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litigii și arbitraje - modificări legislative publicate în martie 2020 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 2/2020 privind examinarea recursului în interesul 
legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov, ce face obiectul Dosarului nr. 
2.411/1/2019, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 177 din 4 martie 
2020 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis sesizarea și a stabilit că, în interpretarea și 

aplicarea unitară a dispozițiilor art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 și art. 34 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt supuse taxei judiciare de timbru căile de 
atac atunci când acestea vizează soluțiile pronunțate de instanțele anterioare asupra cererii accesorii formulate în 
proces de părți, de acordare a cheltuielilor de judecată. 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 3/2020 privind examinarea recursului în interesul 
legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov vizând o problemă de drept 
a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 181 din 5 martie 2020 și este 
aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis sesizarea și a stabilit că, în interpretarea și aplicarea 

unitară a dispozițiilor 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 câștigat 
procesul, nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă. 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1/2020 privind examinarea recursului în interesul 
legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 184 din 6 martie 2020 și 
este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis recursul în interesul legii și a stabilit că, în 

interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea 
obligațiilor 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 unitățile de trezorerie și societăți bancare, nu pot face obiectul executării silite prin poprire.  

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 18/2020 privind examinarea sesizării formulată 
de Curtea de Apel Suceava – Secția I civilă, vizând pronuțarea unei hotărâri prealabile ce face 
obiectul Dosarului nr. 7.542/314/2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr. 191 din 10 martie 2020 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis 

sesizarea și a stabilit că, în cazul acțiunii în revendicare imobiliară a unui bun proprietate comună pe cote-părți 
(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.  
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Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020 și 
este aplicabil de la aceeași dată. Măsurile dispuse prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență 

în domeniul justiției se regăsesc în art. 41- 47 din Anexa 1 –  Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă și privesc, 
în principal, următoarele:  

 prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă 
pe toată durata stării de urgență; 

 judecarea proceselor civile, altele decât cele de o urgență deosebită, se suspendă de plin drept pe durata stării 
de urgență, fără a mai fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest sens; 

 termenele de exercitare a căilor de atac, aflate în curs la data de 16.03.2020, se întrerup, urmând a curge noi 
termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 4/2020 privind judecarea recursului în interesul 
legii ce formează obiectul Dosarului nr. 1.141/1/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 211 din 16 martie 2020 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis 

recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și a stabilit că, în interpretarea și 
aplicarea unitară a dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Codul penal, când pedeapsa amenzii se adaugă 
pedepsei închisorii, amenda penală se execută, chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub 
supraveghere. 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 19/2020 privind examinarea sesizării formulate 
de Curtea de Apel Oradea în Dosarul nr. 3.360/111/2015/a22, în vederea pronunțării unei 
hotărâri prealabile a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 244 din 25 
martie 2020 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis sesizarea și a stabilit că, în 

interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 90 alin. (1) și (2) și art. 5 pct. 20 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1.617 
alin. (1) și (3) din Codul civil, renunțarea la compensație este compatibilă cu procedura insolvenței, cu excepția situației 
în care creanța ce face obiectul compensației aparține creditorului îndreptățit să solicite deschiderea procedurii, fiind 
admisibilă invocarea compensației legale a datoriilor reciproce dintre un creditor înscris la masa credală și debitorul 
aflat în insolvență, de către un alt creditor îndreptățit să participe la procedură, dacă acesta din urmă poate dovedi 
prejudiciul cauzat prin refuzul sau neglijența debitorului insolvent și a practicianului în insolvență în exercitarea acestui 
drept. 

 


