
 

MINUTA ÎNTÂLNIRII LUNARE PRIVIND UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE, 
DESFĂŞURATĂ ÎN SECŢIA CIVILĂ A JUDECĂTORIEI  

CLUJ-NAPOCA, la data de 01.02.2019  

 

1. La primul punct al întâlnirii președintele secției a prezentat Decizia nr.2 pronunţată în dosarul 

nr.1527/1/2018 prin care ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere 

al Curţii de Apel Cluj şi, în consecinţă, stabilit că: ,, În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 

226 din Legea nr. 71/2011, raportat la art. 95 pct. 2 din Codul de procedură civilă, tribunalele 

specializate sunt competente să soluţioneze apelurile în cererile formulate în procedura executării 

silite în materiile ce fac obiectul specializării lor"  

 

2. Temă de învățământ profesional  

Modificările aduse de Legea nr.310/2018 Codului de procedură civilă  

Preşedintele secției a lecturat fiecare text modificat, oprindu-se cu precădere asupra 

următoarelor chestiuni:  

• Potrivit art. 26 din Codul de procedură civilă administrarea probelor se face potrivit legii în 

vigoare la data administrării lor, prin urmare modificările aduse prin prevederile Legii nr. 310/2018, 

care reglementează modalitatea de audiere a martorilor, sunt art. 321 modificat: “la articolul 321, 

după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins: "(6) Dacă 

instanţa găseşte că întrebarea pusă de parte nu poate să ducă la dezlegarea procesului, este jignitoare 

sau tinde a proba un fapt a cărui dovedire este oprită de lege, nu o va încuviinţa. În această situație, 

instanța va trece în încheierea de ședință atât numele părții și întrebarea formulată, cât și motivul 

pentru care nu a fost încuviințată. (7) Dacă întrebarea este încuviinţată, întrebarea, împreună cu 

numele părții care a formulat-o, urmată de răspunsul martorului, se vor consemna literal în 

declaraţia martorului conform dispoziţiilor art. 323 alin. (1)." Astfel, întrebările respinse se 

consemnează în încheierea de şedinţă, iar întrebările încuviințate se regăsesc în declaraţia 

martorului. La momentul şedinţei de judecată, când sunt audiați martori, judecătorul ar trebui să 

aducă la cunoştinţă părţilor şi avocaţilor că se va consemna literal întrebarea formulată şi răspunsul 

martorului, astfel că întrebările trebuie să fie formulate în mod logic. Preşedinte de secţie civilă 



apreciază că judecătorul trebuie să-şi administreze mai bine şedinţa de judecată, în sensul diminuării 

numărului de martorilor care vor fi programaţi la o şedinţă de judecată, precum şi a fixării cauzelor 

cu administrarea probei testimoniale după ora 10. Aceasta aduce la cunoştinţă judecătorilor că se fac 

demersuri pentru a se achiziţiona calculatoare performante în sălile de judecată, microfoane 

performante şi un program "speech to text”. Totodată, se va încerca, cu ajutorul informaticienilor, să 

se implementeze în sistemul Ecris un model de depoziție a martorului, care să cuprindă: întrebare 

reclamant/pârât, răspuns. Cu unanimitate, judecătorii prezenți au hotărât ca întrebările formulate de 

instanţă să fie adresate doar pe timpul interogării efective odată cu avocaţii până la stabilirea unei 

practici unitare.  

• Preşedinte de secţie civilă dă citire art. 200 modificat: "la articolul 200, alineatul (4) se modifică şi 

va avea următorul cuprins: "(4) Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii 

prevăzute la art. 194 lit. a)-c), d) numai în cazul motivării în fapt și f), precum și art. 195 197 nu 

sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (3), prin încheiere se dispune anularea cererii." şi după 

alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: " reclamantului nu i se 

poate cere să completeze sau să modifice cererea de chemare în judecată cu date sau informații de 

care acesta nu dispune personal și pentru obținerea cărora este necesară intervenţia instanţei."  

Astfel, se conchide nu se poate anula cererea pentru neindicării motivării în drept, dar se 

poate pune în vedere părţii să indice motivarea în drept.  

Art. 22 alin. (4) din Codul de procedură civilă prevede că instanța dă sau restabileşte 

calificarea juridică a cererii, astfel că există obligaţia pentru instanţă să stabilească motivarea în 

drept a acţiunii. Totodată, cererea nu poate fi anulată pentru neprecizarea cererilor în probaţiune. 

Anularea cererii se va face fără citarea părților şi încheierea civilă se va pronunța în camera de 

consiliu.  

• Preşedinte de secţie civilă apreciază că prevederile alineatul (4!) a articolului 200 se referă la 

obligativitatea instanţei de a face demersuri pentru a obține informaţiile necesare de la Direcţia de 

Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor şi nu de a le mai pune în sarcina părţilor. Aceasta 

pune în vedere judecătorilor să menționeze într-o rezoluţie sau pe un act din dosar necesitatea 

emiterii unei fişe de la D.E.P.A.B., purtând semnătura judecătorului.  



• Preşedintele de secţie civilă dă citire art. 201 modificat: "la articolul 201, alineatele (2) - (4) se 

modifică şi vor avea următorul cuprins: " (2) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, 

care poate depune răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare. Pârâtul va lua 

cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. (3) în termen de 3 zile de la data 

depunerii întâmpinării, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de 

cel mult 60 de zile de la data rezoluției, dispunând citarea părţilor. (4) În cazul în care pârâtul nu a 

depus întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (1), la data expirării termenului respectiv, 

judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la 

data rezoluției, dispunând citarea părților."  

În cazul cererii reconvenţionale se poate opta între a-o comunica părţii pentru a depune 

întâmpinare în termen de 25 de zile sau de a se stabili primul termen de judecată până la care să se 

depună şi întâmpinarea.  

În ceea ce priveşte răspunsul la întâmpinare, regula este ca acesta să nu fie comunicat şi să 

se ia cunoştinţă de el de la dosarul cauzei, dar judecătorul are libertatea să dispună dacă va fi sau nu 

comunicat părții.  

• Potrivit punctului 66 din Legea nr. 310/2018 la articolul 666, alineatul (8) se abrogă, astfel că în 

încheierile civile de încuviinţare a executării silite se va şterge mențiunea: “«Noi, Președintele 

României, Dăm imputernicire si ordonam executorilor judecatoresti să pună în executare titlul (Aici 

urmează elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronunțat prezenta 

încheiere de incuviintare a executarii silite. Ordonăm agenților fortei publice sa sprijine indeplinirea 

prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la 

îndeplinire a titlului executoriu, în condițiile legii. (Urmează semnătura președintelui completului și 

a grefierului.)»".  

• Potrivit art.713 alin.1 din CPC, astfel cum a fost modificat, „În cazul în care executarea silită se 

face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația 

la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, 

numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru 

desființarea lui, inclusiv o acțiune de drept comun."  



Observam diferența, în sensul ca textul modificat face trimitere în cazul în care executarea 

silita este pornita in baza altui titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, respectiv în baza 

unui contract de credit bancar sau cesionat ori contracte autentificate, la faptul ca debitorul sa poate 

să invoce motive de fapt sau de drept doar dacă pentru anularea acelui titlu executoriu nu exista o 

cale procesuala specifica sau o acțiune de drept comun.  

Astfel, cei care vor dori sa invoce caracterul abuziv al unor clauze din contractul de credit 

nu o vor mai putea face pe calea contestației, trebuind uzitată calea dreptului comun.  

• P reşedintele de secţie civilă dă citire art. 402 modificat: “hotărârea se poate pronunţa în şedinţă 

publică, la locul unde s-au desfăşurat dezbaterile, de către preşedinte sau de către un judecător, 

membru al completului de judecată, care va citi minuta, indicând și calea de atac ce poate fi folosită 

împotriva hotărârii sau se poate pronunţa prin punerea soluţiei la dispoziția părților de către grefa 

instanţei."  

Aceasta aduce la cunoştinţă judecătorilor că în cazul pronunţării hotărârii prin citirea 

minutei în şedinţă publică, trebuie să se pornească şi sistemul de înregistrare audio. Cu unanimitate, 

judecătorii prezenţi au hotărât că în momentul luării cauzei în pronunţare, judecătorul ar trebui să 

menţioneze modalitatea de pronunţare a hotărârii, fie prin citirea minutei, fie prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. De asemenea, s-a decis că acest text de lege este aplicabil 

doar proceselor începute după 21 decembrie 2018.  

3. Prezentare referat practica de casare  

Prezentare referat practica de casare noiembrie decembrie 2018, de către doamna judecător P.R. 

care a realizat referatul aferent lunilor noiembrie-decembrie. 

Preşedintele secţiei a pus la dispoziţia judecătorilor participanţi la întâlnire referatele 

conţinând speţele relevante identificate în practica instanţelor de control judiciar în cazul dosarelor 

venite din calea de atac, întocmit de către doamna judecător, în format electronic, prin inserarea 

fişierului în platforma ,, Practicale ”- „Practică de Casare”.  

 
 

 

 

 



MINUTA ÎNTÂLNIRII LUNARE PRIVIND UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE, 

DESFĂŞURATĂ ÎN SECȚIA CIVILĂ A JUDECĂTORIEI CLUJ-NAPOCA, la data de 15.04.2019  

 

1. La primul punct al întâlnirii preşedintele secției a prezentat două decizii cu caracter de noutate 

din jurisprudența Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

Decizia nr.7/2019 a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea - Secția a II-a 

civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 13.952/271/2016, privind pronunţarea 

unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 8 

alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 

obligaţiilor asumate prin credite pot solicita stingerea obligaţiilor izvorâte din contractele de credit 

debitorii care sunt supuşi în continuare unei executări silite, deşi executarea silită a imobilului 

ipotecat a fost finalizată prin adjudecare, instanţa de judecată astfel învestită urmând să verifice 

dacă sunt îndeplinite condiţiile referitoare la existenţa impreviziunii.  

Decizia nr.3/2019 prin care ICCJ a respins ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul 

Buzău - Secția I civilă, în Dosarul nr. 14.090/200/2017, cu privire la dezlegarea următoarei 

chestiuni de drept: "instanţa de judecată poate lua act de acordul de mediere, prin care părțile s-au 

înţeles cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului, conform 

art. 64 alin. (2) şi art. 59 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei 

de mediator, cu modificările şi completările ulterioare?"  

2. Temă de învățământ profesional: Incidența răspunderii contractuale în cazul faptei de malpraxis, 

https://www.juridice.ro/630751/incidenta-raspunderii-contractuale-in-cazul-faptei de-

malpraxis.html  

Preşedintele secției a prezentat pe scurt conținutul articolului și a invitat colegii sa îl 

aprofundeze, accesând linkul indicat.  

3. Teme de discuţie propuse de către colegii judecători:  

a. Perimarea executării silite invocată pe calea contestației la executare respectiv solicitată prin 

acţiune de drept comun, diferențe, termen de introducere, timbraj, consecinţe juridice.  

Cu majoritate ( 26 de voturi exprimate pentru, și 2 voturi împotriva) s-a decis că perimarea 

executării silite poate fi invocată pe calea contestației la executare în termen de 15 zile de la 

comunicarea actelor efectuate ulterior împliniri termenului de 6 luni. Dacă într-o astfel de situație, 



în care s-au efectuat acte de executare după împlinirea termenului de perimare, partea vine cu o 

acțiune de drept comun prin care solicită constatarea perimării și anularea/desființarea executării 

silite, judecătorul cauzei pune în discuție recalificarea din acţiune de drept comun în contestație la 

executare.  

În acelaşi sens este și soluția adoptată în Minuta întâlnirii reprezentanților CSM cu 

preşedinţii secţiilor civile ale ICCJ și Curţilor de Apel 11-12 mai 2017, prezentată în cadrul şedinţei 

de către preşedintele de secție.  

În ipoteza în care nu au fost efectuate acte după împlinirea termenului de perimare, în 

unanimitate s-a decis că partea are la îndemână acțiunea în constatare. O astfel de acţiune va fi 

timbrată datorită consecinţelor pe care le poate avea, similare cu cele ale contestației la executare, la 

fel ca o contestație la executare, cu maxim 1000 lei (25 voturi pentru această soluție, 1 vot la 

valoare fără limita specifică contestației și 1 vot taxa fixă 20 lei).  

b. Prescripţia executării silite, ca motiv de contestație. Termenul de formulare a unei astfel de 

contestații.  

Cu majoritate (26 voturi pentru şi 1 vot împotriva) secția a decis că termenul de formulare a 

contestației la executare având drept motiv prescripţia este de 15 zile de la momentul comunicării 

încheierii de încuviinţare etc. fiind o contestație împotriva executării silite însăşi.  

Opinia minoritară exprimată a fost în sensul că prescripţia poate fi invocată oricând în 

timpul executării silite.  

c. Introducerea forţată a creditorilor succesivi din executarea silită în cadrul contestației la executare 

formulată exclusiv cu ultimul creditor cesionar.  

Ipoteza este reprezentantă de cesiuni succesive intervenite în timpul executării silite: Dacă 

contestația cuprinde și acte de executare efectuate în contradictoriu cu ceilalți creditori cedenţi s-au 

exprimat următoarele opinii:  

Într-o primă opinie s-a arătat faptul că nulitatea trebuie dezbătută cu toate părţile actului de 

executare contestat prin urmare trebuie introduşi în cauză, în temeiul art. 78 alin.2 din СРС.  

Într-o altă opinie s-a arătat că este incident art. 39 din CPC, și cesionarul preia toate 

drepturile și obligaţiile prin urmare nu este necesară introducerea în cauză.  

După discuțiile avute, secția civilă a decis prorogarea votului asupra acestei situații.  



d. Aspecte ce țin de modalitatea de achitare a taxelor judiciare de timbru: taxa achitată într-un cont 

greșit, taxa achitată de o altă persoană înafara de debitorul obligației fără indicarea persoanei pentru 

care achită, taxa achitată prin internet banking fără viza ulterioară a Băncii.  

• Taxa achitată într-un cont greşit.  

Potrivit art. 40 alin.1 din OUG nr. 80/2018, taxele se achită în contul unității 

administrativ-teritoriale unde debitorul obligației îşi are sediul sau reşedinţa, iar în lipsa 

acestora de pe teritoriu României în contul unității administrativ teritoriale unde îşi are 

instanţa sediu.  

În unanimitate, s-a decis că într-o astfel de situație, judecătorul cauzei va pune în 

vedere debitorului să achite în contul unității administrativ-teritoriale unde debitorul 

obligației îşi are sediul sau reşedinţa, iar în lipsa acestora de pe teritoriu României în contul 

unității administrativ-teritoriale unde își are instanţa sediu.  

În ceea ce priveşte soluția care se impune a fi pronunţată în situaţia în care debitorul 

nu depune taxa judiciară de timbru achitată în contul corect indicat de către instanţa, după ce 

instanţa i-a comunicat că taxa nu este corect achitată, s-a decis cu majoritate ( 22 pentru 

soluţia de anulare, 5 voturi împotriva acestei soluții).  

• Taxa achitată de o altă persoana înafara de debitorul obligației fără indicarea 

persoanei pentru care se achită ( nu cererile din executare silită)  

În unanimitate, s-a decis că într-o astfel de situaţie judecătorul cauzei va pune 

în vedere debitorului să achite taxa judiciară respectiv să fie indicată persoana pentru 

care se achită taxa judiciară.  

În ceea ce priveşte soluția care se impune a fi în situaţia în care debitorul nu 

depune taxa judiciară de timbru achitată în condițiile pe s-a decis cu majoritate (20 

pentru soluția de anulare, 6 voturi împotriva acestei soluții, 1 abținere).  

• Taxa achitată prin internet banking fără viza ulterioară a băncii  

În unanimitate, dacă apare la mențiuni în cuprinsul dovezii de achitare a taxei judiciare de 

timbru, debitorul, dosarul sau alte date de identificare secția a decis că dovada achitării taxei 

judiciare de timbru este conformă, în ciuda inexistenței avizării de către bancă.  



În situaţia în care nu există datele de identificare ale dosarului/debitorului ordinul de plata 

neavizat sau neprocesat( procesat cu succes) de către bancă nu va putea fi luat în 

considerare.  

 

e. Ajutor public judiciar: interpretarea art.9 din OUG nr. 51/2008 în ceea ce privește modalitatea de 

stabilire a veniturilor şi a cheltuielilor, posibilitatea instanţei de a reduce cuantumul taxei cu un alt 

procent de cel de 50% stabilit de art. 8 alin.2 din OUG nr. 51/2008.  

Posibilitatea instanţei de a reduce cuantumul taxei cu un alt procent de cel de 50% stabilit de 

art. 8 alin.2 din OUG nr. 51/2008 Interpretarea art.9 din OUG nr. 51/2008 în ceea ce priveşte 

modalitatea de stabilire a veniturilor și a cheltuielilor  

S-a hotărât prorogarea discutării acestor aspecte pentru o întâlnire ulterioară pentru care se 

vor dezbate cu precădere aspectele ce țin de acordarea ajutorului public.  

 

f. După suplimentarea ordinii de zi, s-a pus în discuție situația cererilor formulate de către 

Societatea Română de Radiodifuziune (S.R.R. taxa radio și taxa tv)  

În unanimitate, secţia a decis că aceste cereri formulate de către SRR sunt scutite de la plata 

taxei judiciare de timbru.  

 

4. Prezentare referat practica de casare  

Prezentare referat practica de casare aferent lunilor ianuarie şi februarie 2019.  

Preşedintele secţiei a pus la dispoziția judecătorilor participanţi la întâlnire referatele 

conţinând speţele relevante identificate în practica instanţelor de control judiciar în cazul dosarelor 

venite din calea de atac, întocmit de către doamna judecător, în format electronic, prin inserarea 

fişierului în platforma ,, Practicale ”- „Practică de Casare”.  

2. La finalul întâlnirii, s-au analizat următoarele aspecte organizatorice:  

 
 

 

 

 



MINUTA ÎNTÂLNIRII LUNARE PRIVIND UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE, 
DESFĂŞURATĂ ÎN SECŢIA CIVILĂ A JUDECĂTORIEI  

CLUJ-NAPOCA, la data de 29.05.2019  

 

1. La primul punct al întâlnirii preşedintele secției a prezentat următoarele decizii ale ICCJ reținute 

drept relevante pentru practica instanţei:  

Decizia nr. 22 în dosarul nr.129/1/2019 prin care s-a respins, ca inadmisibilă, sesizarea 

formulată de Tribunalul Gorj - Secția I civilă, în dosarul nr. 9804/318/2014*, pentru pronunțarea 

unei hotărâri prealabile privind dezlegarea următoarei chestiuni de drept: modul de interpretare și 

aplicare a dispoziţiilor art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, privind cerințele 

concrete în care poate fi solicitat şi obținut preţul actualizat al unui teren vândut în baza unui titlu 

constatat nul ulterior vânzării, prin explicitarea sintagmelor „vânzări succesive ale terenurilor” și 

„prețul actualizat”.  

 

Decizia nr.23 în dosarul nr.265/1/2019 prin care s-a respins, ca inadmisibilă, sesizarea 

formulată de Curtea de Apel București – Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori şi de familie, 

în dosarul nr. 13010/3/2017, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea 

următoarei chestiuni de drept: „se pot aplica prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și 

completările ulterioare, unui cesionar de drepturi litigioase beneficiar al unei hotărâri judecătoreşti 

pronunțate în temeiul exclusiv al Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 

în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, deci nu și al Legii nr. 165/2013, dar rămase definitive după intrarea în 

vigoare a acestui din urmă act normativ, hotărâre prin care i s-ar fi stabilit cuantumul despăgubirilor 

cuvenite, cuantum neafectat de vreo reducere, ca urmare a inexistenței vreunei dispoziții legale în 

acest sens, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013?".  

Decizia nr.18 în dosarul nr.604/1/2019 prin care s-a respins, ca inadmisibilă, sesizarea 

formulată de Tribunalul Arad - Secția a II-a de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă şi 



asigurări sociale, în dosarul nr. 14196/55/2017, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile 

pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: în interpretarea art. 2 pct. 26 şi pct. 27 din Legea 

nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 

şi liniştii publice, aceste prevederi legale se coroborează/ întregesc cu Ordinul nr. 119/2014 emis de 

Ministerul Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă 

al populaţiei în ce priveşte limita de presiune acustică/ nivelul de zgomot;- stabilirea zgomotului la 

„intensitate mare” în sensul art. 2 pct. 26 din Legea nr. 61/1991 sau la ,, intensitate de natură a 

tulbura liniştea locuitorilor” în sensul art. 2 pct. 27 din Legea nr. 61/1991 trebuie să se facă în mod 

obiectiv prin mijloace tehnice omologate sau nu?>>  

 

2. Teme de dezbatere propuse de către membrii secţiei:  

a. Modalitatea de stabilire a orelor de muncă în folosul comunității în contextul reexaminării 

amenzilor potrivit art. 9 alin.3 din OG 2/2001 (suma/oră)  

În unanimitate, secţia a decis că raportul de 25 lei/1 h.  

b. Suportarea costurilor copierii dosarului execuțional în alte cauze decât contestația la executare, 

de exemplu, validarea de poprire, etc.  

În unanimitate, secția a decis că suportarea costurilor copierii dosarului execuțional în alte 

cauze de competența instanţei de executare în afara contestația la executare, se realizează potrivit 

normelor de drept comun, regăsite în art. 262 din CPC.  

c. Răspunderea persoanei juridice în cazul contravenţiei constând în parcarea fără tichet/abonament 

valabil, HCL nr.61/2014  

În unanimitate, secția a decis că persoana juridică răspunde contravenţional pentru o astfel 

de contravenţie, nefiind nici un motiv de revenire asupra jurisprudenței constante a secţiei.  

d. Legea aplicabilă unui contract încheiat pe vechiul Cod civil, în situaţia în care părţile semnează 

un act adiţional de prelungire a duratei după intervenţia noului Cod civil.  

S-a decis reluarea discuțiilor asupra acestei teme la o ședință ulterioară.  

e. Instanța competentă în temeiul art.53 alin.1 coroborat cu art. 55 alin.1 din Legea 101/2016.  

S-a decis reluarea discuțiilor după rezolvarea conflictelor de competența deja ivite, aflate pe 

rolul instanțelor în prezent.  



f. Interpretarea art. 713 alin.3 din CPC poate avea în vedere situaţia în care contestația la executare 

inițială a fost demarată într-un alt dosar execuțional în care s-a dispus încetarea executării silite?  

S-a decis reluarea discuțiilor asupra acestei teme la o şedinţă ulterioară.  

3. Temă de învățământ profesional:  

S-a prezentat de către preşedintele secției tema propusă, în speţă malpraxisul judiciar fiscal, 

refuzul Curții constituţionale de a sesiza CJUE, și articolul 6 din Convenţie.  

https://www.juridice.ro/501460/ungaria-pendinte-la-cedo-malpraxis-judiciar-fiscal-refuzul. curtii-

constitutionale-de-sesiza-cjue-si-articolul-6-din-conventie.html 

  

4. Prezentare referat practica de casare  

Prezentare referat practica de casare aprilie 2019, de către doamna judecător I.D. care a 

realizat referatul aferent acestei perioade.  

Preşedintele secției a pus la dispoziția judecătorilor participanţi la întâlnire referatele 

conţinând speţele relevante identificate în practica instanţelor de control judiciar în cazul dosarelor 

venite din calea de atac, întocmit de către doamna judecător, în format electronic, prin inserarea 

fişierului în platforma ,, Practicale ”- „Practică de Casare”.  

5. La finalul întâlnirii, s-au analizat următoarele aspecte organizatorice:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINUTA ÎNTÂLNIRII LUNARE PRIVIND UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE, 
DESFĂŞURATĂ ÎN SECTIA CIVILĂ A JUDECĂTORIEI  

CLUJ-NAPOCA, la data de 21.06.2019  

 

1. Situația acțiunile introduse de Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv interpretarea art. 

12 din precizările pentru aplicarea HG 977/2003 modificată prin HG 1292/2007, „Persoanele 

juridice cu sediul în România, inclusiv filialele, sucursalele, agențiile și reprezentanțele acestora, 

precum și reprezentanțele din România ale persoanelor juridice străine, au obligația să plătească o 

taxă pentru serviciul public de radiodifuziune în calitate de beneficiari ai acestui serviciu, cu 

excepţia celor care declară pe proprie răspundere că nu dețin receptoare de radio şi a celor care, 

potrivit legii, beneficiază de scutire de la plata acestei taxe,,.  

Este necesară dovedirea deținerii de receptoare? În caz afirmativ, cui îi revine sarcina probei 

în privința deținerii de receptoare de radio?  

S-a decis prorogarea discuției asupra acestui punct.  

2. Termenul de invocare a prescripției dreptului de a solicita executarea silită în cazul prescripţiilor 

începute pe Decretul nr. 167/1958 coroborat cu Codul de procedură civilă 1865, atunci când 

executarea silită este demarată după februarie 2013, respectiv pe noul Cod de procedură civilă?  

În unanimitate, membrii secției au decis că prescripţiei dreptului de a solicita executarea 

silită în cazul prescripţiilor începute pe Decretul nr.167/1958 coroborat cu Codul de procedură 

civilă 1865 poate fi invocată exclusiv în termenul de 15 zile de la data comunicării primelor acte de 

executare, respectiv de la data comunicării somaţiei, încheierii de încuviinţare, fiind o motiv de 

contestație propriu-zisă.  

3. Invocarea din oficiu în procedura cererilor cu valoare redusă a unor clauze abuzive în contractele 

de furnizare/prestări servicii care implică consumatori. Aspecte de dezbătut:  

a. Este obligatorie citarea părților având în vedere caracterul scris al acestei proceduri?  

În unanimitate, membrii secției au decis că este obligatorie citarea părților într-o 

astfel de situație.  

b. În lipsa părților legal citate, are instanţa obligația să invoce în sală caracterul abuziv al 

clauzei sau acesta poate fi analizat direct prin hotărârea finală?  



În unanimitate, membrii secţiei au arătat că atâta timp cât niciuna dintre părți nu este 

prezentă în sală de judecată nu există nicio vătămare a dreptului la apărare, punerea în 

discuție fiind o componentă a principiului contradictorialității, care într-o astfel de situație 

nu poate fi încălcat.  

c. Caracterul abuziv al dobânzilor contractuale penalizatoare de 0,5-1% pe zi de întârziere 

poate fi analizat prin comparație cu prevederile art. 5 din OG 13/2011?  

Art.5 În raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop 

lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

dobânda nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.  

(2) Orice clauză prin care se încalcă dispoziţiile alin. (1) este nulă de drept. În acest 

caz, creditorul este decăzut din dreptul de a pretinde dobânda legală.  

(3) Valabilitatea nivelului dobânzii conventionale se determină prin raportare la 

dobânda legală în vigoare la data stipulării.  

În unanimitate, membrii secţiei au decis că poate fi avut în vedere drept criteriu 

pentru analiza disproporției.  

4. Există posibilitatea aprecierii dezechilibrului contractual prin compararea costurilor creditului 

pentru împrumutat în temeiul clauzei presupus abuzive, cu costurile care ar fi fost generate în cazul 

în care creditul ar fi fost accesat în aceleaşi condiții dar în altă monedă, respectiv lei sau euro?  

S-a decis reluarea discuției după soluționarea cererii Curţii de Apel Cluj adresate CJUE în 

această materie.  

1. Prezentare referat practica de casare  

Prezentare referat practica de casare mai 2019, de către doamna judecător R.P. care a realizat 

referatul aferent acestei perioade.  

Preşedintele secţiei a pus la dispoziția judecătorilor participanţi la întâlnire referatele 

conţinând speţele relevante identificate în practica instanţelor de control judiciar în cazul dosarelor 

venite din calea de atac, întocmit de către doamna judecător, în format electronic, prin inserarea 

fişierului în platforma ,, Practicale ”- „Practică de Casare”. 

2. La finalul întâlnirii, s-au analizat următoarele aspecte organizatorice:  

 
 



MINUTA ÎNTÂLNIRII LUNARE PRIVIND UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE, 
DESFĂŞURATĂ ÎN SECŢIA CIVILĂ A JUDECĂTORIEI CLUJ-NAPOCA, la data de  

27.09.2019  

 

1. La primul punct al întâlnirii președintele secției a prezentat Decizia nr.36 în dosarul 

nr.946/1/2019 prin care s-a respins, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Gorj – Secția 

contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 2335/318/2018, în vederea pronunţării unei hotărâri 

prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Prevederile art. 26 alin. (1) lit. a), 

raportate la dispoziţiile art. 31, coroborate cu cele ale art 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se pot interpreta în sensul că pentru contravențiile constând în executarea totală, fără 

autorizaţie de construire, a unei construcţii ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru 

a fi considerată terminată, termenul de prescripţie a dreptului de a constata contravenţiile şi de a 

aplica amenzile prevăzute la art. 26 din acelaşi act normativ curge de la data la care autoritatea 

competentă a constatat comiterea faptei?"  

2. Temă de învățământ profesional:  

S-a prezentat de către preşedintele secției tema propusă respectiv: Îndrumarul magistratului 

pe rețele social media și Ghidul de bune practici în relația cu avocații și celelalte profesii juridice  

3. Teme de discuţie propuse de către colegii judecători:  

a. Situația dosarelor având ca obiect constatarea caracterului abuziv al clauzei de stabilire a 

dobânzii variabile respectiv înghețarea cursului valutar prin prisma întrebărilor preliminare aflate pe 

rolul CJUE, C 296/2019, C 81/2019.  

În unanimitate s-a apreciat că soluția procedurală corectă este suspendarea integrală a cauzei 

și nu disjungerea.  

b. Aplicabilitatea art.95 alin.6 din ROI 6 „Actele medicale și medico-legale, probele obținute ca 

urmare a unor metode de supraveghere tehnică, transcrierile convorbirilor de orice fel, fotografiile 

și probele care conțin imagini administrate în cauze penale, precum și fotografiile sau alte imagini 

administrate în cauzele civile, dacă vizează viața privată, se țin în volume separate. Pe coperta 

volumului se menționează "date confidențiale". Aceste volume sunt supuse regimului de studiere și 

fotocopiere prevăzut de art. 93 alin. (10) și (13), care se aplică în mod corespunzător.”  



S-a decis sesizarea Curţii de Apel Cluj prin intermediul unei adrese pentru a indica felul în 

care se interpretează acest text din regulament în practica Curţii de Apel, în sensul de a ne indica 

dacă actele medicale respectiv transcrierile convorbirilor din cauzele civile intră sub acest regim 

special.  

c. Depunerea taxei judiciare de timbru după închiderea dezbaterilor. Cauza de repunere pe rol sau 

aplicarea art. 394 alin. 3 din CPC?  

Având în vedere soluțiile diametral opuse regăsite în practica judiciară a Tribunalului Cluj și 

Tribunalul Specializat Cluj s-a apreciat oportună sesizarea Curții de Apel pentru a dezbate aceasta 

problemă în ședințele de unificare a practicii judiciare desfăşurate la acest nivel.  

 

d. Competența specială a agentului constatator. Posibilitatea agentului constatator  

din cadrul compartimentului de ordine publică de a constata și sancționa contravenţii rutiere.  

În unanimitate, s-a hotărât că agentul constatator trebuie să aibă competenţa specială în a 

constata și sancționa contravenţii rutiere iar văzând practica neunitară de la nivelul Tribunalului 

Cluj manifestată prin hotărârile analizate, s-a decis sesizarea acestuia pentru a dezbate acest aspect 

în cadrul şedinţelor de unificare a practicii judiciare desfăşurate la acest nivel.  

 

4. Prezentare referat practica de casare  

Prezentare referat practica de casare august 2019, de către doamna judecător care a realizat 

referatul aferent acestei perioade.  

Preşedintele secției a pus la dispoziția judecătorilor participanţi la întâlnire referatele 

conținând spețele relevante identificate în practica instanţelor de control judiciar în cazul dosarelor 

venite din calea de atac, întocmit de către doamna judecător, în format electronic, prin inserarea 

fişierului în platforma ,, Practicale ”- „Practică de Casare”.  

5. La finalul întâlnirii, s-au analizat următoarele aspecte organizatorice: 

 

 

 

 



 
MINUTA ÎNTÂLNIRII LUNARE PRIVIND UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE, 
DESFĂŞURATĂ ÎN SECŢIA CIVILĂ A JUDECĂTORIEI CLUJ-NAPOCA, la data de  

08.11.2019  

 

1. La primul punct al întâlnirii preşedintele secției a prezentat decizii cu caracter de noutate  

ale ICCJ, CCR, CJUE:  

Decizia nr. 23 în dosarul nr.3162/1/2018 prin care s-a admis recursul în interesul legii 

promovat de Colegiul de Conducere al Curții de Apel București și, în consecinţă, a stabilit că: În 

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 lit. a), b), e) și f) şi art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 

85/2004 raportat la art. 120 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 sau, după caz, art. 

52 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, art. 632 alin. (2) şi art. 272 din Codul de procedură civilă ori, 

după caz, art. 5 din Legea nr. 455/2001, contractul privind serviciile financiare încheiat la distanţă 

în conformitate cu dispoziţiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 constituie titlu 

executoriu în lipsa semnăturii olografe sau a semnăturii electronice extinse, cu excepţia situaţiei în 

care părţile impun semnătura drept condiție de validitate a contractului.."  

Decizia nr.45 în dosarul nr.1000/1/2019 prin care Înalta Curte a admis sesizările conexate 

formulate de Curtea de Apel Bucureşti - Secția a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie 

şi Secția a IV-a civilă, în dosarele nr. 45709/3/2017 și nr. 8316/3/2018, privind pronunțarea unei 

hotărâri prealabile. „În interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și 

completările ulterioare, stabilește următoarele: Termenul de 6 luni nu se aplică cererilor formulate 

împotriva refuzului entităților învestite de lege de soluționare a notificării, altele decât cele 

prevăzute de art. 35 alin. (3) din Legea nr. 165/2013.Obligația entității învestite conform legii de 

soluționare, pe cale administrativă, a notificărilor legal formulate, fie prin restituire în iaitură, fie 

prin acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, se menține chiar în condiţiile neexercitării 

procedurii judiciare prevăzute de art. 35 din Legea nr. 165/2013."  

Decizia nr.40 în dosarul nr.128/1/2019 prin care Înalta Curte a respins, ca inadmisibilă, 

sesizarea formulată de Tribunalul Dolj - Secția contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. 



282/215/2016*, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de 

drept: „interpretarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) raportat la art. 84 alin. (1) şi (2) din Codul de 

procedură civilă, în sensul de a indica dacă este posibilă acoperirea nulității absolute rezultând din 

redactarea cererii de chemare în judecată de o persoană juridică, în calitate de mandatar al altei 

persoane juridice”.  

Decizii CCR, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere în 29 octombrie 2019 

excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art.6 alin.(4) fraza întâi din Ordonanța de urgenţă a 

Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoşi sau agresivi, având 

următorul cuprins: „(4) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), precum şi al exemplarelor cu 

potențial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, 

precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt 

ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1).” În urma 

deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de 

neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „al exemplarelor cu potențial agresiv” din cuprinsul 

dispoziţiilor art. 6 alin.(4) fraza întâi din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.55/2002 este 

constituțională în măsura în care vizează câinii prevăzuți la art.2 alin.(1) din același act normativ.  

Decizii CJUE: Hotărârea în cauza C-260/18, Kamil Dziubak și Justyna Dziubak/Raiffeisen 

Bank International AG  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=972BABD032F8525293ECE

S233F9D5401?text=&docid=218625&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&p

art=1&cid=97172   

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190129ro.pdf  

 

2. Teme de dezbatere propuse de către membrii secţiei:  

a. Interpretarea art. 906 alin.4 din CPC  

Membrii secției au decis reluarea discuției asupra acestui aspect la un moment ulterior după 

ivirea mai multor situații în practica noastră judiciară.  

b. Conținutul dispozitivului hotărârii care să ţină loc de contract. Formulări.  



În practica Judecătoriei Cluj Napoca am regăsit o serie de hotărâri având ca obiect 

pronunțarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic iar dispozitivele acestor hotărâri au 

aproximativ aceeaşi formulare mai puțin a unui complet de judecată, după cum urmează:  

„Admite cererea de chemare în judecată precizată formulată de reclamanţii FF în 

contradictoriu cu pârâții S.C. EM S.R.L., Obligă pârâtul S.C. EM S.R.L. să încheie cu reclamanţii 

contract autentic de vânzare-cumpărare pentru imobilul apartament, nr. 6, situat în Floreşti, str. Sub 

Cetate, nr., compus din: cameră de zi cu bucătărie, dormitor, baie, terasă, cu suprafața utilă de 60,70 

mp. şi cota de 9,65/100 parte din părţile indivize comune înscrise în CF, teren în cota de, în baza 

antecontractului de vânzare cumpărare nr. 95/13.08.2015, iar în caz contrar prezenta hotărâre la 

rămânerea definitivă va ține loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Dispune întabularea în C.F. 

în favoarea reclamanţilor, a dreptului de proprietate asupra imobilului apartament anterior indicat, 

ca bun comun, cu titlu de cumpărare. Obligă pârâtul S.C. EM S.R.L. la plata sumei de 4.269,92 lei 

cu titlu de cheltuieli de judecată către reclamanţi.”  

Optica instanţei este aparent aceea de a obliga în situația admiterii cererii pârâtul la 

încheierea contractului fără însă a stabili un termen în acest sens iar în cazul neîndeplinirii obligaţiei 

pronunțate, hotărârea pronunţată odată rămasă definitivă va ține loc de contract de vânzare 

cumpărare.  

În unanimitate s-a decis că soluția de obligare a pârâtului la încheierea contractului nu își 

poate avea întemeierea în drept în dispozițiile art. 1669 C.civ. şi nu îşi găseşte vreo utilitate practică 

atât timp cât ea nu poate fi executată silit. S-a concluzionat că nu există niciun interes din partea 

debitorului sau al creditorului în a se prezenta în fața notarului pentru încheierea unui contract de 

vânzare atât timp cât hotărârea pronunţată la rămânerea sa definitivă reprezintă actul constatator al 

vânzării, respectiv că mijlocul procesual pus la dispoziția creditorului a urmărit tocmai 

reglementarea unei forme indirecte de executarea a obligației de a face, incompatibilă cu executarea 

directă în natură în mod concomitent.  

3. Temă de învățământ profesional: Rolul activ al judecătorului în cadrul procedurii 

contravenționale https://www.juridice.ro/409959/scurte-consideratii-privind-rolul-activ-al-

judecatorului-incadrul-procedurii contraventionale.html  

4. Prezentarea referatului privind practica de casare aferent lunii septembrie 2019 de către  



judecătorul desemnat. Prezentare referat practica de casare septembrie 2019, de către doamna 

judecător care a realizat referatul aferent acestei perioade.  

Preşedintele secției a pus la dispoziţia judecătorilor participanţi la întâlnire referatele 

conținând speţele relevante identificate în practica instanţelor de control judiciar în cazul dosarelor 

venite din calea de atac, întocmit de către doamna judecător, în format electronic, prin inserarea 

fişierului în platforma ,, Practicale ”- „Practică de Casare”.  

5. Aspecte organizatorice şi administrative  

- Situația hotărârilor prin care se aplică amendă judiciară  

Președintele secției civile a adus la cunoştinţa judecătorilor din secție obligativitatea 

identificării cât mai clare a persoanei sancționate cu amendă, cu toate datele de identificare în 

măsura în care acest aspect este posibil având în vedere dificultățile cu care departamentul de 

executări civile se confruntă la momentul punerii în executare a amenzii aplicate. 


