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litigii și arbitraje - modificări legislative publicate în iunie 2020 

Decizia Înaltei Curte de Casație și Justiție nr. 29/2020 privind examinarea sesizării formulate 
de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul 
nr. 360/2/2017, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile a fost publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 509 din 15 iunie 2020 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Înalta Curte 

a admis sesizarea și a stabilit următoarele: 

(i) În interpretarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a 
asiguraților, prin creditor de asigurare se înțelege și societatea de asigurare care a despăgubit pe asiguratul 
său, titulară a dreptului de regres izvorât dintr-o poliță CASCO împotriva asigurătorului de răspundere civilă 
obligatorie aflat în faliment; 

(ii) În interpretarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 213/2015, prin creanță de asigurare se înțelege și 
creanța izvorâtă din dreptul de regres al societății de asigurare care a despăgubit pe asiguratul său împotriva 
asigurătorului de răspundere civilă obligatorie aflat în faliment; 

(iii) În interpretarea dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 213/2015, plafonul de 450.000 lei se aplică pe creanțe 
de asigurare, în situațiile în care se exercită dreptul de regres de către societatea de asigurare care a efectuat 
plata indemnizației către propriul asigurat, ca efect al subrogării în drepturile asiguratului CASCO, pentru 
fiecare creanță în parte. 

Decizia Înaltei Curte de Casație și Justiție nr. 30/2020 privind examinarea sesizării formulate 
de Curtea de Apel București - Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, în 
Dosarul nr. 19.758/3/2018, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile a fost publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 18 iunie 2020 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. 
Înalta Curte a admis sesizarea și, în interpretarea dispozițiilor art. 3 și 4 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, în coroborare cu 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, a stabilit că, în cazul în care, după încheierea 
unei convenții prin care fostul proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia au înstrăinat dreptul la 
despăgubire unor terțe persoane, părțile convin desființarea acestei convenții și repunerea lor în situația anterioară, 
dreptul la măsuri reparatorii al cesionarului nu subzistă. În acest caz, dreptul la măsuri reparatorii în echivalent revine în 
patrimoniul înstrăinătorului (înstrăinătorilor) plafonat potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (2) sau, după caz, alin. (4) din 
Legea nr. 165/2013. 

  

https://lege5.ro/App/Document/hezdmmbv/legea-nr-10-2001-privind-regimul-juridic-al-unor-imobile-preluate-in-mod-abuziv-in-perioada-6-martie-1945-22-decembrie-1989?pid=27240900&d=2020-07-02#p-27240900
https://lege5.ro/App/Document/hezdmmbv/legea-nr-10-2001-privind-regimul-juridic-al-unor-imobile-preluate-in-mod-abuziv-in-perioada-6-martie-1945-22-decembrie-1989?pid=27240906&d=2020-07-02#p-27240906
https://lege5.ro/App/Document/gm3dcojzge/legea-nr-165-2013-privind-masurile-pentru-finalizarea-procesului-de-restituire-in-natura-sau-prin-echivalent-a-imobilelor-preluate-in-mod-abuziv-in-perioada-regimului-comunist-in-romania?pid=64929748&d=2020-07-02#p-64929748
https://lege5.ro/App/Document/gm3dcojzge/legea-nr-165-2013-privind-masurile-pentru-finalizarea-procesului-de-restituire-in-natura-sau-prin-echivalent-a-imobilelor-preluate-in-mod-abuziv-in-perioada-regimului-comunist-in-romania?pid=64929748&d=2020-07-02#p-64929748
https://lege5.ro/App/Document/gm3dcojzge/legea-nr-165-2013-privind-masurile-pentru-finalizarea-procesului-de-restituire-in-natura-sau-prin-echivalent-a-imobilelor-preluate-in-mod-abuziv-in-perioada-regimului-comunist-in-romania?pid=64929750&d=2020-07-02#p-64929750
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Decizia Înaltei Curte de Casație și Justiție nr. 12/2020 privind examinarea recursului în 
interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 546 din 25 iunie 2020 și este 
aplicabilă începând cu aceeași dată. Înalta Curte a admis recursul în interesul legii și a stabilit că, în 

interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă, partea în sarcina căreia s-
a stabilit amenda judiciară prevăzută de art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă pentru introducerea, 
cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unor căi de 
atac vădit netemeinice, prin aceeași hotărâre prin care au fost soluționate aceste cereri, poate formula critici care vizează 
amendarea sa numai pe calea cererii de reexaminare, neputând supune aceste critici controlului judiciar prin 
intermediul apelului sau recursului. 

Decizia Înaltei Curte de Casație și Justiție nr. 9/2020 privind examinarea recursului în 
interesul legii formulat de către Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj cu privire la o 
problemă de drept a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 25 iunie 2020 și 
este aplicabilă începând cu aceeași dată. Înalta Curte a admis recursul în interesul legii și a stabilit că, în 

interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 470, art. 478 alin. (2) și a art. 479 alin. (2) din Codul de procedură 
civilă, prin raportare la art. 254 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă, în noțiunea de probe noi ce pot fi propuse și 
încuviințate în faza apelului se includ atât probele propuse în fața primei instanțe prin cererea de chemare în judecată 
sau întâmpinare, cât și acelea care nu au fost propuse în fața primei instanțe sau au fost propuse tardiv, iar în privința 
lor prima instanță de fond a constatat decăderea. 

Decizia Înaltei Curte de Casație și Justiție nr. 12/2020 privind soluționarea sesizării formulate 
de Curtea de Apel Timișoara - Secția penală în Dosarul nr. 1.934/220/2019, prin care se solicită 
Înaltei Curți de Casație și Justiție dezlegarea unei chestiuni de drept a fost publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 26 iunie 2020 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. 
Înalta Curte a admis sesizarea și a stabilit că, în interpretarea dispozițiilor art. 269 și art. 270 din Codul de procedură 
penală, dacă actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen este trimis prin e-mail sau fax, în ultima zi a 
termenului care se calculează pe zile, este socotit a fi făcut în termen, chiar dacă actul de procedură se înregistrează la 
organul judiciar după expirarea termenului. 

 


