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litigii și arbitraje - modificări legislative publicate în septembrie 2020 

Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 26 februarie 2019 în Cauza Ana Ionescu și 
alții împotriva României (Cererea nr. 19.788/03 și alte 18 cereri) a fost publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 870 din 24 septembrie 2020 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. 
Reclamanții au arătat că au obținut hotărâri judecătorești definitive care constatau că, naționalizarea de către fostul 
regim comunist a proprietăților acestora fusese nelegală și că nu au încetat să fie titularii legitimi ai respectivelor 
proprietăți. În pofida faptului că titlurile de proprietate ale acestora nu au fost contestate, reclamanții nu au putut 
redobândi posesia asupra proprietăților, întrucât acestea din urmă fuseseră vândute de către stat unor terțe părți. 
Reclamanții nu au primit compensații pentru respectivele proprietăți. Curtea, prin hotărârea rectificată la 13 iunie 2019, 
a declarat capetele de cerere formulate în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 admisibile, cu excepția capătului de cerere 
formulat în Cererea nr. 12.838/07, iar restul capetelor de cerere inadmisibile și, hotărând că a fost încălcat art. 1 din 
Protocolul nr. 1 la Convenție, a stabilit: a) că statul pârât trebuie să plătească reclamanților, în termen de trei luni de la 
data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenție, sumele indicate în tabelul din anexa 
hotărârii, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, sume care trebuie convertite în moneda națională a 
statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății și b) că, de la expirarea termenului menționat și până la efectuarea 
plății, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 
practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale, 
respingând cererile de acordare a unei reparații echitabile pentru celelalte capete de cerere formulate de reclamanți. 

Hotărârea de mai sus a Curții a fost revizuită prin Hotărârea din 3 martie 2020 în Cauza Ana Ionescu și 
alții împotriva României (Cererea nr. 19.788/03 și alte 18 cereri), publicată în același Monitor 
Oficial, Curtea stabilind: (a) că statul pârât trebuie să plătească în solidar doamnei Emma Albu și celorlalți reclamanți 

din Cererea nr. 36.384/03 (doamna Daniela Șandru, domnul Traian Petru Mihăilă și doamna Ileana Viorica Oancea), în 
termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenție, sumele indicate 
la punctul 4 al tabelului din anexă, pentru prejudiciul material, prejudiciul moral și cheltuielile de judecată, plus orice 
sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, sume care trebuie convertite în moneda națională a statului pârât la rata 
de schimb aplicabilă la data plății; (b) că, de la expirarea termenului menționat și până la efectuarea plății, aceste sume 
trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de 
Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade, majorată cu trei puncte procentuale. 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 14/2020 privind sesizarea Colegiului de conducere 
al Curții de Apel Galați cu soluționarea recursului în interesul legii ce vizează o problemă de 
drept a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 25 septembrie 2020 și este 
aplicabilă începând cu aceeași dată. Înalta Curte a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de 

conducere al Curții de Apel Galați și, în consecință, a stabilit că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 472 
și art. 491 din Codul de procedură civilă, apelul sau recursul incident nu poate fi limitat la obiectul apelului sau recursului 
principal, ci poate viza orice alte soluții cuprinse în dispozitivul hotărârii atacate și/sau considerentele acesteia. 


