
MINUTA ÎNTÂLNIRII LUNARE PRIVIND UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE, 

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

27.02.2020  

 

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

ale ICCJ:  

 

a.  Decizia nr.16 în dosarul nr.1909/1/2019 prin care s-a admis sesizarea formulată de 

Tribunalul Tulcea – Secția civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 

8295/327/2018, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecință, stabileşte că:  

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de 

procedură civilă, prin raportare la pct. 3 din același text normativ și la art. 31 alin. (1) teza 

finală și art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 42 alin. (61) 

din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare, emisă pe numele unei asociaţii de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, 

în baza unui contract încheiat între furnizor şi asociaţie, calificat ca fiind colectiv, este titlu 

executoriu.  

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de 

procedură civilă, prin raportare la pct. 3 din acelaşi text de lege, factura fiscală emisă pentru 

serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în raport cu dispoziţiile art. 31 alin. (17) din 

Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și art. 42 alin. (61) din Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu 

constituie titlu executoriu și pentru debitul menţionat ca reprezentând „, sold precedent”.  

 

a.  Decizia nr.18 în dosarul nr.2784/1/2019 prin care s-a admis sesizarea privind 

pronunțarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Suceava - Secția I civilă, în 

dosarul nr. 7542/314/2015 şi, în consecinţă, stabileşte că:  

În cazul acţiunii în revendicare imobiliară a unui bun proprietate comună pe cote-părţi 

(coproprietate), dispozițiile art. 643 alin. (2) teza a doua din Codul civil instituie o excepție de 

la opozabilitatea hotărârii judecătorești reglementată de art. 435 alin. (2) din Codul de 

procedură civilă.  



 

b.  Decizia nr.1 în dosarul nr.2236/1/2019 prin care s-a admis recursul în interesul legii  

formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, 

în consecinţă, stabilește că:  

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța 

Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituțiilor publice, 

stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu 

modificările și completările ulterioare și art. 781 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură civilă 

(fost art. 452 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură civilă de la 1865), sumele destinate plății 

drepturilor salariale, aflate în conturi deschise la unităţile de trezorerie și societăți bancare, nu 

pot face obiectul executării silite prin poprire.  

 

c.  Decizia nr.2 în dosarul nr.2411/1/2019 prin care s-a admis recursul în interesul legii 

formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Braşov şi, în consecință, stabileşte că:  

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), 

art. 9 și art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele 

judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt supuse taxei judiciare 

de timbru căile de atac atunci când acestea vizează soluţiile pronunţate de instanţele 

anterioare asupra cererii accesorii formulate în proces de părți, de acordare a cheltuielilor de 

judecată.  

d.  Decizia nr.3 în dosarul nr.2412/1/2019 prin care s-a admis recursul în interesul legii 

formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi, în consecinţă, stabileşte că:  

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 488 alin. (1) din Codul de 

procedură civilă, motivul de recurs prin care se critică modalitatea în care instanța de fond s-a 

pronunțat, în raport cu prevederile art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă, asupra 

proporționalității cheltuielilor de judecată reprezentând onorariul avocaților, solicitate de 

partea care a câştigat procesul, nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de art. 488 

alin. (1) din Codul de procedură civilă.  

 

e.  Decizia nr.5 în dosarul nr.885/1/2019 prin care s-a admis recursul în interesul legii 

formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție și, 

în consecinţă, stabileşte că:  

În soluționarea cererilor formulate de către titularii de librete C.E.C. de economii cu 

dobândă şi câştiguri în autoturisme, având ca obiect obligarea C.E.C. Bank S.A. și a Statului 



Român la restituirea sumelor depuse şi a dobânzii aferente, actualizate cu indicele de inflaţie, 

nu sunt aplicabile dispozițiile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind 

despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și 

Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu completările ulterioare.  

 

2.  Temă de învățământ profesional  

Diseminarea Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte 

profesii, în special avocați.  

Preşedintele Secției a prezentat aspectele esențiale ale ghidului după care s-au purtat 

discuții punctuale asupra unor prevederi din cuprinsul acestuia.  

 

3.  Teme de discuție propuse spre dezbatere de către judecătorii secţiei:  

a.  Încuviințarea executării silite prin toate formele de executare atunci când creanţa nu 

depăşeşte 10.000 lei prin raportare la prevederile art. 813 alin.5 din CPC.  

În unanimitate, membrii secției au decis că formularea regăsită în modelul 

standardizat folosit la nivelul Judecătoriei Cluj-Napoca respectă prevederile legale şi nu se 

impune efectuarea de alte modificări.  

b.  Modalitatea de stabilire a cauţiunii prevăzute de art. 719 alin.2 din CPC. Ce se 

înţelege prin valoarea obiectului contestației, respectiv dacă sunt incluse şi cheltuielile de 

executare?  

În unanimitate, membrii secției au decis că pentru stabilirea cauţiunii prevăzute de art. 

719 alin.2 din CPC nu se au în vedere cheltuielile de executare.  

C.  Aplicabilitatea art.6 din Conv. CEDO în vederea acordării ajutorului public judiciar  

pentru plata cauţiunii prin raportare la cauza ECOINVEST.  

Cu majoritate, membrii secţiei au decis că nu este aplicabil art. 6 din Conv. CEDO în 

ceea ce priveşte cererea de acordare a ajutorului public judiciar pentru plata cauţiunii.  

d.  Posibilitatea instanţei de a reveni asupra taxei judiciare stabilite, în sensul majorării 

acesteia, după soluţionarea cererii de reexaminare sau independent de formularea unei astfel 

de cereri.  

Cu majoritate membrii secţiei au decis că judecătorul cauzei nu poate reveni asupra 

taxei judiciare stabilite în afara cadrului legal permis.  

e.  Stabilirea taxei judiciare de timbru în cazul dezbaterii succesorale fără petit de partaj.  

Cu majoritate, membrii secţie au decis că stabilirea taxei judiciare de timbru în cazul 



dezbaterii succesorale fără petit de partaj se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 

din OUG nr. 80/2013, respectiv la valoarea masei succesorale.  

4.  Prezentare referate practica de casare  

Prezentare referat practica de casare, de către doamnele judecător care au realizat 

referatul aferent acestei perioade.  

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”.  

5.  Aspecte organizatorice și administrative  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINUTA ÎNTÂLNIRII LUNARE PRIVIND UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE, 

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

30.03.2021  

 

 

1. La primul punct al întâlnirii președintele secției a prezentat Minuta de practica unitară 

realizată de către Curtea de Apel Cluj în materia litigiilor cu profesionişti privind problemele 

identificate în trimestrul IV al anului 2020 prin care s-a considerat că şi facturile fiscale emise 

pentru serviciile de utilități publice trebuie înscrise în Registrul Național de Publicitate 

Mobiliară, deoarece acestea constituie titluri executorii în baza art. 42 alin. 61 din Legea nr. 

51/2006, iar art. 277 C.p.c. reglementează înscrisurile între profesionişti, în cadrul 

subsectiunii III, Înscrisul sub semnătură privată de la subsectiunea 3.2 Capitolul II Judecata.  

 

2. Temă de învățământ profesional Diseminarea proiectelor legislative ale MJ privind 

organizarea judiciară, CSM şi statutul magistraţilor: http://www.just.ro/transparenta 

decizionala/acte-normative/proiecte-in-dezbatere  

Preşedintele Secţiei a prezentat aspectele esențiale ale proiectelor de lege după care s-

au purtat discuții punctuale asupra unor prevederi din cuprinsul acestuia.  

3.  Teme de discuție propuse spre dezbatere de către judecătorii secţiei:  

a.  Validarea de poprire în executările silite având ca debitor o asociație de proprietari. 

Modalitatea de aplicare a Deciziei HP nr. 84/2018 Membrii secţiei au apreciat că 

considerentele Deciziei de HP nr. 84/2018 sunt în sensul că poprirea poate fi validată doar 

pentru acele sume achitate de către terții popriţi cu aceeaşi destinație ca şi sumele executate.  

b.  Incidența perimării în situația suspendării cauzei prin raportare la prevederile art. 413 

pct.11 C.pr.civ.  

În unanimitate, membrii secţiei au decis că nu intervine perimarea atunci când 

suspendarea cauzei a intervenit pentru că CJUE a fost sesizată cu o cerere de decizie 

preliminară. Aceeași soluție se aplică şi în situaţia în care cauza a fost suspendată anterior 

intrării în vigoare a Legii nr. 310/2018 şi a avut drept temei art. 413 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ.  

c.  Invocarea perimării pe calea contestaţiei la executare. Termenul de introducere al 

contestaţiei.  

Membrii secţiei își mențin punctul de vedere exprimat la o şedinţă de practică unitară 

anterioară, în sensul că atunci când perimarea se invocă pe calea contestației la executare, 

cererea este supusă termenului de 15 zile prevăzut de art. 715 alin.(1) C.pr.civ. Totuşi, având 



în vedere faptul că practica Tribunalului Specializat este în sensul în care contestația prin care 

se invocă perimarea nu este supusă unui termen pentru legala introducere, se apreciază 

necesară sesizarea Curţii de Apel Cluj pentru a unifica practica între cele două instanţe 

superioare comune  

d. Instanța de executare în situaţia în care creditorii care au calitatea de magistraţi.  

Caracter alternativ ori unicitate?  

S-a decis reluarea discuției asupra acestui aspect după motivarea de către Înalta Curte 

a regulatoarelor de competenţa cu care a fost sesizată în acest an, de către Judecătoria Cluj 

Napoca.  

e.  Efectul constatării caracterului abuziv al unor clauze cuprinse în titlu executoriu 

asupra executării silite.  

Membrii secţiei au decis sesizarea instanţelor superioare pentru clarificarea acestui 

aspect.  

Prezentare referate practica de casare  

Prezentare referat practica de casare, de către doamnele judecător care au realizat 

referatul aferent acestei perioade atât în ceea ce priveşte completele specializate cât şi secţia 

civilă propriu-zisă.  

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”.  

4. Aspecte organizatorice și administrative  

-  Modalitatea de introducere a soluției în sistemul ecris şi conceperea minutei  

Președintele secției civile a adus la cunoștința membrilor secției faptul că judecătorii 

pot solicita grefierilor introducerea în sistemul Ecris a unei soluții finale exclusiv în baza unei 

minute scrise. Minuta poate fi tehnoredactată sau scrisă olograf dar ea trebuie să existe 

material la dosarul cauzei.  

-  Situația dosarelor din procedura prealabilă  

Analizând situația dosarelor aflate în procedura prealabilă înregistrate pe rolul 

instanţei noastre în anul 2020, 104 la număr la data şedinţei, preşedintele secției a adus la 

cunoştinţa colegilor obligaţia de a verifica fiecare complet acele dosare care s-au înregistrat 

în anul 2020 şi încă nu li s-a fixat primul termen până la acest moment.  

Cluj-Napoca, 02.04.2021  

 



MINUTA ÎNTÂLNIRII LUNARE PRIVIND UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE, 

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

27.05.2021  

 

1.  La primul punct al întâlnirii preşedintele secției a prezentat Minutele de practica 

unitară realizate de către Curtea de Apel Cluj în materia litigiilor cu profesionişti, şi în 

materie civilă privind problemele identificate în trimestrul IV al anului 2020, subliniind 

fiecare aspect hotărât în cadrul acestor întâlniri. Astfel, referitor la cauzele de competența sau 

de interesul judecătoriei s-au decis următoarele:  

a)  Competenţa de a soluţiona litigiile care au ca obiect executarea contractelor 

administrative aparţine instanţei specializate în litigii cu profesionişti respectiv a Tribunalului 

Specializat, aceasta fiind instanţa la care ar trebui declinate cauzele înregistrate pe rolul 

judecătoriei.  

b)  Punerea în executare a titlurilor executorii constând în procesele verbale de 

contravenţie poate fi refuzată în mod întemeiat dacă nu s-a comunicat corespunzător procesul 

verbal de contravenţie, contestațiile formulate pe acest motiv se impun a fi respinse.  

c)  Numirea şi stabilirea onorariului curatorului special din procedura citării prin 

publicitate se va face la primul termen de judecată şi nu anterior, în etapa scrisă.  

d)  Cererea de constatare a perimării executării se va înregistra în sistemul ecris sub 

denumirea de „alte cereri privind executarea silită”, se va timbra cu taxa fixă de 20 lei, şi nu 

pot avea drept consecinţă desfiinţarea actelor de executare. Cererea în constatarea perimării 

se poate forinula oricând dar dacă această pretenție este formulată pe calea contestaţiei la 

executare atunci ea trebuie introdusă într-un termen de 15 zile de la comunicarea unui act de 

executare.  

e)  Caracterul abuziv al clauzelor contractuale care prevăd penalități de întârziere de 

0,5% pe zi de întârziere, invocate în cererile de valoare redusă ori ordonanță de plată. Asupra 

acestui aspect s-a decis cu majoritate că sunt abuzive astfel de clauze iar soluţia excluderii în 

întregime este preferată în jurisprudența comunitară, neputând fi înlocuită cu dobânda legală.  

 

2.  Temă de învăţământ profesional: Citarea şi comunicarea actelor de procedura prin 

email.  

https://www.juridice.ro/704118/citarea-si-comunicarea-actelor-de-procedura-prin-email-in 

materie-civila.html;  

 



https://www.juridice.ro/730439/citarea-si-comunicarea-actelor-de-procedura-prin-e-mail-in 

materie-civila-2-sistemul-edc-creat-la-tribunalul-arges.html  

 

Preşedintele secției a prezentat aspectele esenţiale din materiale supuse discuției după care s-

au purtat discuţii punctuale asupra unor chestiuni specifice regăsite în practica instanţei.  

 

Doamna judecător A.N. a prezentat secţiei punctul de vedere exprimat cu ocazia unui seminar 

din programul de formare continua care a avut loc recent în cadrul Curții de Apel Cluj, 

respectiv a domnului judecător V.M., formator în cadrul INM şi judecător în cadrul Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiție. Acesta a arătat cu ocazia prezentării, faptul că este posibilă citarea 

via email ca şi metodă principală de citare şi nu ca una subsidiară, cum este uzitată în prezent. 

De asemenea, a arătat că nu trebuie să existe o solicitare de citare via email din partea părții 

fiind suficient ca partea sau avocatul unde şi-a ales domiciliul/sediul procesual să indice o 

adresa de email în conținutul cererilor inclusiv în antet.  

 

Preşedintele secției a reiterat beneficiile efectuării procedurii prin intermediul poştei 

electronice, și a subliniat importanța folosirii emailului ca şi mijloc principal de citare acolo 

unde este posibil.  

 

3.  Teme de discuție propuse spre dezbatere de către judecătorii secţiei:  

a.  Suspendarea judecării cauzelor având ca obiect contestații la executare prin care se 

invocă și clauze abuzive, suspendare care să dăinuie până la soluţionarea C-725/19.  

Cu majoritate, membrii secţiei au apreciat că se impune suspendarea judecării 

cauzelor având ca obiect contestații la executare prin care se invocă și clauze abuzive, 

suspendare care să dăinuie până la soluționarea C-725/19  

b.  Scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în cazul cererilor formulate de către 

persoane fizice, consumatori în contradictoriu cu agențiile de turism pentru 

rezoluţiunea/anulare etc contractelor având ca obiect vânzarea de pachete turistice.   

În unanimitate, membrii secţiei au decis că sunt scutite de la plata taxei judiciare de 

timbru, cererile formulate de către persoane fizice, consumatori în contradictoriu cu agențiile 

de turism pentru rezoluțiunea/anulare etc contractelor având ca obiect vânzarea de pachete 

turistice, în temeiul art. 29 alin.1 lit.f din OUG nr. 80/2013.  

C.  Când împuternicirea avocaţială nu este suficientă pentru a face dovada calității de 

reprezentant?  



În unanimitate, membrii secţiei au decis că este suficient ca pe lângă elementele ce țin 

de partea reprezentată şi menţiunile referitoare la CAJ în împuternicirea avocațială, să fie 

menţionate activităţile pentru care avocatul este împuternicit (redactare, reprezentare, 

asistare). Nu este necesar să fie menţionate datele referitoare la obiectul derivat al dosarului, 

spre exemplu, numărul procesului-verbal contestat sau numărul contractului din care derivă 

pretenţiile solicitate.  

d.  Procedura specială a evacuării. Natura normelor care reglementează procedura 

prealabilă constând în notificarea reglementată prin art. 1038-1039 C.pr.civ.?  

În unanimitate, membrii secţiei au decis că procedura prealabilă introducerii cererii în 

evacuare este de ordine privată, în condițiile art. 193 alin.2 C.pr.civ. şi nu poate face obiectul 

analizei instanţei, ex officio.  

Prezentare referate practica de casare  

Prezentare referat practica de casare, de către doamnele judecător care au realizat 

referatul aferent acestei perioade atât în ceea ce priveşte completele specializate cât şi secţia 

civilă propriu-zisă.  

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”.  

4.  Aspecte organizatorice și administrative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINUTA ÎNTÂLNIRII LUNARE PRIVIND UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE, 

DESFĂŞURATĂ ÎN SECȚIA CIVILĂ A JUDECĂTORIEI CLUJ-NAPOCA, 02.07.2021  

 

 

1. La primul punct al întâlnirii preşedintele secției a prezentat cele mai recente decizii ale 

instanţei supreme pronunţate în mecanismele de unificare a practicii judiciare:  

Decizia RIL nr. 10/2021, prin care ÎCCJ a decis: În interpretarea şi aplicarea unitară a 

dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ipoteza în care partea nu 

a demarat sau nu a finalizat, în termenul acordat, procedura de intrare în legalitate, iar 

autoritatea nu a obţinut o hotărâre de demolare a construcției, termenul stabilit în procesul 

verbal de constatare a contravenţiei este unul de recomandare.  

Decizia RIL nr.14 în dosarul nr.1394/1/2021 prin care ÎCCJ a decis: În interpretarea şi 

aplicarea unitară a dispozițiilor art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă, formularea 

unei cereri de recuzare, înainte sau după începerea oricăror dezbateri, nu împiedică efectuarea 

actelor de procedură în continuarea judecăţii, nici dezbaterea în fond a procesului, ci doar 

pronunțarea hotărârii, până la soluționarea cererii de recuzare.  

Decizia RIL nr.9 în dosarul nr.3375/1/2020 prin care ÎCCJ a decis: În interpretarea şi 

aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, exceptia de nelegalitate poate fi invocată 

şi cu privire la actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise anterior intrării 

în vigoare a Legii nr. 554/2004.  

Decizia HP nr.54 în dosarul nr. 1224/1/2021 prin care ÎCCJ a decis respingerea ca 

inadmisibilă a sesizării formulate de Tribunalul București - Secția a V-a Civilă în dosarul nr. 

26769/300/2019 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea 

următoarei probleme de drept: „în sensul art. 5 alin. 3 coroborate cu dispoziţiile art. 6 alin. 1, 

art. 7 alin. 4 şi art. 6 alin. 2 din Legea nr. 77/2016 notificările formulate de către debitori, 

ulterior admiterii definitive a contestației formulate de către creditor împotriva primei 

notificări de dare în plată, mai produc sau nu efectul suspendării de drept prevăzut de Legea 

nr. 77/2016?”.  

Decizia HP nr.39 în dosarul nr.861/1/2021 prin care ÎCCJ a decis respingerea ca 

inadmisibilă a sesizării formulate de Tribunalul Brăila – Secția I civilă, în dosarul nr. 

9487/196/2020, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei 

chestiuni de drept: Modul de interpretare a dispozițiilor art. 906 alin. (4) din Codul de 



procedură civilă, respectiv să se stabilească dacă creditorul poate solicita fixarea sumei 

definitive ce i se datorează de către debitor cu titlu de penalități și în ipoteza în care debitorul 

execută obligaţia în mai puțin de 3 luni de la data comunicării încheierii pronunțate în baza 

alin. (2) sau (3) a art. 906 din Codul de procedură civilă.  

2.  Temă de învățământ profesional:  

Desfiintarea construcțiilor neautorizate  

https://www.juridice.ro/738444/desfiintarea-constructiilor-neautorizate.html  

 

Preşedintele Secţiei a prezentat aspectele esențiale ale problemei în cauză după care s-

au purtat discuții punctuale asupra unor concluzii lansate, invitând totodată la urmărirea 

dezbaterii înregistrate pe platforma juridice.ro.  

 

3.  Teme de discuție propuse spre dezbatere de către judecătorii secţiei:  

a)  Circulaţia pe drumurile publice în intersecţiile cu circulaţie dirijată şi nedirijată 

precum şi sensuri giratorii. Modalitatea de interpretare a art. 55-57 din OUG 195/2002.  

În unanimitate, membrii secţiei au decis că în situaţia în care un autovehicul care 

circulă în sensul giratoriu pe banda a II-a (în interiorul sensului) şi doreşte să iasă din sensul 

giratoriu are obligația să se asigure corespunzător şi să acorde prioritate autovehiculului care 

circulă deja în sens pe banda întâi. Motivul constă în faptul că în această situație vehiculul îşi 

schimbă direcţia de mişcare şi inclusiv banda de circulaţie, el având obligaţia de a se asigura 

corespunzător înainte de a efectua aceasta manevră.  

b)  Calitatea de titlu executoriu a facturilor emise de Electrica Furnizare SA prin 

raportare la prevederile HG nr. 675/2007. Caducitatea acestor norme datorită reorganizării 

efectuate prin HG nr. 930/2010.  

Membrii secţiei au găsit utilă interpelarea Curţii de Apel Cluj, a Tribunalului Cluj şi a  

Tribunalului Specializat Cluj în vederea interpretării acestor norme.  

c)  Particularitățile acţiunilor formulate de către Primar având ca obiect desfiinţarea 

construcțiilor realizate fără autorizaţie: calitatea procesuală pasivă a terțului dobânditor, 

înstrăinare ulterioară încheierii procesului-verbal; calitatea procesuală pasivă în situaţia în 

care cel sancționat nu este proprietarul, beneficiarul sau executantului lucrării; calitatea 

procesuală pasivă a coproprietarului nesancţionat; utilitatea probei cu expertiză în construcţii;  

În unanimitate s-a decis că în situația acţiunilor formulate de către Primar având ca 

obiect desființarea construcțiilor realizate fără autorizaţie calitatea procesuală pasivă îi revine 

contravenientului. Dacă sunt împrocesuate şi alte persoane, precum terţul dobânditor, 



coproprietarul bunului etc., ele pot fi păstrate în cadrul procesual pentru o strictă opozabilitate 

a hotărârii pronunţate, dar singura persoană care poate fi obligată la demolare este persoana 

care a fost sancţionată. S-a apreciat de asemenea că obligația de desființare este una legată 

strict de bun, o obligație administrativă care se transmite odată cu transmiterea bunului.  

Cu privire la celelalte aspecte, s-a decis prorogarea discuției.  

d)  Citarea prin publicitate a debitorului de către executorul judecătoresc în cursul 

procedurii de executare silită.  

În unanimitate, membrii secţiei au decis că este aplicabilă procedura de citare prin 

publicitate şi în faza de executare silită, art. 167 C.pr.civ., aplicându-se corespunzător. Cu 

majoritate, membrii secției au decis că executorul este cel care dispune asupra acestui aspect, 

el numind inclusiv curatorul special în vederea apărării drepturilor şi intereselor debitorului. 

O parte minoritară din membrii secţiei au apreciat că deşi este aplicabilă procedura citării prin 

publicitate inclusiv în faza de executare silită, instanța de executare este cea care trebuie să o 

încuviinţeze, art. 167 C.pr.civ., nefăcând vreo distincție în acest sens, executorul neputând să 

se substituie instanţei de judecată.  

e)  Legea dării în plată. Situația cererilor nou introduse având ca temei art. 8 modificat 

din Legea nr. 77/2016. Se poate opune autoritatea de lucru judecat atunci când aceeaşi 

situaţie a fost analizată din perspectiva impreviziunii pe temeiul legal anterior modificării?  

S-a decis prorogarea acestui subiect până după motivarea de către Curtea 

Constituțională a deciziei recente pronunţate în materie.  

4.  Prezentare referate practica de casare: aprilie-mai 2021  

Prezentare referat practica de casare, de către doamnele judecător care au realizat 

referatul aferent acestei perioade atât în ceea ce priveşte completele specializate cât şi secţia 

civilă propriu-zisă.  

Preşedintele secției a pus la dispoziția 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 și administrative care privesc activitatea în cursul vacanței  

 
 
 
 
 
 



MINUTA ÎNTÂLNIRII LUNARE (septembrie 2021) PRIVIND UNIFICAREA PRACTICII 

JUDICIARE, DESFĂŞURATĂ ÎN SECȚIA CIVILĂ A JUDECĂTORIEI  

CLUJ-NAPOCA, 12.10.2021 

 

1.  La primul punct al întâlnirii preşedintele secției a prezentat Decizia RIL nr.20 prin 

care ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Inaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiție și a stabilit că, în interpretarea art. 651 alin. (1), art. 666, art. 712, 

art. 714 și art. 112 din Codul de procedură civilă, instanța de executare competentă teritorial 

să soluționeze contestația la executare propriu-zisă formulată de unul dintre debitorii la care 

se referă titlul executoriu este judecătoria care a încuviințat executarea silită a acelui titlu 

executoriu, în afara cazurilor în care legea dispune altfel  

2.  Teme de discuție propuse spre dezbatere de către judecătorii secţiei:  

a)  Situația cererilor de punere sub interdicţie  

Cu majoritate, membrii secţiei au apreciat că se impune amânarea în continuare a 

acestor cauze.  

Doamna judecător D.O.C a adus în discuție exemple de practica judiciară în care au 

fost soluționate cereri în această perioadă, în sensul admiterii lor, dacă boala este ireversibilă. 

A arătat de asemenea că în opinia sa din considerentele deciziei CCR se desprind mai multe 

situaţii, şi că punerea sub interdicţie ar putea fi dispusă dacă din actele medicale reiese că 

boala este ireversibilă şi îl lipseşte pe bolnav de capacitatea de a se îngriji şi lua decizii 

singur. Preşedintele secţiei a arătat că este posibil ca după admiterea acestor cereri, în lipsa 

reglementărilor punctuale ce țin de funcţionarea Autorității tutelare să nu poată fi duse la 

îndeplinire. A îndemnat colegii din secție să suplimenteze raportul de expertiză cu obiective 

ce ţin de caracterul bolii şi de posibilitatea de reversibilitate a acesteia, sperând că într-un 

viitor apropiat vom avea o reglementare care să ne permită judecarea acestor cauze. De 

asemenea, s a arătat că în practica acestei instanţei sunt şi câteva soluții de respingere ca 

inadmisibile a acestor cereri, cu privire la care s-a agreat că nu sunt cele mai potrivite având 

în vedere contextul, mai degrabă s-ar impune amânarea şi aşteptarea decât respingerea pe 

motiv că nu există un text legal în vigoare.  

b)  Competenţa materială a instanţei în judecarea cererilor având ca temei substanţial 

prevederile art. 253 C.civ. (apărarea drepturilor nepatrimoniale)  

Având în vedere soluțiile de practică neunitară dezvoltate de Curtea de Apel Cluj în 

soluţionarea conflictelor de competență între Judecătorie și Tribunal, s-a apreciat necesar 

sesizarea Curții cu acest aspect la următoarea ședință trimestrială de practică.  



c)  Comunicarea via email. Aplicabilitatea prevederilor 154 alin.6 C.pr.civ. atunci când 

e-mailul este indicat în antetul cererii.  

Cu majoritate, s-a apreciat că sunt aplicabile prevederilor 154 alin.6 C.pr.civ. inclusiv 

atunci când adresa de email este indicată în antetul cererii. Dacă este vorba despre adresa de 

email a avocatului, atunci partea trebuie să îşi aleagă domiciliul/sediul procesual la acesta, 

pentru a putea face comunicări valabile către adresa de email indicată în antet.  

d) Semnificaţia noţiunii de domiciliu procesual ales. Când se poate considera că este 

valabilă alegerea de domiciliu/sediu?  

Cu majoritate, membrii secţiei au apreciat că este valabilă alegerea 

sediului/domiciliului atunci când în cuprinsul cererii apare clar „cu domiciliul/sediul ales la 

cab. av” ori orice altă formulare din care să reiasă clar că doreşte să îşi aleagă domiciliul ori 

sediul la altă adresă decât cea de domiciliu. Totodată s-a apreciat că lipsa indicării persoanei 

care ridică corespondenţa nu face ineficientă alegerea sediului/domiciliului.  

e)  Acțiunea în pretenţii a CNAIR-ului având ca obiect cheltuielile de judecată la care a 

fost obligată anterior în procesul având ca obiect plângere contravenţională.  

Având în vedere soluțiile de practică neunitară dezvoltate de către Tribunalul Cluj în 

cadrul soluționării apelurilor împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţa de către 

Judecătoria Cluj Napoca şi nu numai, s-a apreciat necesar sesizarea Curţii cu acest aspect, 

pentru următoarea şedinţă trimestrială de practică.  

f) Posibilitatea anulării cererii de chemare în judecată pe neindicarea domiciliului 

pârâtului/efectuarea de demersuri, în condiţiile în care la dosar este indicat CNP pârâtului.  

Cu majoritate membrii secţiei au decis că nu se poate dispune anularea cererii de 

chemare în judecată pentru neindicarea domiciliului pârâtului ori pentru neîndeplinirea 

obligației de efectuare de demersuri în vederea comunicării domiciliului, în condițiile în care 

la dosar este indicat CNP pârâtului, instanţa având obligaţia, în temeiul art. 200 alin.4' 

C.pr.civ., să procedeze la interpelarea DEPABD pentru aflarea domiciliului acestuia.  

g)  Modalitatea de stabilire a taxei judiciare de timbru pentru cererile de valoare  redusă 

atunci când există capete de cerere accesorii.  

Cu majoritate, membrii secției au decis că nu se impune revenirea asupra soluţiei deja 

stabilite anterior asupra modalității de taxare a acestor cereri. Cererea de valoarea redusă, în 

întregul său, nu poate depăşi taxa de 200 lei. Capetele de cerere accesorii nu se timbrează 

separat ci intră în valoarea cererii în procesul de stabilire a taxei judiciare.  

Prezentare referate practica de casare  

Prezentare referat practica de casare, de către doamnele judecător care au realizat 



referatul aferent acestei perioade atât în ceea ce priveşte completele specializate cât şi secţia 

civilă propriu-zisă.  

Preşedintele secției 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”.  

4.  Aspecte organizatorice și administrative  

 
 


