile Codului de 
procedur� civil� referitoare la m�surile provizorii în materia drepturilor de proprietate 
intelectual�. 

(5) Acelea�i m�suri pot fi cerute, în acelea�i condi�ii, împotriva unui intermediar 
ale c�rui servicii sunt utilizate de c�tre un ter� pentru a înc�lca un drept protejat prin 
prezenta lege. 

(6) M�surile prev�zute la alin. (3) �i (5) pot s� includ� descrierea detaliat�, cu ori 
f�r� prelevare de e�antioane, sau sechestrarea real� a m�rfurilor în litigiu �i, în cazurile 
corespunz�toare, a materialelor �i instrumentelor utilizate pentru a produce �i/sau a 
distribui aceste m�rfuri, precum �i documentele care se refer� la ele. Aceste m�suri vor fi 
avute în vedere �i în aplicarea dispozi�iilor art. 96 - 99 din Codul de procedur� penal�. 

(7) Instan�a poate s� autorizeze ridicarea de obiecte �i înscrisuri care constituie 
dovezi ale înc�lc�rii drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, în original ori în 
copie, chiar �i atunci când acestea se afl� în posesia p�r�ii adverse. În cazul înc�l-
c�rilor comise la scar� comercial�, autorit��ile competente pot s� dispun�, de aseme-
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nea, comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul cores-
punz�tor la informa�iile pertinente. 

(8) Pentru adoptarea m�surilor prev�zute la alin. (3) �i (7), sub rezerva asigur�rii 
protec�iei informa�iilor confiden�iale, instan�ele judec�tore�ti 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 s�u ori c� o astfel de atingere este 
iminent�. Se consider� ca reprezentând element de prob� suficient num�rul de copii ale 
unei opere sau ale oric�rui alt obiect protejat, la aprecierea instan�ei de judecat�. În acest 
caz, instan�ele judec�tore�ti pot s� cear� reclamantului s� depun� o cau�iune suficient� 
pentru a asigura compensarea oric�rui prejudiciu care ar putea fi suferit de pârât. 

(9) M�surile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei st�ri de fapt 
dispuse de instan�� vor fi duse la îndeplinire prin executor judec�toresc. Titularii drep-
turilor ce se presupune c� au fost înc�lcate ori cu privire la care exist� pericolul de a fi 
înc�lcate sau reprezentan�ii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea în 
executare a m�surilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei st�ri de fapt. 

(10) Titularii drepturilor înc�lcate pot cere instan�ei de judecat� s� dispun� 
aplicarea oric�reia dintre urm�toarele m�suri: 

a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a încas�rilor realizate prin 
actul ilicit; 

b) distrugerea echipamentelor �i a mijloacelor aflate în proprietatea f�ptuitorului, 
a c�ror destina�ie 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) r�spândirea informa�iilor cu privire la hot�rârea instan�ei de judecat�, inclusiv 
afi�area hot�rârii, precum �i publicarea sa integral� sau par�ial� în mijloacele de 
comunicare în mas�, pe cheltuiala celui care a s�vâr�it fapta; în acelea�i condi�ii 
instan�ele pot dispune m�suri suplimentare de publicitate adaptate circumstan�elor 
particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare. 

(11) Instan�a de judecat� dispune aplicarea m�surilor prev�zute la alin. (10) pe 
cheltuiala f�ptuitorului, cu excep�ia cazului în care exist� motive temeinice pentru ca 
acesta s� nu suporte cheltuielile. 

(12) M�surile prev�zute la alin. (10) lit. b) �i c) pot fi dispuse �i de procuror cu 
ocazia rezolv�rii cauzei în faza de urm�rire penal�. Dispozi�iile alin. (10) lit. c) nu se 
aplic� pentru construc�iile realizate cu înc�lcarea drepturilor privind opera de arhi-
tectur�, protejate prin prezenta lege, dac� distrugerea cl�dirii nu este impus� de cir-
cumstan�ele cazului respectiv. 

(13) În dispunerea m�surilor prev�zute la alin. (10), instan�a de judecat� va 
respecta principiul propor�ionalit��ii cu gravitatea înc�lc�rii drepturilor protejate de 
prezenta lege �i va lua în considerare interesele ter�ilor susceptibili de a fi afecta�i de 
aceste m�suri. 

(14) Autorit��ile judiciare sunt obligate s� comunice p�r�ilor solu�iile adoptate în 
cauzele de înc�lcare a drepturilor reglementate de prezenta lege. 

(15) Guvernul României, prin Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, sprijin� 
elaborarea, de c�tre asocia�iile �i organiza�iile profesionale, a codurilor de conduit� la 
nivel comunitar, destinate s� contribuie la asigurarea respect�rii drepturilor prev�zute 
de prezenta lege, în special în ceea ce prive�te utilizarea codurilor ce permit identi-
ficarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul României 
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SIGLE �I ABREVIERI 

alin. - alineat 
apud - citat dup� 
art. - articol 
B. Of. - Buletinul Oficial, Partea I 
B.C. - Revista „Buletinul Casa�iei” 
B.C.A. - Revista „Buletinul Cur�ilor de Apel” 
B.J.  - Buletinul Jurispruden�ei, baza de date, Ed. C.H.Beck 
C.A.C.I.  - Curtea de Arbitraj Comercial Interna�ional 
C. civ. fr. (it.), (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., B.J.  - Curtea de Apel Bucure�ti, Buletinul  Jurispruden�ei 
C.D.  - Culegere de decizii 
C.D.H. - Culegere de decizii �i hot�râri 
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 Justi�ie a Comunit��ilor Europene 
C.J.U.E.  - Curtea de Justi�ie a Uniunii Europene 
C.P.J. - Culegere de practic� judiciar� 
C.S.J. - Curtea Suprem� de Justi�ie 
C.S.M. - Consiliul Superior al Magistraturii 
Cas. - Curtea de Casa�ie �i Justi�ie a României 
Cass. fr. - Curtea de Casa�ie francez� 
col. civ. - Colegiul civil 
Conven�ie - Conven�ia pentru ap�rarea drepturilor omului �i a libert�-

�ilor fundamentale (Conven�ia european� a drepturilor 
omului) 

dec. civ. (pen.) - decizia civil� (penal�) 
dec. - decizia 
Dreptul - Revista „Dreptul” 
Ed. - Editura 
ed. - edi�ia 
H.C.M. - Hot�rârea Consiliului de Mini�tri 
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H.G.  - Hot�rârea Guvernului 
ibidem - în acela�i loc 
idem - acela�i autor 
infra - mai jos  
Î.C.C.J. - Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie 
J.C.P. - Juris-classeur périodique 
J.N. - Revista „Justi�ia Nou�” 
Jud. - Judec�toria 
Jur. Gen. - Jurispruden�a 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. - num�rul 
O.G. - Ordonan�a Guvernului 
O.U.G. - Ordonan�a de urgen�� a Guvernului 
op.cit. - opera citat� 
p. - pagina 
P.a. - Pandectele alfabetice 
P.R. - Revista „Pandectele Române” 
P.s. - Revista „Pandectele s�pt�mânale” 
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 
Recueil - Recueil de la Jurisprudence de la Cour de  Justice et du 

Tribunal de prèmiere instance 
Rev. arb. - Revue de l’arbitrage 
S.C.J. - Revista „Studii �i cercet�ri juridice” 
S.J.  - Revista „S�pt�mâna Juridic�” 
s.n. - sublinierea noastr� 
sec�. civ. propriet. intelect.  - sec�ia civil� �i de proprietate intelectual� 
sec�. civ. - sec�ia civil� 
sec�. com. - sec�ia comercial� 
sec�. cont. adm. - sec�ia de contencios administrativ 
sec�. pen. - sec�ia penal� 
sent. civ. - sentin�a civil� 
sent. pen. - sentin�a penal� 
supra - mai sus 
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�.a. - �i al�ii (altele) 
T.M.B.  - Tribunalul municipiului Bucure�ti 
Trib. Supr. - Tribunalul Suprem 
Trib. - Tribunalul 
Trib. jud. - Tribunalul jude�ean 
U.J.  - Editura „Universul Juridic” 
urm.  - urm�toarele 
versus - contra 
vol.  - volumul 
ZPO - Zivilprozessordnung, Codul de procedur� civil�  german  
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Ti t lu l  I  

Hot�rârile judec�tore�ti �i c�ile de atac împotriva 
acestora 

C A P I T O L U L  I  

HOT�RÂREA JUDEC�TOREASC� 

Sec�iunea 1 

Repere ale hot�rârii judec�tore�ti 

1. Criteriile actului jurisdic�ional; 
2. No�iunea de hot�râre judec�toreasc�;  
3. Categorii de hot�râri judec�tore�ti;  
4. Hot�rârile intermediare pronun�ate în c�ile de atac 

 
1. Criteriile actului jurisdic�ional. Momentul culminant al „fenomenului judiciar” 

este considerat „actul jurisdic�ional”, numit generic „hot�râre” �i semnificând „rostirea 
dreptului” (iuris dictio). Aceasta, întrucât, în acela�i timp, el este concluzia formulat� la 
un demers având ca obiect o situa�ie juridic� litigioas�, cât �i consacrarea unei st�ri de 
drept irevocabile prin for�a ce este ata�at� actului sub denumirea „autoritatea lucrului 
judecat”1. 

Reprezint� acest act – „actul jurisdic�ional” – o categorie autonom�, distinct� de 
toate celelalte? Actul jurisdic�ional este un act autonom, distinct de celelalte acte 
juridice. Dar care este criteriul delimitativ al actului jurisdic�ional, prin ce anume se 
particularizeaz� acest act? 

În pofida „venerabilit��ii” lui �i, aparent, a lesnicioasei lui aproprieri, actul juris-
dic�ional înc� î�i caut� determin�rile incontestabile. 

Remarcabilul �i substan�ialul efort doctrinar �i jurispruden�ial, având ca scop 
determinarea sau particularizarea actului jurisdic�ional, pare s� se fi cristalizat în trei 
concep�ii, ultima dintre acestea de factur� eclectic�2: 
                                                 

1 H. Solus, R. Perrot, Droit judiciaire privé., t. I, nr. 465, p. 426. 
2 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 men�ionate în aceste lucr�ri. Doctrina noastr� nu a evitat tema 
actului jurisdic�ional – �i nici nu putea s� o evite, m�car pentru a marca sensul generic al no�iunii 
de hot�râre jurisdic�ional� – fie evocând criteriile actului jurisdic�ional, fie chiar exprimând op�iuni. 
Bun�oar�, 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. 
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 • Într-o prim� concep�ie, criteriile actului jurisdic�ional sunt „extrinseci” acestuia, 
interesând, pentru definirea sa, „calitatea autorului s�u”1 (criteriul procedural). Având 
asemenea repere, actul jurisdic�ional ar urma s� fie definit ca act ce eman� de la un 
organ judiciar, potrivit unei proceduri specifice, având ca scop oferirea de garan�ii 
destinatarilor actului. Suficient îns� s� spunem c� aceast� concep�ie nu rezolv� 
problema criteriilor actului jurisdic�ional, ci doar o deplaseaz�, întrucât: ar urma s� se 
defineasc� „autorul” actului – ca organ de „jurisdic�ie” – �i s� se selecteze „modalit��ile 
de elaborare a actului”, modalit��i exclusive actului jurisdic�ional, pentru a face apoi 
posibil� delimitarea acestuia de alte acte, provenind de la acela�i autor �i emise în 
cadrul unei proceduri, dar care nu sunt totu�i „acte jurisdic�ionale”, ci simple acte de 
„administra�ie judiciar�”; 

 • În cea de-a doua concep�ie, criteriile actului jurisdic�ional sunt „intrinseci” 
acestuia, interesând, pentru definirea sa, criteriul finalist, adic� eficacitatea lui specific� 
exprimat� prin autoritatea lucrului judecat, precum �i criteriul material, adic� existen�a 
unui „litigiu” – patent sau latent – susceptibil de „tran�are” 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 jurisdic�ionale, nu a posteriori, dup� emiterea actului, iar 
pe de alta, unele acte, de�i jurisdic�ionale, nu sunt înzestrate cu autoritatea lucrului 
judecat2. Existen�a unui „litigiu”, a unui „diferend juridic” nu este, de asemenea, 
premisa imanent� actului jurisdic�ional, existând situa�ii când instan�a emite un act 
jurisdic�ional în absen�a oric�rui diferend între p�r�i3. 

 • În fine, o alt� concep�ie a rezultat prin combinarea unora dintre criteriile ar�tate, 
solu�ie de care – cum spunea un reputat doctrinar – „finalmente nu se poate sc�pa”4. 
Dar care dintre acele criterii? Op�iunile – motivate, desigur – sunt diferite: „existen�a 
unui litigiu”, „f�r� de care o activitate jurisdic�ional� nu este de conceput”; „emiterea 
actului de un organism care are toate caracteristicile unei veritabile jurisdic�ii” �i în 

                                                 
1 Ni se pare sugestiv� opinia potrivit c�reia criteriul actului jurisdic�ional este calitatea de 

„ter�” a judec�torului, în raport cu cei interesa�i 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, ordonan�a pre�edin�ial� – incontestabil act jurisdic�ional – 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�� pre�edin�ial�, dac� nu 
s-au schimbat împrejur�rile 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 pronun�ate în materie necontencioas� – obiect 
de controverse cât prive�te natura lor – dar, exemplificând, aducem în aten�ie incontestabile acte 
jurisdic�ionale, emise exclusiv pentru aplicarea corespunz�toare a legii, f�r� niciun suport litigios 
în privin�a lor: încheierea prin care se dispune, la cererea p�r�ilor, conexarea pricinilor, 
realizându-se astfel o prorogare legal� „direct�” de competen��; încheierea prin care, la cererea 
p�r�ilor, se dispune suspendarea judec��ii; încheierea prin care, chiar în pofida voin�ei comune a 
p�r�ilor, se admite cererea de ab�inere a unui judec�tor. S-ar putea îns� spune c�, în unele 
dintre aceste situa�ii sau altele asem�n�toare, exist� totu�i un conflict între p�r�i, iar incidentele 
rezolvate nu pot fi disociate de acel conflict. Interpretarea astfel, prin extrapolare, ni s-ar p�rea 
exagerat�, întrucât starea conflictual� dintre p�r�i a fost aplatizat� prin chiar acordul lor �i, 
oricum, ea nu avea nicio leg�tur� cu înse�i actele jurisdic�ionale emise de instan�� în respec-
tivele situa�ii. Un alt exemplu va fi poate mai conving�tor: desfacerea c�s�toriei pe baza acor-
dului p�r�ilor – 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 interesa�i în cauz�”1; criteriul 
teleologic, fundat pe „scopul func�iei jurisdic�ionale” �i „coinciden�a între punctul de 
vedere material �i cel formal”2; „autoritatea lucrului judecat”3; emiterea actului de un 
organ „specializat, independent �i impar�ial”4. F�r� îndoial�, fiecare dintre aceste 
criterii, cumulate, sunt de natur� s� configureze actul jurisdic�ional. Unele îns� r�mân 
discutabile, punând sub semnul întreb�rii rezisten�a întregului e�afodaj argumentativ. 

Dac� ar fi s� ne înscriem numai pe filiera sorgintei romane a termenului „jurisdic-
�ional”, atunci, având ca reper sintagma iuris dictio, am spune pur �i simplu c� actul 
jurisdic�ional este actul care „roste�te dreptul”. Ar rezulta, logic, c� premisa major� a 
unui posibil silogism ce-�i propune conota�ia actului jurisdic�ional este existen�a unui 
litigiu, materia sententiae, lis ipsa, urmat ineluctabil de r�spunsul instan�ei, de statuarea 
ei, iuris dictio5. Dar, chiar abstrac�ie f�când de unele „devieri” semantice, existen�a unui 
„litigiu”, a unui „diferend juridic”, susceptibil de „tran�are” prin „rostirea dreptului”, nu 
este în toate situa�iile condi�ia aprioric� �i imanent� actului jurisdic�ional. Dac� admitem 
– �i credem c� trebuie s� admitem – ideea c� actul jurisdic�ional se realizeaz� ca 
asemenea act �i în�untrul procedurilor necontencioase6, atunci între criteriile actului 
jurisdic�ional nu-�i afl� locul existen�a unui „litigiu”, a unui „diferend juridic” supus, 
a�a-zicând, „chirurgiei judiciare”. Interven�ia instan�ei este proteiform�, în raport cu 
ceea ce i s-a cerut, dar forma de obiectivare final� a acestei interven�ii este mereu 
aceea�i – actul jurisdic�ional. El este emis nu pentru a „tran�a”, ci pentru a face posibil� 
aplicarea legii la o situa�ie determinat�7. În acest sens, ne apropiem de una dintre 

                                                 
1 H. Solus, R. Perrot, op. cit., nr. 481, p. 441. 
2 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 locu�iunile romane ne-au provenit în forma lor originar� 

�i mai ales cu sensul lor autentic, glosatorii f�când ei în�i�i o oper� „creatoare” �i chiar „defor-
matoare”. Bun�oar�, avatarurile celebrei expresii în materia „autorit��ii” actului jurisdic�ional – res 
iudicata pro veritate accipitur – sau cele ale adagiului nemo censetur ignorare legem – postulând 
una dintre cele mai contestabile prezum�ii irefragabile – o demonstreaz� cu prisosin��. Sintagma 
iuris dictio pare s� fi avut, de asemenea, un „destin istoric” sinuos: ius dicere din Roma antic� 
neavând semnifica�ia de acum – „rostirea dreptului”. În procedura formular�, pretorul nu judeca 
diferendul dintre p�r�i, 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 „jurisdic�ie necontencioas�” sau „jurisdic�ie 
gra�ioas�” 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 în�untrul 
acestor sintagme poate fi, într-adev�r, lesne sesizat�, dar numai dac� ne abatem de la sensul 
originar al termenilor iuris dictio. 

7 S-ar p�rea c� judecata arbitral� în echitate constituie o abatere notabil� de la aser�iunea 
c� actul jurisdic�ional face posibil� aplicarea legii. Dualitatea arbitrajului nu poate conduce, nici în 
opinia noastr�, ata�at� altor opinii de autoritate, la concluzia c� arbitrajul în echitate este o 
judecat� în afara tuturor normelor sau abstrac�ie f�când cu totul de aceste norme. Suficient s� 
spunem c�: clauza privind solu�ionarea litigiului în echitate nu poate s� se refere decât la 
drepturi de care, „potrivit legii”, p�r�ile pot s� dispun�; nici p�r�ile, nici tribunalul arbitral nu pot 
ignora normele care intereseaz� ordinea public� �i bunele moravuri; chiar în prezen�a unei 
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opiniile exprimate în doctrina francez�, anume c� „actul jurisdic�ional este acel act emis 
de c�tre un judec�tor, ter� în proces, conform unei proceduri determinate, prin care, pe 
baza constat�rilor f�cute, se înl�tur� sau nu obstacolul ivit în activitatea sau în 
drepturile justi�iabililor”1, acest obstacol putând fi de natur� legal� – f�r� ca între p�r�i 
s� existe un litigiu – sau de natur� privat�2. Astfel, pot fi cuprinse în categoria actelor 
jurisdic�ionale nu numai hot�rârile – în sens larg – pronun�ate în materie contencioas�, 
dar �i cele în materie necontencioas�3, hot�rârile pronun�ate din oficiu4, hot�rârile 
tribunalelor arbitrale pronun�ate în echitate5, ca �i cele date pe baza unui contract 
judiciar, îndeosebi a tranzac�iei6. N-ar face parte, evident, din categoria actelor 
jurisdic�ionale actele de administra�ie judiciar�7. A�adar, exceptând aceste din urm� 
                                                                                                                                      
asemenea clauze, arbitrii pot solu�iona litigiul pe baza normelor de drept, motivând îns� 
concordan�a acestora cu exigen�ele echit��ii; hot�rârea pronun�at� în echitate trebuie motivat� �i 
ea poare face obiectul ac�iunii în anulare; tribunalul arbitral nu se poate pronun�a 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 reglement�rilor având ca obiect arbitrajul, distingându-se doar 
prin „motivele” care articuleaz� hot�rârea (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 jurisdic�ional� a hot�rârilor pronun�ate în materie necontencioas� a fost – �i este 

– controversat�, unii doctrinari contemporani înc� ata�ându-se concep�iei clasice, în sensul 
c�reia asemenea hot�râri n-ar fi acte jurisdic�ionale, esen�ialmente, întrucât nu exist� un litigiu 
(A se vedea, de exemplu: G. Couchez, op. cit., nr. 216). Fie considerându-le „acte hibride”, la 
jum�tatea drumului dintre actul administrativ �i actul jurisdic�ional (H. Solus, R. Perrot, op. cit., t. 
I, nr. 484), fie considerându-le pur �i simplu acte jurisdic�ionale (L. Cadiet, op. cit., nr. 319; J. 
Héron, op. cit., nr. 317), concep�ia clasic� este tot mai larg abandonat�. Într-adev�r, dac� acre-
dit�m ideea c� nu litigiul este criteriul actului jurisdic�ional, excluderea hot�rârilor – a încheierilor 
(art. 534 C. pr. civ.). – în materie necontencioas� din categoria actelor jurisdic�ionale r�mâne 
f�r� temei. Pe de alt� parte, simbioza dintre procedura contencioas� �i cea necontencioas� 
rezult� din aplicarea unor reguli procedurale similare, precum �i din posibilitatea transform�rii 
uneia în cealalt�.  

 4 Bun�oar�, în materie de divor�, cât prive�te încredin�area copiilor minori �i stabilirea 
pensiei de între�inere, în materie de tutel�, de curatel� etc. 

5 La cele deja ar�tate cu privire la hot�rârile arbitrale în echitate, s� mai ad�ug�m c�, 
totu�i, asemenea hot�râri se pronun�� în leg�tur� cu „drepturile subiective” ale p�r�ilor. 

6 Aceast� problem� este mai complex� poate decât celelalte, întrucât actul judiciar 
intervine dup� rezolvarea litigiului pe calea tranzac�iei �i ea poate fi atacat� cu recurs numai 
„pentru motive procedurale” (art. 440 C. pr. civ.). Totu�i, de�i unele efecte se ata�eaz� con-
ven�iei p�r�ilor, altele decurg îns� din titlul ce constat� încheierea învoielii: actul instan�ei este 
acela care confer� tranzac�iei valoare autentic� �i tot acest act are for�� executorie, f�când 
posibil� trecerea la executarea silit�. Hot�rârea de expedient sau „hot�rârea convenit�” nu este 
produsul voin�ei exclusive a p�r�ilor. Instan�a nu este un simplu receptacul al voin�ei p�r�ilor 
exprimat� prin tranzac�ie. Ea „verific�” condi�iile de admisibilitate �i de validitate ale acesteia, 
f�când apoi o „constatare” jurisdic�ional� cu privire la aceasta. Hot�rârea de expedient este deci 
act jurisdic�ional, dar, întrucât instan�a nu „judec�”, nu „adaug�” nimic în cuprinsul dispozitivului 
hot�rârii, aceasta nu are autoritate de lucru judecat. Oricum, nici existen�a litigiului, nici 
autoritatea lucrului judecat nu sunt criteriile actului jurisdic�ional. 

7 „Actele de administra�ie judiciar�”, „actele judiciare de administra�ie”, „actele judiciare 
administrative” sau „actele administrative judiciare” – sintagmele sunt diferite de la un autor la 
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acte, celelalte sunt jurisdic�ionale, indiferent dac� sunt sau nu înzestrate cu autoritatea 
lucrului judecat, indiferent dac� ele însele pot sau nu s� fac� obiectul unor c�i de atac, 
indiferent dac� sunt sau nu titluri executorii. 

Cu privire la defini�ia actului jurisdic�ional, defini�ie la care – în esen�� – ne-am 
ata�at, ne îng�duim totu�i dou� observa�ii: termenul „obstacol” nu ni se pare potrivit, 
îndeosebi prin referire la procedura necontencioas�, în cadrul c�reia instan�a, prin 
diversele acte pe care le s�vâr�e�te – atâtea câte i-au mai r�mas – precum „încuviin-
�area” adop�iei, „declararea” dispari�iei sau a mor�ii prezumate, omologarea unor acte, 
reconstituirea unor acte sau hot�râri, nu înl�tur� „obstacole” legale, ci împline�te 
exigen�ele impuse de lege pentru a asigura eficacitatea actului sau faptului; în cazul 
hot�rârilor de expedient, date dup� ce s-a pus cap�t litigiului prin tranzac�ia p�r�ilor, nu 
se mai pune de asemenea problema înl�tur�rii unor „obstacole”. 

A�a fiind, amendând �i întregind defini�ia dat�, conchidem spunând c� actul 
jurisdic�ional este actul emis de c�tre o autoritate jurisdic�ional�, independent� �i 
impar�ial�, conform unei proceduri determinate, prin care, pe baza constat�rilor f�cute, 
devine posibil� sau nu aplicarea legii la o situa�ie determinat� ori se confer� sau nu 
eficacitate juridic� unor acte sau fapte. 

2. No�iunea de hot�râre judec�toreasc�. Într-unul dintre sensurile comune, 
termenul „hot�râre” semnific� dispozi�ia unei autorit��i. Acest sens poate fi apropriat �i 
în limbajul juridic, hot�rârea fiind actul de dispozi�ie al instan�ei1. 

Într-un sens foarte larg, hot�rârea desemneaz� toate actele instan�ei adoptate în 
raporturile ei cu justi�iabilii, indiferent dac� prin ele se tran�eaz� sau nu un diferend 
juridic, un litigiu. Într-un asemenea sens, hot�rârea cuprinde atât actele de dispozi�ie în 
materie contencioas�, cât �i actele de dispozi�ie în materie necontencioas�, actele 
adoptate la sfâr�itul judec��ii sau în cursul acesteia, actele prin care se tran�eaz� o 
chestiune litigioas� sau se iau m�suri de administra�ie judiciar�. Într-un asemenea 
sens, „hot�rârea” are o semnifica�ie mai larg� decât cea a „actului jurisdic�ional”, care 
implic� dou� componente: iuris dictio – rostirea dreptului, tran�area litigiului prin 
aplicarea regulii de drept – �i imperium – exercitarea unei frac�iuni din puterea public�, 
puterea de a dispune de for�a public�2. 

Într-un sens mai restrâns, hot�rârea desemneaz� numai actul de dispozi�ie 
adoptat de instan�� în materie contencioas�, indiferent dac� prin el instan�a rezolv� 
chiar fondul litigiului sau numai un incident ivit în cursul judec��ii, un „litigiu accesoriu” �i 
premerg�tor fa�� de cel principal. Un asemenea sens este confirmat prin prevederile 
art. 424 C. pr. civ., care, grosso modo, distinge între dou� categorii de „hot�râri”: a) 
Hot�rârile prin care cauza este solu�ionat� 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 func�ionare a serviciului public al 
justi�iei, altele privesc asigurarea bunei desf��ur�ri a activit��ii 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 judec�tori sau instan�a 
judec�toreasc� �i arbitri sau tribunalul arbitral, ambele autorit��i de jurisdic�ie realizând 
componenta iuris dictio, dar numai instan�a judec�toreasc� dispunând �i de imperium. 
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 SIGLE �I ABREVIERI 

alin. - alineat 
apud - citat dup� 
art. - articol 
B. Of. - Buletinul Oficial, Partea I 
B.C. - Revista „Buletinul Casa�iei” 
B.C.A. - Revista „Buletinul Cur�ilor de Apel” 
B.J.  - Buletinul Jurispruden�ei, baza de date, Ed. C.H.Beck 
C.A.C.I.  - Curtea de Arbitraj Comercial Interna�ional 
C. civ. fr. (it.), (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., B.J.  - Curtea de Apel Bucure�ti, Buletinul Jurispruden�ei 
C.D.  - Culegere de decizii 
C.D.H. - Culegere de decizii �i hot�râri 
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 Justi�ie a Comunit��ilor Europene 
C.J.U.E.  - Curtea de Justi�ie a Uniunii Europene 
C.P.J. - Culegere de practic� judiciar� 
C.S.J. - Curtea Suprem� de Justi�ie 
C.S.M. - Consiliul Superior al Magistraturii 
Cas. - Curtea de Casa�ie �i Justi�ie a României 
Cass. fr. - Curtea de Casa�ie francez� 
col. civ. - Colegiul civil 
Conven�ie - Conven�ia pentru ap�rarea drepturilor omului �i a libert�-

�ilor fundamentale (Conven�ia european� a drepturilor 
omului) 

dec. civ. (pen.) - decizia civil� (penal�) 
dec. - decizia 
Dreptul - Revista „Dreptul” 
Ed. - Editura 
ed. - edi�ia 
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H.C.M. - Hot�rârea Consiliului de Mini�tri 
H.G.  - Hot�rârea Guvernului 
ibidem - în acela�i loc 
idem - acela�i autor 
infra - mai jos  
Î.C.C.J. - Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie 
J.C.P. - Juris-classeur périodique 
J.N. - Revista „Justi�ia Nou�” 
Jud. - Judec�toria 
Jur. Gen. - Jurispruden�a 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. - num�rul 
O.G. - Ordonan�a Guvernului 
O.U.G. - Ordonan�a de urgen�� a Guvernului 
op.cit. - opera citat� 
p. - pagina 
P.a. - Pandectele alfabetice 
P.R. - Revista „Pandectele Române” 
P.s. - Revista „Pandectele s�pt�mânale” 
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 
Recueil - Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice et du 

Tribunal de prèmiere instance 
Rev. arb. - Revue de l’arbitrage 
S.C.J. - Revista „Studii �i cercet�ri juridice” 
S.J.  - Revista „S�pt�mâna Juridic�” 
s.n. - sublinierea noastr� 
sec�. civ. propriet. intelect.  - sec�ia civil� �i de proprietate intelectual� 
sec�. civ. - sec�ia civil� 
sec�. com. - sec�ia comercial� 
sec�. cont. adm. - sec�ia de contencios administrativ 
sec�. pen. - sec�ia penal� 
sent. civ. - sentin�a civil� 
sent. pen. - sentin�a penal� 
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supra - mai sus 
�.a. - �i al�ii (altele) 
T.M.B.  - Tribunalul municipiului Bucure�ti 
Trib. Supr. - Tribunalul Suprem 
Trib. - Tribunalul 
Trib. jud. - Tribunalul jude�ean 
U.J.  - Editura „Universul Juridic” 
urm.  - urm�toarele 
versus - contra 
vol.  - volumul 
ZPO - Zivilprozessordnung, Codul de procedur� civil� german 
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Ti t lu l  I   

Executarea silit� 

C A P I T O L U L  I   

CONSIDERA�II GENERALE 

Sec�iunea 1 

Normele, modalit��ile �i formele execut�rii silite 

1. Preliminarii;  
2. Semnifica�ia termenului „executare silit�”; 
3. Natura juridic� a execut�rii silite; 
4. Normele cu privire la executarea silit�; 
5. Modalit��ile �i formele execut�rii silite 

 
1. Preliminarii. Astfel cum a precizat Curtea European�1, în sensul prevederilor 

art. 6 parag. 1 din Conven�ia european�, „dreptul de acces la justi�ie” r�mâne iluzoriu 
dac� ordinea juridic� intern� a unui stat contractant îng�duie ca o hot�râre judiciar� 
definitiv� �i obligatorie s� r�mân� inoperant� în detrimentul unei p�r�i. Executarea unei 
hot�râri trebuie considerat� ca f�când parte integrant� din „proces”2. Este respon-
sabilitatea fiec�rui stat contractant „s� creeze un arsenal juridic adecvat �i suficient 
pentru a asigura respectarea obliga�iilor pozitive ce îi revin”, astfel încât „într-un stat 
care respect� preeminen�a dreptului”, hot�rârile s� fie efectiv puse în executare �i 
„într-un termen rezonabil”3. Atunci când partea a ob�inut 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 Hot�rârii din 18 noiembrie 2004, în afacerea Zazanis �i al�ii 

c. Greciei. A se vedea, de asemenea, Hot�rârea din 1 martie 1997, în cauza Hornsby c. Greciei, 
sau Hot�rârea din 11 decembrie 2003, în cauza Karahalios c. Greciei. Mai recent, Hot�rârea în 
cauza Ruianu c. României (M. Of. nr. 1.139 din 2 decembrie 2004).  

2 Mai recent, a se vedea Hot�rârea C.E.D.O. din 12 octombrie 2006, în cauza 
Ioachimescu c. României. Acum, aceast� aser�iune a devenit axiom�. Cândva, cu mult� vreme 
în urm�, sub influen�a �i a doctrinei epocii, s-a considerat c� urm�rirea silit� nu este un proces, 
nu este o judecat�. (A se vedea, bun�oar�: Trib. Ilfov, sent.nr. 308/1921, P.R., 1923, p. 47). 
Totu�i, ni se pare excesiv s� se afirme sine modo c� toate actele de executare ale unei hot�râri 
judec�tore�ti sunt „acte jurisdic�ionale”. (În acest sens s-a pronun�at O. Puie, op. cit., Dreptul nr. 
6/2007, p. 124). Unele sunt pur �i simplu „fapte materiale” sau „opera�iuni tehnico-materiale” �i, 
oricum, de regul�, actele de executare sunt s�vâr�ite de executorul judec�toresc, care nu este 
„organ de jurisdic�ie”. Nu trebuie confundat� executarea silit� cu contesta�ia la executare. 

3 Bun�oar�, Hot�rârea C.E.D.O. din 15 martie 2007, în cauza Schrepler c. României. 
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silit�, pentru recuperarea crean�ei;1 o autoritate a statului nu poate pretexta lipsa de 
resurse pentru a nu onora o datorie a sa2, stabilit� printr-o hot�râre judec�toreasc�;3 
dac� se poate admite interven�ia statului într-o procedur� de executare a unei hot�râri 
judec�tore�ti, o asemenea interven�ie nu poate avea drept consecin�� „împiedicarea, 
invalidarea, întârzierea excesiv� a execut�rii, nici repunerea în discu�ie a fondului 
litigiului”4. În fine, Curtea a �inut s� precizeze c� în fa�a ei r�spunde statul, nu agentul 
execu�ional, pentru prejudiciul creat p�r�ii prin nepunerea în executare a hot�rârii ori 
prin executarea ei în afara unui termen rezonabil. �i statul r�spunde inclusiv pentru 
„prejudiciul moral” cauzat p�r�ii. 

Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 138/2000 pentru completarea �i modifi-
carea Codului de procedur� civil� a cuprins în spa�iul comandamentelor ei �i regle-
ment�rile de sub titlul „Despre executarea silit�”5. F�r� a-�i fi propus reconsiderarea 
substan�ial� �i cuprinz�toare a reglement�rilor în materie, legea le-a completat �i le-a 
modificat, sub unele aspecte, asigurând astfel, într-o oarecare m�sur�, �i între altele, 
simplificarea procedurii de urm�rire silit�, celeritatea acestei proceduri, sistematizarea 
reglement�rilor, actualizarea lor, accentuarea eficien�ei reglement�rilor, conceptuali-
zarea mai adecvat� �i tran�area legislativ� a unora dintre controversele doctrinare �i 
jurispruden�iale, inclusiv prin complinirea lacunelor în reglementare. Astfel cum s-a 
precizat6, obiectivele care au fost avute în vedere au fost, în principal, urm�toarele: 
cre�terea rolului �i a r�spunderii executorului judec�toresc; degrevarea instan�ei de 
executare, concomitent cu sporirea posibilit��ii acesteia de a controla eficient �i real 
legalitatea tuturor actelor de executare; reglementarea unitar� a contesta�iei la exe-
cutare; reglementarea unitar� a eliber�rii sau distribuirii sumei realizate prin executarea 
silit�; reglementarea expres� a întoarcerii execut�rii; simplificarea procedurilor de exe-
cutare silit�; scurtarea unor termene etc. S-a realizat, astfel, o reglementare unitar� �i 
coerent� de drept comun7. 
                                                 

1 Hot�rârea C.E.D.O. din 12 octombrie 2006, cit. supra. 
2 Hot�rârea C.E.D.O. din 6 septembrie 2005, în cauza S�c�leanu c. României. 
3 Ibidem. Pentru o reglementare anacronic�, validat� totu�i ca fiind constitu�ional�, a se 

vedea fostele prevederi ale O.G. nr. 22/2002 �i Decizia Cur�ii Constitu�ionale nr. 17/2007 (M. Of. 
nr. 118 din 16 februarie 2007), împreun� cu observa�iile critice ale lui C.-L. Popescu, Comentariu 
la Hot�rârea C.E.D.O. din 6 septembrie 2005, în cauza S�c�leanu c. României, în C.J. 
nr. 11/2005, p.28-31; Idem, Comentariu la Decizia Cur�ii Constitu�ionale nr. 17/2007, în C.J. 
nr. 3/2007, p. 2 �i 3. Preciz�m 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 corespuz�tor. (Din p�cate ins�, 
iar��i, abia dup� condamnarea statului român de c�tre instan�a european�).  

4 Hot�rârea 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, Modific�rile aduse Codului de pro-

cedur� 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 Reglement�ri speciale continu� îns� s� existe. Bun�oar�: 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; 
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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� 
civil�1, materia execut�rii silite a fost din nou amendat�, în esen��, pentru accentuarea 
eficientiz�rii procedurii de executare silit� �i pentru asigurarea celerit��ii acesteia. 

Legea nr. 202/2010 privind unele m�suri pentru accelerarea solu�ion�rii proce-
selor2 a adus, �i ea, unele modific�ri în materia procedurii execu�ionale, fiind un pre-
ambul pentru celelalte, mai numeroase, pe care avea s� le propun� Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedur� civil�3 (într-un limbaj mai conven�ional, „Noul Cod de 
procedur� civil�”), cu modific�rile 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� reglement�ri alc�tuiesc domeniul de analiz� - sau, mai 
onest �i mai potrivit spus, al unei încerc�ri de analiz� – al lucr�rii de fa��, autorii 
propunând o reexaminare a domeniului execut�rii 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 aten�ie a câtorva dintre substan�ialele �i cuprinz�toarele 
demersuri doctrinare dedicate execut�rii silite în reglementarea ce-i era consacrat� 
anterior intr�rii în vigoare a noului Cod de procedur� civil�, �i care, cel pu�in din 
perspectiva constantelor – nu pu�ine – ce au r�zb�tut în noua reglementare, �i-au 
men�inut în bun� m�sur� actualitatea. 

2. Semnifica�ia termenului „executare silit�”. Sintagma „executare silit�” 
evoc� ea îns��i conota�iile esen�iale, determinante ale acestui concept: silirea celui 
obligat printr-o hot�râre judec�toreasc� sau printr-un alt titlu executoriu s�-�i îndepli-
neasc� presta�ia, atunci când el nu se asociaz� voluntar la realizarea dreptului recu-
noscut prin acel titlu. Astfel cum s-a spus, „urm�rirea silit� este procedura prin mijlo-
                                                                                                                                      
Legea 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 insolven�ei cuprinde �i unele 
norme privind executarea silit�. Între reglement�rile speciale în materie, aducem în aten�ie �i 
faptul c�, prin Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile propriet��ii �i justi�iei, 
precum �i pentru unele m�suri adiacente (M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005), pentru asigurarea 
resurselor financiare necesare acord�rii de desp�gubiri s-a înfiin�at organismul de plasament în 
valori mobiliare denumit Fondul „Proprietatea”. Instan�a european� a constatat în repetate 
rânduri ineficien�a acestei solu�ii legislative. (Mai recent, a se vedea: Hot�rârea C.E.D.O. din 8 
martie 2007, în cauza Gabriel c. României, parag. 31; Hot�rârea C.E.D.O. din 8 martie 2007, în 
cauza Florescu c. României, parag. 32; Hot�rârea 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 
modific�rile �i complet�rile corespunz�toare, 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 c�reia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hot�râre judec�toreasc� 
sau printr-un alt titlu executoriu, constrânge – cu concursul organelor de stat com-
petente – pe debitorul s�u, care nu-�i execut� de bun�voie obliga�iile 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 „r�u debitor”. Realitatea este, îns�, mai nuan�at�: 
executarea for�at� nu este decât un substitut imperfect al execut�rii voluntare �i între 
aceste dou� extreme s-ar afla „plata celui resemnat”, ob�inut� prin efectul presiunii 
psihologice, mai mult sau mai pu�in puternic�, asupra debitorului, pentru a-l incita s�-�i 
execute datoria2. 

Îndeob�te, titlul executoriu îl constituie o hot�râre judec�toreasc�. Dar cel ce a 
ac�ionat în judecat� printr-o ac�iune în „realizarea” dreptului ori pentru „satisfacerea” 
unui interes legitim nu se va putea considera, în termeni reali, un îndrept��it, în raport 
cu dreptul sau cu interesul s�u, decât atunci când, efectiv, dreptul a fost realizat ori 
interesul a fost satisf�cut. Constrângerea judiciar�, ca substitut la refuzul execut�rii de 
bun�voie a titlului executoriu, apare astfel ca fiind, de cele mai mute ori, condi�ia ima-
nent� a unei des�vâr�ite judec��i. În acest sens, art. 622 alin. (2) C. pr. civ. arat� c� „în 
cazul în care debitorul nu execut� de bun�voie obliga�ia sa, aceasta se aduce la înde-
plinire prin executare silit� (…)”, iar la alin. (3) al aceluia�i articol se adaug� c� 
„executarea silit� are loc în oricare dintre formele prev�zute de lege, simultan sau 
succesiv, pân� la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu (…)”.  

3. Natura juridic� a execut�rii silite. Opinia, îndeajuns de între�inut� cândva, în 
sensul c�reia, indistinctiv, urm�rirea sau executarea silit� ar fi o activitate admi-
nistrativ�, credem c� poate fi considerat� revolut�3. Primul �i – în opinia noastr� – cel 
mai edificator reper al caracterului jurisdic�ional al execut�rii 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 condi�iile în care natura conten-
cioas� a raportului dintre p�r�i este înc� între�inut�, dup� încheierea primei faze a pro-
cesului civil. Este adev�rat c�, în ambian�a noii reglement�ri, executorul judec�toresc 
poate fi figura central� a execut�rii silite. Numai c� actele �i faptele de executare silit�, 
prin mijloace specifice, sunt supuse controlului instan�ei judec�tore�ti. Ea rezolv� con-
testa�iile împotriva oric�rui act de executare, care se judec� cu „procedura prev�zut� 
pentru judecata în prim� instan��” – art. 716 alin. (1) C. pr. civ.4 Hot�rârea 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 substan�ial� analiz�, a se vedea E. Herovanu, Teoria execut�rii silite – 

cercet�ri în domeniul problemelor ei fundamentale -, Ed. Libr�riei „R. Cioflec”, Bucure�ti, 1942, 
p. 7 �i urm. Chiar în condi�iile în care a crescut rolul �i r�spunderea executorului judec�toresc, 
executarea silit� – ca parte a procesului civil - r�mâne inevitabil sub controlul instan�ei 
judec�tore�ti, iar în fa�a instan�ei europene r�spunderea revine statului, nu executorului 
judec�toresc. 

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� m�sur� prev�zut� de lege, instan�a de 
executare va putea obliga executorul, prin aceea�i hot�râre, la plata unei amenzi judiciare de la 
1.000 lei la 7.000 lei, precum �i, la cererea p�r�ii interesate, la plata de desp�gubiri pentru 
paguba astfel cauzat�.  
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contesta�ie poate fi atacat�, dup� caz, numai cu apel, sau, dup� caz, în condi�iile 
dreptului comun – art. 717 alin. (1) C. pr. civ.; dac� contesta�ia vizeaz� un titlu 
executoriu ce nu eman� de la un organ de jurisdic�ie, se pot invoca în contesta�ie 
ap�r�ri de fond împotriva titlului executoriu, atunci când legea nu prevede în acest 
scop o alt� cale1; instan�a dispune întoarcerea execut�rii �i, la cerere, restabilirea 
situa�iei anterioare acesteia – art. 722 C. pr. civ.; instan�a pronun�� încheierea cu 
privire la ultimul act de executare. A�a fiind, tot ce s-ar putea spune – mai ales în con-
siderarea unor reglement�ri speciale2 - este c� latura administrativ� precump�ne�te, 
f�r� îns� ca aceast� latur� s� se manifeste în exclusivitate3. În mod corect �i necesar, 
instan�a a fost despov�rat� de opera�iunile administrative ale execut�rii silite, ea r�mâ-
nând îns� s� înl�ture sau s� corecteze impedimentele ori excesele de executare4, 
actuala reglementare p�strând, sub acest aspect, caracteristicile celei precedente. 

4. Normele cu privire la executarea silit�. Principalele norme care reglemen-
teaz� executarea silit� a hot�rârilor judec�tore�ti �i altor titluri executorii se reg�sesc în 
Cartea a V-a a Codului de procedur� civil�, denumit� „Despre executarea silit�”. 
Reglement�rile cuprinse în aceast� carte alc�tuiesc dreptul comun al execut�rii silite, 
oferind, a�adar, normele generale în raport de care se verific� limitele de ac�iune ale 
unor eventuale legi (norme) cu caracter special. Trimit la o astfel de concluzie dispo-
zi�iile art. 2 C. pr. civ., care, afirmând aplicabilitatea general� a Codului de procedur� 
civil�, stabilesc c� dispozi�iile acestuia „constituie procedura de drept comun în materie 
civil�”, precum �i c� „.. dispozi�iile prezentului cod se aplic� �i în alte materii, în m�sura 
în care legile care le reglementeaz� nu cuprind dispozi�ii contrare.” 

Este util s� remarc�m, în acest context, �i prevederile art.3 C. pr. civ. („În 
materiile reglementate de prezentul cod, dispozi�iile privind drepturile �i libert��ile per-
soanelor vor fi interpretate �i aplicate în concordan�� cu Constitu�ia, Declara�ia Univer-
sal� a Drepturilor Omului, cu pactele �i cu celelalte tratate la care România este parte. 
Dac� exist� neconcordan�e între pactele �i tratatele privitoare la drepturile fundamen-
tale ale omului, la care România este parte, �i prezentul cod, au prioritate reglemen-
t�rile interna�ionale, cu excep�ia cazului în care prezentul cod con�ine dispozi�ii mai 
favorabile.”), precum �i pe cele ale art. 4 C. pr. civ., acestea din urm� statuând 
principiul aplic�rii 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 p�r�ilor”. Complementar �i concordant, 
art. 631 C. pr. civ., prin prevederile alineatului (2), reafirm� c� dispozi�iile 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 obliga�iilor cuprinse în titlul exe-
cutoriu ori de calitatea juridic� a p�r�ilor.” 

                                                 
1 În acela�i sens, art. 172 alin. (3) C. pr. fisc., republicat. 
2 Bun�oar�, Codul de procedur� fiscal�, republicat în M. Of. nr. 863 din 26 septembrie 

2005, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
3 Unele proceduri execu�ionale sunt – cum le numea E. Herovanu – adev�rate „procese 

de execu�ie”. Bun�oar�, executarea silit� a unei obliga�iuni de a face sau de a nu face (art. 5802 
– 5805 C. pr. civ.). 

4 În sensul doctrinei, „fie c� aplic� legea, constatând existen�a unui drept sau a unei 
situa�ii juridice, fie c� o aplic� organizând cu mijloace coercitive realizarea dreptului recunoscut 
dar nesatisf�cut, judec�torul îndepline�te una �i aceea�i func�ie public�, nu dou� func�iuni 
diferite. A�a c� atât într-un caz, cât �i în cel�lalt, faptele sale sunt �i r�mân acte jurisdic�ionale, 
nimic altceva” (E. Herovanu, op. cit, p. 8 �i 9). 
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Sub aspectul actelor normative speciale care con�in, într-o mai mare sau mai mic� 
m�sur�, reglement�ri apar�inând procedurii execu�ionale civile, vom men�iona aici doar 
Codul de procedur� fiscal�1, socotind c� în actuala conjunctur� normativ� (marcat�, la 
nivel execu�ional, de tandemul alc�tuit din dispozi�iile art. 623 �i 625 alin. (2) C. pr. civ., în 
raport de care, în afara executorului judec�toresc, singurul organ de executare „îng�duit” 
este executorul fiscal), acesta se deta�eaz� ca importan��. Nu omitem îns� a semnaliza 
c� exist� un num�r înc� important de acte normative care interfereaz� cu executarea 
silit�. În ce le prive�te pe acestea, evoc�m doar, cu valoarea unui avertisment asupra 
(in)actualit��ii lor, prevederile art. 93 din Legea nr. 76/2012 care, în partea lor final�, 
afirm� c� la data intr�rii în vigoare a Codului de procedur� civil� se abrog� „orice 
dispozi�ii contrare, chiar dac� sunt cuprinse în legi speciale”. 

Într-un alt plan, acela al aplic�rii în timp a legii de procedur�, o dispozi�ie legal� 
care, în considerarea importan�ei ei, se cuvine a fi remarcat� este cea cuprins� în 
art. 24 C. pr. civ., întregit� cu aceea men�ionat� în cuprinsul art. 25 alin. (1) C. pr. civ.: 
conform primului text de lege evocat, dispozi�iile legii noi de procedur� se aplic� numai 
proceselor �i execut�rilor silite începute dup� intrarea acesteia în vigoare, adic�, altfel 
spus [art. 25 alin. (1) C. pr. civ.], „Procesele în curs de judecat�, precum �i execut�rile 
silite începute sub legea veche r�mân supuse acelei legi.” 

Se consacr� astfel, între limitele ar�tate, ultraactivitatea legii vechi inclusiv în 
materia execut�rii silite, inten�ia legiuitorului fiind, din ra�iuni legale de asigurarea previ-
zibilit��ii legii, aceea de a nu surprinde p�r�ile din procesele �i execut�rile silite aflate 
înc� în desf��urare la data intr�rii în vigoare a noului Cod de procedur� civil� cu o 
schimbare masiv� a regulilor procedurale aplicabile acestora.  

Principiul aplic�rii imediate a legii noi ajunge, astfel, s� aib� o ac�iune mai limi-
tat� decât anterior (când legea nou� de procedur� se aplica inclusiv judec��ilor �i 
execut�rilor civile aflate în curs), el r�mânând, dup� cum s-a v�zut, incident doar în 
cazul proceselor �i execut�rilor 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 aten�ie, dovedindu-se necesar s� fie identificate execut�rile silite 
începute sub legea veche, respectiv a acelora începute sub legea nou�, pentru a se 
putea determina, cu grij� pentru evitarea confuziilor �i interferen�elor, legea aplicabil�. 

Sub aspectul clasific�rii lor, preciz�m c�, în principiu, normele având ca obiect 
executarea silit� sunt ordonate potrivit acelora�i criterii ca �i cele avute în vedere la 
clasificarea normelor de procedur� în general: a) Dac� avem în vedere sfera de apli-
care 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 
nerespect�rii primelor norme, sanc�iunea este, dup� caz, nulitatea absolut� sau dec�-
derea; în cazul ignor�rii unor norme dispozitive, sanc�iunea este nulitatea relativ�). 
Clasificarea normelor execu�ionale intereseaz� mai ales sub acest din urm� aspect, al 
sanc�iunilor care pot interveni în cazul înc�lc�rii lor. Sunt norme imperative, protejate 
prin sanc�iunea nulit��ii 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, modific�ri 

�i complet�ri. 


