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According to the activity of the High Court of Cassation and Justice (Panel of the Appeal in the 

interest of the law) Decision no. 2/2017 was published in March regarding the provisions of art. 
414 paragraph (1) the 1st sentence of the Code of Civil Procedure. 
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da asupra 
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În M. Of. nr. 175 din 10 martie 2017, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 2/2017 

privind soluţionarea unui recurs în interesul legii având ca obiect „admisibilitatea 
exercitării căii extraordinare de atac a recursului împotriva încheierilor prin care a fost 
întrerupt cursul judecăţii, pronunţate de instanţele de apel, în situaţia în care apelul este 
ultima cale de atac”. 

 
Obiectul recursului în interesul legii 
Codul de procedură civilă 
„Art. 414 
(1) Asupra suspendării judecării procesului instanţa se va pronunţa prin încheiere, 

care poate fi atacată cu recurs, în mod separat, la instanţa ierarhic superioară. Când 
suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, hotărârea este definitivă”. 
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I. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
1. La data de 27 septembrie 2016, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu soluţionarea 
recursului în interesul legii privind „admisibilitatea exercitării căii extraordinare de atac 
a recursului împotriva încheierilor prin care a fost întrerupt cursul judecăţii, pronunţate de 
instanţele de apel, în situaţia în care apelul este ultima cale de atac”. 

IX. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
Examinând sesizarea cu recurs în interesul legii, raportul întocmit de 

judecătorii-raportori şi dispoziţiile legale ce se solicită a fi interpretate în mod 
unitar, reţine următoarele: 

Asupra admisibilităţii recursului în interesul legii 
22. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul 

în interesul legii constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate 
referitoare la titularul sesizării şi existenţa unei practici neunitare, dovedită prin 
hotărâri judecătoreşti definitive, anexate cererii, prevăzute de dispoziţiile art. 
514-515 din Codul de procedură civilă. 

23. Din cuprinsul recursului în interesul legii, declarat de Colegiul de condu-
cere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, rezultă că în practica instanţei supreme nu 
există un punct de vedere unitar cu privire la admisibilitatea exercitării căii 
extraordinare de atac a recursului împotriva încheierilor prin care a fost suspendat 
cursul judecăţii, pronunţate de curţile de apel, în situaţia în care apelul este ultima 
cale de atac. Sesizarea Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
a fost însoţită exclusiv de hotărâri judecătoreşti ale acestei instanţe. 

24. Art. 96 pct. 2 din Codul de procedură civilă dispune: „Curţile de apel judecă: 
(…) 2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale 
în primă instanţă (…)”. 

25. Se observă însă că, potrivit art. 95 pct. 2 din Codul de procedură civilă, 
tribunalele judecă „(…) 2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor 
pronunţate de judecătorii în primă instanţă; (…)”, hotărârile date în apel putând fi 
definitive, astfel încât problema identificată prin sesizarea Colegiului de conducere 
al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se poate ivi şi în faţa completelor de judecată 
din cadrul curţilor de apel învestite cu judecarea recursurilor exercitate împotriva 
încheierilor de suspendare a judecăţii cauzei pronunţate de tribunale, ca instanţe 
de apel. 

26. De asemenea trebuie relevată şi ipoteza în care judecătoriile, tribunalele şi 
curţile de apel soluţionează cereri de reexaminare, soluţiile acestora fiind definitive 
şi în care se poate pune problema suspendării judecării cererii de reexaminare şi a 
posibilităţii atacării cu recurs a încheierii de suspendare. 

27. În acest context, astfel cum a statuat în jurisprudenţa sa anterioară Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie1, raportat la obiectul oricărui recurs în interesul legii, şi 

                                                            
1 Decizia nr. 8 din 27 aprilie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul 

competent să judece recursul în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  
nr. 539 din 20 iulie 2015. 
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anume interpretarea şi aplicarea unor prevederi legale sau a unor principii de 
drept ce au generat o practică neunitară, dezlegarea dată în condiţiile art. 514-518 
din Codul de procedură civilă în acest cadru trebuie să aibă aceeaşi finalitate ori de 
câte ori instanţele judecătoreşti sunt chemate să interpreteze şi să aplice acelaşi text 
de lege, în situaţia de faţă art. 414 alin. (1) din Codul de procedură civilă. 

28. Ca atare, întrucât hotărârile judecătoreşti ataşate sesizării nu reflectă o 
interpretare şi aplicare unitară a dispoziţiilor mai sus citate, nu are relevanţă dacă 
această situaţie subzistă doar în privinţa hotărârilor pronunţate de curţile de apel 
care judecă în ultimă instanţă, recursul în interesul legii urmând să producă efecte 
în toate cazurile în care se soluţionează căile de atac întemeiate pe dispoziţiile art. 
414 alin. (1) din Codul de procedură civilă. 

29. Se constată că este îndeplinită condiţia de admisibilitate a recursului în 
interesul legii prevăzută de art. 514 din Codul de procedură civilă, referitoare la 
titularul sesizării – Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

30. De asemenea este îndeplinită şi condiţia de admisibilitate prevăzută de art. 
515 din Codul de procedură civilă, deoarece din cuprinsul hotărârilor judecătoreşti 
anexate sesizării formulate de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie reiese existenţa unei practici neunitare asupra problemei de drept ce face 
obiectul recursului în interesul legii. 

Asupra fondului sesizării cu recurs în interesul legii 
31. Prealabil analizei problemei de drept ce a generat o practică neunitară, 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în 
interesul legii apreciază că este utilă prezentarea evoluţiei în timp a dispoziţiilor 
procesual civile ce au reglementat procedura suspendării judecării procesului. 

32. Astfel, în Codul de procedură civilă din 1865, instituţia suspendării 
judecăţii era reglementată de prevederile art. 242-245, şi anume: 

„Suspendarea judecăţii 
Art. 242: „Instanţa va suspenda judecata: 
1. când amândouă părţile o cer; 
2. dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii. 
Cu toate acestea pricina se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris 

judecarea în lipsă.”; 
Art. 243: „Judecata pricinilor se suspendă de drept: 
1. prin moartea uneia din părţi, afară de cazul când partea interesată cere termen 

pentru introducerea în judecată a moştenitorilor; 
2. prin interdicţie, punere sub curatelă sau consiliu judiciar a unei părţi, până la 

numirea tutorelui, curatorului sau consiliului judiciar; 
3. prin moartea mandatarului uneia din părţi, întâmplată cu mai puţin de 15 zile 

înainte de ziua înfăţişării; 
4. prin încetarea funcţiunii tutorelui, curatorului sau consiliului judiciar; 
5. prin declararea în stare de faliment a uneia din părţi, când falitul trebuie să fie 

reprezentat prin judecătorul sindic. 
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Faptele arătate mai sus nu împiedică pronunţarea hotărârii, dacă ele s-au ivit după 
închiderea dezbaterilor.”; 

Art. 244: „Instanţa poate suspenda judecata: 
1. când dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existenţa sau neexistenţa 

unui drept care face obiectul unei alte judecăţi; 
2. când se ivesc indiciile unei infracţiuni, a cărei constatare ar avea o înrâurire 

hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea. 
Suspendarea va dăinui până când hotărârea pronunţată în pricina care a motivat 

suspendarea a devenit irevocabilă”. 
Art. 245: „Judecata reîncepe: 
1. prin cererea de redeschidere făcută de una din părţi, când ea s-a suspendat prin 

învoirea părţilor sau prin lipsa lor; 
2. prin cererea de redeschidere, făcută cu arătarea moştenitorilor, tutorelui, consiliului 

judiciar, a celui reprezentat de mandatarul mort, a noului mandatar sau sindicului, în 
cazurile prevăzute de art. 243”. 

33. Analizând aceste dispoziţii legale se constată că, în forma iniţială, Codul de 
procedură civilă nu prevedea, în mod explicit, nici actul prin care instanţa 
dispunea suspendarea şi nici calea de atac. 

34. În doctrină şi jurisprudenţă s-a apreciat că, în toate cazurile de suspendare, 
instanţa dispune această măsură prin încheiere, care poate fi atacată separat cu 
apel sau recurs, cu condiţia ca şi hotărârea ce urmează a se pronunţa în cauza 
respectivă să fie susceptibilă de apel sau recurs, ca excepţie de la regula instituită 
de dispoziţiile art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865, potrivit 
căreia încheierile premergătoare pot fi atacate cu apel numai odată cu fondul  
[„Art. 282 alin. 2 – Împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât odată 
cu fondul, în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt sau s-a suspendat cursul judecăţii”]. 

35. Ulterior, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru 
modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, cu modificările şi comple-
tările ulterioare – art. 1 pct. 77, s-a introdus art. 2441 din Codul de procedură civilă 
din 1865, care a avut următorul cuprins: 

„Art. 2441: Asupra suspendării judecării procesului instanţa, în toate cazurile, se va 
pronunţa prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat. 

Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului, 
atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea, cât şi împotriva încheierii prin 
care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului”. 

36. Prin această modificare adusă Codului de procedură civilă s-a stipulat în 
mod expres că, în toate cazurile, asupra suspendării judecării procesului instanţa 
se va pronunţa prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat. 

37. Art. 2441 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 a fost modificat prin 
art. I pct. 34 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
civilă, având următorul conţinut: 
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Art. 2441 – „Asupra suspendării judecării procesului, instanţa se va pronunţa prin 
încheiere care poate fi atacată cu recurs în mod separat, cu excepţia celor pronunţate în 
recurs”. 

38. Aşadar, spre deosebire de reglementarea anterioară, când art. 2441 alin. 1 
din Codul de procedură civilă din 1865 prevedea că încheierea pronunţată asupra 
suspendării poate fi atacată cu recurs, în toate cazurile, textul modificat prin Legea 
nr. 219/2005 a exceptat expres de la exercitarea acestei căi de atac încheierile 
pronunţate în recurs. 

39. În contextul acestei reglementări, în practica judiciară s-a exprimat opinia 
majoritară în sensul că recursul exercitat împotriva încheierii date asupra inci-
dentului privind suspendarea reprezintă o cale de atac suplimentară, a cărei 
exercitare conduce la existenţa unui recurs la recurs sau a unui recurs acolo unde 
legea nu a prevăzut calea de atac a recursului pentru hotărârea de fond. Totodată, 
s-a considerat că, întrucât cererea de suspendare a judecăţii este accesorie cererii de 
recurs, iar hotărârea ce se pronunţă asupra recursului este irevocabilă, nici 
încheierea de suspendare a judecării recursului nu este susceptibilă de recurs. 

40. Opinia contrară, în sensul că există posibilitatea exercitării recursului 
împotriva soluţiei date în cauzele civile asupra unor incidente procedurale inter-
venite pe parcursul judecării recursului, nu s-a impus în jurisprudenţa instanţelor 
de judecată. 

41. Prin Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă2, republicată, cu 
modificările ulterioare, au fost aduse modificări de substanţă în ceea ce priveşte 
instituţia suspendării, în legătură cu calea de atac ce poate fi exercitată împotriva 
încheierii de suspendare a judecării cauzei, prin dispoziţiile art. 414, care au 
următorul conţinut: 

Art. 414 – „Hotărârea de suspendare. (1) Asupra suspendării judecării procesului 
instanţa se va pronunţa prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat, la 
instanţa ierarhic superioară. Când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, hotărârea este definitivă. 

(2) Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării 
procesului, atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea, cât şi împotriva 
încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului”. 

42. Astfel, se constată că sunt susceptibile de recurs toate încheierile de suspen-
dare, indiferent dacă au fost pronunţate de instanţa de fond, de apel sau de recurs, 
excepţie făcând încheierile de suspendare pronunţate de instanţa supremă, care 
sunt definitive. 

43. Sub acest aspect, textul art. 414 alin. (1) din Codul de procedură civilă este 
pe deplin lămuritor, în sensul că prevede în mod expres numai inadmisibilitatea căii 
de atac a recursului exercitată împotriva unei încheieri de suspendare a judecării 
cauzei pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, spre deosebire de art. 2441 
                                                            

2 Toate referinţele ce se vor face în continuare la Codul de procedură civilă vizează Legea  
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare. 
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din Codul de procedură civilă din 1865, care excepta, in terminis, încheierile de 
suspendare a judecării cauzei în recurs şi, drept consecinţă, inadmisibilitatea 
recursului exercitat împotriva acestora. 

44. În aceste condiţii, în actuala reglementare, calea de atac a recursului, 
prevăzută de art. 414 alin. (1) din Codul de procedură civilă, vizează şi încheierile 
pronunţate de o instanţă de recurs, cu excepţia încheierilor de suspendare a 
judecării cauzei pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

45. În consecinţă, interpretând şi examinând evoluţia legislativă în materie, se 
constată că recursul este admisibil chiar şi atunci când este exercitat împotriva 
încheierilor de suspendare a judecării cauzei pronunţate de instanţele de apel, 
atunci când apelul este ultima cale de atac. 

46. Analizând în continuare problema de drept supusă dezbaterii, Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii 
reţine că cea de-a doua opinie cuprinsă în sesizarea formulată de Colegiul de 
conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este cea care exprimă o interpretare 
şi aplicare corectă a dispoziţiilor art. 414 alin. (1) teza I din Codul de procedură 
civilă, în sensul că recursul formulat împotriva încheierii prin care a fost 
suspendată judecata, cât şi împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea 
cererii de repunere pe rol a procesului este admisibil, indiferent dacă încheierea de 
suspendare a fost pronunţată de instanţa de apel într-o cauză în care hotărârea ce 
urma a se da asupra fondului este sau nu definitivă: 

A. Potrivit prevederilor art. 124 alin. (2) din Codul de procedură civilă, 
incidentele procedurale se soluţionează de instanţa în faţa căreia se invocă, în afară 
de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. 

Această normă de drept reglementează strict competenţa de soluţionare a 
incidentelor procedurale, în categoria cărora intră şi suspendarea judecării cauzei, 
nu şi regimul juridic al căilor de atac ce pot fi exercitate împotriva încheierilor prin 
care s-au soluţionat acestea. 

Calea de atac în acest caz este dată de dispoziţiile art. 414 alin. (1) din Codul de 
procedură civilă, în sensul că „Asupra suspendării judecării procesului instanţa se 
va pronunţa prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat, la instanţa 
ierarhic superioară”. 

Potrivit art. 483 alin. (1) din Codul de procedură civilă, „Hotărârile date în 
apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum şi alte hotărâri în cazurile 
expres prevăzute de lege sunt supuse recursului.” 

Deşi acest articol nu face nicio menţiune cu referire la obiectul recursului, se 
constată că trebuie avute în vedere şi încheierile, fie că este vorba de încheieri 
premergătoare, fie de încheieri prin care se finalizează procesul. 

Cât priveşte regimul juridic al căilor de atac ce pot fi declarate împotriva 
încheierilor premergătoare (atât cele preparatorii, cât şi cele interlocutorii) se reţine 
că acesta este guvernat de dispoziţiile art. 466 alin. (4) din Codul de procedură 
civilă, conform cărora „Împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât 
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odată cu fondul, afară numai dacă legea dispune altfel”, aceste dispoziţii fiind aplicabile 
şi în recurs, conform art. 494 din Codul de procedură civilă. 

Prin urmare, în art. 466 alin. (4) din Codul de procedură civilă se stabileşte 
doar regula în privinţa încheierilor premergătoare, în sensul că împotriva lor nu se 
poate face apel decât odată cu fondul, teza a II-a a acestui text legal prevăzând 
excepţia „afară numai dacă legea dispune altfel”. Se reţine, astfel, că formularea este 
mai largă decât cea din art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865, care 
excepta expres numai încheierile prin care s-a întrerupt cursul judecăţii. 

În acest context se constată că acest text legal consacră, în aplicarea principiului 
de drept procesual accesorium sequitur principale, regula potrivit căreia dacă împo-
triva fondului nu este deschisă nicio cale de atac, atunci nici încheierea premergă-
toare nu este susceptibilă de a fi atacată. 

Aceasta este soluţia în cazul încheierii prin care s-a respins cererea de 
suspendare ori s-a admis cererea de repunere pe rol, această încheiere putând fi 
atacată odată cu fondul, dacă hotărârea pronunţată prin care instanţa se dezînves-
teşte este susceptibilă de vreo cale de atac. 

De la regula menţionată mai sus există însă şi excepţii, şi anume în situaţia în 
care „legea dispune altfel”, când derogările sunt expres prevăzute de lege. 

După cum rezultă din textul art. 466 alin. (4) din Codul de procedură civilă pot 
exista şi încheieri premergătoare care să aibă un alt regim decât cel de drept 
comun. 

Astfel, există încheieri premergătoare care nu pot fi atacate cu apel niciodată, deci 
nici măcar odată cu fondul [de exemplu, în cazurile prevăzute de Codul de procedură 
civilă prin art. 53 alin. (2) – încheierea prin care s-a încuviinţat sau respins abţinerea 
şi cea prin care s-a încuviinţat recuzarea; art. 143 alin. (2) – încheierea asupra cererii 
de suspendare în cazul strămutării; art. 520 alin. (1) – încheierea prin care se face 
sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept]. 

De asemenea există încheieri premergătoare care pot fi atacate separat cu apel, 
înainte ca instanţa să se pronunţe asupra fondului [cum ar fi: art. 64 alin. (4), art. 69 
alin. (3), art. 74 alin. (2) şi art. 77 alin. (2) din Codul de procedură civilă – încheierea 
prin care s-a respins ca inadmisibilă cererea de intervenţie voluntară, cererea de 
chemare în judecată a altei persoane, cererea de chemare în garanţie sau cererea de 
arătare a titularului dreptului], precum şi încheieri premergătoare care, în funcţie de 
instanţa care le-a pronunţat, pot fi supuse fie apelului, fie recursului [de exemplu, art. 64 
alin. (4) din Codul de procedură civilă – încheierea prin care s-a respins ca 
inadmisibilă cererea de intervenţie voluntară sau forţată; art. 954 alin. (3) din 
Codul de procedură civilă – încheierea prin care s-a soluţionat, pe cale incidentală, 
cererea de sechestru asigurător]. 

Mai există, totodată, şi încheieri premergătoare pentru care a fost înlocuită calea 
de atac a apelului cu o altă cale de atac [de exemplu, art. 191 alin. (1) din Codul de 
procedură civilă – încheierea prin care s-a stabilit o amendă judiciară sau despă-
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gubiri poate fi atacată numai cu cerere de reexaminare; art. 524 alin. (5) din Codul 
de procedură civilă – împotriva încheierii prin care s-a soluţionat contestaţia 
privind tergiversarea procesului se poate face numai plângere]. 

În această ultimă categorie de încheieri premergătoare, care derogă de la 
regula guvernată de principiul mai sus enunţat, se înscrie şi norma prevăzută de 
art. 414 alin. (1) teza I din Codul de procedură civilă, care stabileşte calea de atac 
care poate fi exercitată împotriva încheierii de suspendare a judecării cauzei, 
respectiv împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere 
pe rol a procesului, posibilitatea exercitării separate a acesteia, precum şi instanţa 
competentă. 

În acest context nu poate fi reţinut niciun argument care susţine concluzia că 
încheierilor prin care se soluţionează un incident procedural, cu referire la suspen-
darea judecării cauzei, le este aplicabil regimul juridic al hotărârilor pronunţate pe 
fond de instanţă. 

Aşadar, derogarea instituită prin art. 414 alin. (1) din Codul de procedură 
civilă nu aduce limitări în ceea ce priveşte admisibilitatea căii de atac în situaţiile în 
care hotărârea de fond nu este supusă apelului sau recursului, singura excepţie de 
la calea de atac a recursului fiind impusă doar în privinţa încheierilor pronunţate 
de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Totodată, dispoziţiile art. 414 alin. (1) din Codul de procedură civilă nu fac 
nicio distincţie în raport cu faza procesuală în care se află litigiul şi stipulează că 
este competentă să soluţioneze recursul instanţa ierarhic superioară (cu excepţia 
mai sus arătată), precizare care nu ar fi fost necesară dacă legiuitorul ar fi avut în 
vedere dispoziţiile de procedură cu caracter general reglementate de art. 466  
alin. (4) din Codul de procedură civilă. 

Prin urmare, se constată că, atunci când legiuitorul a instituit o derogare în 
ceea ce priveşte calea de atac exercitată împotriva încheierilor premergătoare, a 
prevăzut în mod expres că poate fi formulat apel/recurs, chiar şi în ipoteza în care 
hotărârea asupra fondului este definitivă. În acest sens sunt şi dispoziţiile art. 406 
alin. (6) şi art. 421 alin. (2) din Codul de procedură civilă. 

Împrejurarea că prin dispoziţiile art. 53 alin. (1) din Codul de procedură civilă 
legiuitorul a reglementat în mod expres admisibilitatea căii de atac a recursului în 
situaţia în care hotărârea prin care s-a soluţionat cauza este definitivă, ceea ce nu s-ar 
putea reţine în cazul prevăzut art. 414 alin. (1) teza I din Codul de procedură civilă, 
nu infirmă cele statuate anterior. 

În privinţa art. 53 alin. (1) din Codul de procedură civilă, legiuitorul a inten-
ţionat să supună verificării jurisdicţionale soluţionarea unui incident procedural 
asupra căruia instanţa s-a pronunţat anterior hotărârii prin care a soluţionat cauza, 
măsură care nu poate fi contestată decât odată cu hotărârea prin care s-a soluţionat pricina 
dedusă judecăţii, pe când, în situaţia reglementată de art. 414 alin. (1) teza I din 
Codul de procedură civilă, posibilitatea exercitării căii de atac a recursului este 
recunoscută, în privinţa încheierii prin care s-a dispus suspendarea, dar şi 
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împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a 
procesului, anterior pronunţării hotărârii asupra fondului, în condiţiile în care, 
altfel, nu s-ar mai putea efectua un control de legalitate asupra soluţiei instanţei de 
judecată învestită cu soluţionarea cererii de suspendare. 

Ca atare, voinţa legiuitorului de a reglementa expres o cale de atac împotriva 
încheierii de suspendare a cursului procesului este justificată de necesitatea de a 
supune cenzurii instanţei superioare orice prelungire de natură a afecta termenul 
rezonabil de soluţionare a cauzei, componentă a dreptului la un proces echitabil, la 
care face referire art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale. Prin încheierea de suspendare a judecăţii, instanţa nu se dezînves-
teşte de soluţionarea pricinii, dar procesul rămâne în nelucrare, ceea ce influen-
ţează cursul normal al judecăţii, iar efectele suspendării se răsfrâng asupra părţilor 
în litigiu. 

Drept consecinţă, întreruperea cursului judecăţii şi, deci, a soluţionării acţiunii 
unei persoane nu poate rămâne în afara controlului judecătoresc, soluţia contrară 
echivalând, în fapt, cu îngrădirea, fie chiar şi pe timp limitat, a dreptului de acces la 
justiţie, aşadar cu încălcarea art. 21 din Constituţia României, precum şi a unei 
norme de conduită procedurală a Curţii Europene a Dreptului Omului (art. 6 din 
Convenţie). 

B. Interpretând sistematic dispoziţiile legale mai sus enunţate, prin raportare la 
cele ale art. 414 alin. (1) din Codul de procedură civilă, Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii apreciază că o 
analiză făcută în scopul limitării căii de atac a recursului în funcţie de căile de atac 
ce pot fi exercitate împotriva hotărârii care se va pronunţa în procesul în care s-a 
ivit incidentul procedural al suspendării se îndepărtează de la scopul urmărit de 
legiuitor şi adaugă la lege. În condiţiile în care legiuitorul a prevăzut expres în  
art. 414 alin. (1) teza a II-a din Codul de procedură civilă că, doar atunci când 
suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, hotărârea în cauză 
este definitivă, nu poate fi primită o altă interpretare care să restrângă dreptul de a 
exercita recurs. 

Pe de altă parte, din interpretarea literală a art. 414 alin. (1) din Codul de 
procedură civilă rezultă că încheierea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii 
de suspendare nu este supusă apelului, ci numai recursului, singura excepţie de la 
această cale de atac privind încheierea de suspendare pronunţată de Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 

Recursul se exercită separat la instanţa ierarhic superioară, ceea ce constituie o 
excepţie de la regula consacrată de art. 466 alin. (4) din Codul de procedură civilă, 
conform căreia încheierile premergătoare pot fi atacate numai odată cu fondul, iar 
în situaţia în care hotărârea asupra fondului este definitivă nu se mai poate exercita 
calea de atac nici împotriva încheierilor premergătoare. Art. 466 alin. (4) teza finală 
din Codul de procedură civilă instituie excepţii de la această regulă, condiţia 
impusă pentru acestea fiind aceea a unei dispoziţii legale exprese care permite 
atacarea separată a încheierilor premergătoare. 
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În aceste condiţii se poate conchide că recursul formulat împotriva unei 
încheieri de suspendare a judecării cauzei pronunţate de o judecătorie, un tribunal 
sau o curte de apel este admisibil, indiferent că procesul se finalizează cu o 
hotărâre nedefinitivă sau definitivă. Numai recursul declarat împotriva unei 
încheieri de suspendare a judecării cauzei pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie este inadmisibil. Prin urmare, interpretând per a contrario norma în cauză, 
reiese că este deschisă calea de atac a recursului în orice altă situaţie decât aceea a 
suspendării judecării cauzei pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

C. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul 
în interesul legii constată că recursul exercitat pentru desfiinţarea unei încheieri de 
suspendare are temei şi în dispoziţiile cu caracter general ale art. 21 alin. (1) din 
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, text care prevede că „Secţia I civilă, Secţia a II-a civilă şi Secţia 
de contencios administrativ şi fiscal ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecă recursurile 
împotriva hotărârilor pronunţate de curţile de apel şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute 
de lege, precum şi recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor 
judecătoreşti, de orice natură, care nu pot fi atacate pe nicio altă cale, iar cursul judecăţii a 
fost întrerupt în faţa curţilor de apel”. 

Acest temei de drept din legea specială permite reţinerea caracterului 
admisibil al recursului formulat în condiţiile art. 414 alin. (1) teza I din Codul de 
procedură civilă, întrucât are în vedere noţiunea de „hotărâre”, în care intră şi 
încheierea de suspendare a judecăţii, potrivit art. 424 alin. (5) din Codul de 
procedură civilă, respectiv o hotărâre judecătorească pentru care legea de 
procedură civilă prevede posibilitatea atacării cu recurs în mod separat. 

  
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 2/2017 
Prin Decizia nr. 2/2017, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii 

formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi, în 
consecinţă, stabileşte că: 

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 414 alin. (1) teza I din 
Codul de procedură civilă, recursul formulat împotriva încheierii prin care a fost 
suspendată judecata, precum şi împotriva încheierii prin care s-a respins cererea 
de repunere pe rol a cauzei este admisibil, indiferent dacă încheierea de 
suspendare a fost pronunţată de instanţă într-o cauză în care hotărârea ce 
urmează a se da asupra fondului este sau nu definitivă. 
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nr. 134/2010 
privind Codul 
de procedură 
civilă şi a unor 
acte normative 
conexe, 
raportat la art. 
640 şi art. 666 
din Codul de 
procedură 
civilă, 
învestirea cu 
formulă 
executorie a 
biletului la 
ordin se face în 
cadrul 
procedurii de 
încuviinţare a 
executării silite, 
iar nu ca o 
etapă 
prealabilă 
distinctă. 

 
În M. Of. nr. 220 din 30 martie 2017, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 7/2017 

din 30 ianuarie 2017 referitoare la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: 
învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin în lumina dispoziţiilor art. VII 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii  
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi a unor acte normative conexe. 

 
Obiectul dezlegării chestiunii de drept 
Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin 
„Art. 61 
Cambia are valoare de titlu executor pentru capital şi accesorii, stabilite conform  

art. 53, 54 şi 57. Competentă pentru a învesti cambia cu formulă executorie este judecătoria. 
Încheierea de învestire nu este supusă apelului”. 
„Art. 106 
Sunt aplicabile biletului la ordin, în măsura în care nu sunt incompatibile cu natura 

acestui titlu, dispoziţiunile relative la cambie, privind: 
– girul (art. 13-23); 
– scadenţa (art. 36-40); 
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– plata (art. 41-46); 
– acţiunea sau executarea cambială (art. 47) şi 
– regresul în caz de neplată (art. 48-55 şi 57-65); 
– protestul (art. 66-73); 
– plata prin intervenţiune (art. 74 şi 78-82); 
– copiile (art. 83 şi 86); 
– alterările (art. 88); 
– prescripţiunea (art. 94); 
– zilele de sărbătoare legală, calendarul termenelor şi inadmisibilitatea termenului de 

graţie (art. 95-98); 
– subscrierea prin punere de deget (art. 99); 
– acţiunea decurgând din îmbogăţire fără cauză (art. 65); 
– anularea şi înlocuirea titlului (art. 89-93). 
Sunt, de asemenea, aplicabile biletului la ordin dispoziţiunile privind cambia plătită de 

un an al treilea sau într-o localitate, alta decât aceea a domiciliului trasului (art. 4 şi 30), 
stipulaţiunea de dobândă (art. 5), deosebirile în indicarea sumei de plată (art. 6), efectele 
unei semnături puse în condiţiunile arătate la art. 7, efectele semnăturii unei persoane care 
lucrează fără împuternicire sau depăşind împuternicirea (art. 10) şi cambia în alb (art. 12). 

Sunt, de asemenea, aplicabile biletului la ordin dispoziţiunile privitoare la aval  
(art. 33-35), în cazul prevăzut de ultimul alineat al art. 34, dacă avalul nu arată pentru 
cine a fost dat, el se socoteşte dat pentru emitent”. 

 
Codul de procedură civilă 
„Art. 640 („Titlurile de credit”) 
Cambia, biletul la ordin şi cecul, precum şi alte titluri de credit constituie titlurile 

executorii, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de legea specială”. 
Art. 666 („Încuviinţarea executării silite”) 
(1) În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va 

solicita încuviinţarea executării de către instanţa de executare, căreia îi va înainta, în copie 
certificată de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, 
încheierea prevăzută la art. 665 alin. (1) şi dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

(2) Cererea de încuviinţare a executării silite se soluţionează în termen de maximum 7 
zile de la înregistrarea acesteia la instanţă, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără 
citarea părţilor. Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii 
se face în cel mult 7 zile de la pronunţare. 

(3) Încheierea va cuprinde, în afara menţiunilor prevăzute la art. 233 alin. (1), arătarea 
titlului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, atunci când aceasta este 
determinată sau determinabilă, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea, 
când s-a încuviinţat urmărirea silită a bunurilor debitorului şi modalitatea concretă de 
executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta. 

(4) Încuviinţarea executării silite permite creditorului să ceară executorului jude-
cătoresc care a solicitat încuviinţarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalităţile 
de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor 



Din jurisprudenţa ÎCCJ 129 

de executare. încuviinţarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul ţării. De 
asemenea, încuviinţarea executării silite se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor 
emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate. 

(5) Instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă: 
1. cererea de executare silită este de competenţa altui organ de executare decât cel 

sesizat; 
2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu; 
3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întruneşte toate condiţiile de 

formă cerute de lege sau alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de lege; 
4. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă; 
5. debitorul se bucură de imunitate de executare; 
6. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită; 
7. există alte impedimente prevăzute de lege. 
(6) Încheierea prin care instanţa admite cererea de încuviinţare a executării silite nu 

este supusă niciunei căi de atac, însă poate fi cenzurată în cadrul contestaţiei la executare 
silită, introdusă în condiţiile prevăzute de lege. Dispoziţiile art. 712 alin. (3) rămân 
aplicabile. 

(7) Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi 
atacată numai cu apel exclusiv de creditor, în termen de 15 zile de la comunicare. 

(8) În partea finală a încheierii de încuviinţare a executării silite va fi adăugată formula 
executorie, cu următorul cuprins: 

«Noi, Preşedintele României, 
Dăm împuternicire şi ordonăm executorilor judecătoreşti să pună în executare titlul 

(Aici urmează elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronunţat 
prezenta încheiere de încuviinţare a executării silite. Ordonăm agenţilor forţei publice să 
sprijine îndeplinirea promptă şi efectivă a tuturor actelor de executare silită, iar 
procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condiţiile legii. 
(Urmează semnătura preşedintelui completului şi a grefierului.)»” 

 
O.U.G. nr. 1/2016 
„Art. VII 
Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a 

titlurilor executorii şi/sau încuviinţarea executării de către executorul judecătoresc, acestea 
vor fi puse în executare după încuviinţarea executării de către instanţa judecătorească 
competentă potrivit legii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie”. 

 
I. Titularul şi obiectul sesizării 
1. Prin Încheierea de şedinţă din data de 10 iunie 2016, pronunţată în Dosarul 

nr. 4.403/212/2016, Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a civilă a dispus sesizarea 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în baza art. 519 din Codul de procedură civilă, în 
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile prin care să se dea rezolvare de 
principiu chestiunii vizând învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin în 
lumina dispoziţiilor art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 
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pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi a unor 
acte normative conexe (denumită în continuare, în cuprinsul prezentei decizii, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016). 

2. Cererea de pronunţare a hotărârii prealabile a fost înregistrată pe rolul 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la data de 2 august 2016 cu nr. 2.769/1/2016. 

XI. Înalta Curte 
24. Examinând sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, 

raportul întocmit de judecătorii-raportori, precum şi chestiunea de drept ce se 
solicită a fi dezlegată, asupra îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate prevăzute de 
art. 519 din Codul de procedură civilă, se reţin următoarele: 

25. Potrivit dispoziţiilor anterior menţionate, „dacă, în cursul judecăţii, un 
complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al 
tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că o 
chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei 
respective, este nouă şi asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a 
statuat şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, 
va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care 
să dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată”. 

26. Din cuprinsul prevederilor legale enunţate se desprind condiţiile de 
admisibilitate pentru declanşarea procedurii de sesizare în vederea pronunţării 
unei hotărâri prealabile, condiţii care trebuie să fie întrunite în mod cumulativ; în 
doctrină, ele au fost identificate după cum urmează: 

– existenţa unei cauze aflate în curs de judecată; 
– instanţa care sesizează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să judece cauza în 

ultimă instanţă; 
– cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui 

complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al 
tribunalului învestit să soluţioneze cauza; 

– soluţionarea pe fond a cauzei în curs de judecată să depindă de chestiunea de 
drept a cărei lămurire se cere; 

– chestiunea de drept a cărei lămurire se cere să fie nouă; 
– chestiunea de drept să nu fi făcut obiectul statuării Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie şi nici obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare. 
27. Procedând la analiza asupra admisibilităţii sesizării, se constată că primele 

trei condiţii sunt îndeplinite, întrucât Tribunalul Constanţa este legal învestit cu 
soluţionarea unei cereri de apel în ultimă instanţă, obiectul litigiului conferind 
competenţă exclusivă, în primă instanţă, judecătoriei, conform art. 651 alin. (1) din 
Codul de procedură civilă, iar hotărârile pronunţate de judecătorie prin care sunt 
respinse cererile de încuviinţare a executării silite pot fi atacate numai cu apel, 
conform art. 666 alin. (7) din Codul procedură civilă. 

28. De asemenea, este îndeplinită şi cerinţa noutăţii chestiunii de drept supuse 
interpretării care, potrivit art. 519 din Codul de procedură civilă, reprezintă o 
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condiţie distinctă de admisibilitate. Astfel, în doctrină, s-a exprimat opinia potrivit 
căreia sesizarea instanţei supreme ar fi justificată sub aspectul îndeplinirii elemen-
tului de noutate atunci când problema de drept nu a mai fost analizată – în 
interpretarea unui act normativ mai vechi – ori decurge dintr-un act normativ 
intrat în vigoare recent sau relativ recent prin raportare la momentul sesizării. De 
asemenea, problema de drept poate fi considerată nouă prin faptul că nu a mai fost 
dedusă judecăţii anterior. Caracterul de noutate se pierde pe măsură ce chestiunea 
de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor, în urma unei interpretări 
adecvate, concretizată într-o practică judiciară consacrată. 

29. Examenul jurisprudenţial efectuat a relevat că nu s-a cristalizat o jurispru-
denţă în legătură cu chestiunea de drept a cărei lămurire se solicită, situaţie care 
justifică interesul în formularea unei cereri pentru pronunţarea unei hotărâri 
prealabile în scopul prevenirii apariţiei unei practici neunitare, iar analiza 
punctelor de vedere oferă indicii referitoare la posibilitatea apariţiei unei practici 
neunitare din această perspectivă. Aşa fiind, condiţia noutăţii se verifică, devenind 
actuală cerinţa interpretării şi aplicării normei de drept respective. 

30. Textul art. 519 din Codul de procedură civilă mai prevede condiţia ca Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat asupra problemei de drept ce face 
obiectul sesizării pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile sau ca această 
problemă sa nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare. 

31. Aşa cum a reţinut şi instanţa de sesizare, problema de drept invocată în 
prezenta cauză este diferită faţă de recursul în interesul legii ce a făcut obiectul 
Dosarului nr. 24/2008 în care s-a pronunţat Decizia nr. 4 din 19 ianuarie 2009 a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite. 

32. În ceea ce priveşte Decizia în interesul legii a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie nr. 4/2009, se apreciază că această decizie a fost pronunţată avându-se în 
vedere dispoziţiile procedurale de la acea dată, respectiv art. 3741 din Codul de 
procedură civilă şi, respectiv, necesitatea aplicării principiului specialia generalibus 
derogant, învestirea cu formulă executorie a înscrisurilor cambiale fiind o compo-
nentă a executorialităţii acestora. 

33. Prin urmare, se constată că sunt îndeplinite toate condiţiile de admisi-
bilitate privind declanşarea procedurii hotărârii prealabile. 

34. Asupra dezlegării pe fond a chestiunii de drept semnalate, se reţine că 
dispoziţiile din legea generală, respectiv art. 640 din Codul de procedură civilă, fac 
trimitere expresă la dispoziţiile legii speciale în ceea ce priveşte condiţiile de fond 
pe care trebuie să le îndeplinească titlurile de credit, respectiv cambia, biletul la 
ordin şi cecul, pentru a fi considerate titluri executorii. În alţi termeni, cambia şi 
biletul la ordin constituie titluri executorii pentru capital şi accesorii, potrivit art. 61 
alin. 1 din Legea nr. 58/1934, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de legea 
specială pentru a fi calificate astfel, respectiv condiţiile stipulate la art. 53, 54 şi 57 
din aceeaşi lege, iar cecul constituie titlu executoriu pentru capital şi accesorii, 
conform art. 53 alin. 1 din Legea nr. 59/1934. 
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35. Se reţine, astfel, că un titlu de credit constituie titlu executoriu doar dacă 
îndeplineşte condiţiile de fond prevăzute în legea specială, urmând ca instanţa de 
executare să verifice formal, în procedura instituită de art. 666 din Codul de 
procedură civilă, respectarea dispoziţiilor legale speciale incidente fiecărui titlul 
executoriu invocat de creditor, dispoziţii ce califică astfel înscrisul respectiv. 
Verificările pe care instanţa de executare este obligată să le efectueze se circumscriu 
exclusiv condiţiilor de formă ale titlului executoriu, fiind exclusă verificarea pe 
fond a titlului respectiv. 

36. Dispoziţiile art. 640 din Codul de procedură civilă au la bază principiul 
eminamente legal al forţei executorii – principiu ce stă la baza întregii reglementări 
incluse în titlul dedicat executării silite din acelaşi cod. Acest principiu se regăseşte 
şi în dispoziţiile art. 641 din Codul de procedură civilă, care stabilesc faptul că 
înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii doar în cazurile şi condi-
ţiile anume prevăzute de lege. Aceste condiţii a căror îndeplinire atrage forţa 
executorie a titlurilor şi care vizează aspecte de fond, se pot regăsi în legea generală 
sau, şi mai frecvent, în legi speciale, cum este cazul art. 640 din Codul de 
procedură civilă. 

37. Prin urmare, dispoziţiile art. 640 din Codul de procedură civilă fac trimitere 
la dispoziţiile din legea specială doar în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor de 
fond instituite de Legea nr. 58/1934 şi de Legea nr. 59/1934 a căror îndeplinire 
conferă titlului de credit forţă executorie, nu însă şi în ceea ce priveşte respectarea 
condiţiilor de formă, între care procedura de învestire cu formulă executorie, 
condiţii de formă ce sunt reglementate de legea generală – Codul de procedură 
civilă – în art. 666, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 1/2016. Revine, astfel, instanţei de executare obligaţia de a verifica 
în procedura de încuviinţare a executării silite, conform art. 666 alin. (5) din Codul 
de procedură civilă, îndeplinirea condiţiilor legale speciale pentru fiecare titlu 
executoriu, care nu se referă la formalitatea acestuia şi care condiţionează aplicarea 
formulei executorii şi declanşarea procedurii executării silite. Trimiterea din partea 
finală a art. 61 din Legea nr. 58/1934 la procedura de învestire cu formulă 
executorie a biletului la ordin în ceea ce priveşte instanţa competentă şi căile de 
atac, introdusă prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993 pentru modificarea Legii 
nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi a Legii nr. 59/1934 asupra 
cecului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 83/1994, clarifică procedura formală 
de executare silită a titlurilor de credit, astfel cum aceasta era reglementată de legea 
generală de la acel moment, respectiv Codul de procedură civilă. În alţi termeni, 
acest text de lege nu adaugă o condiţie specială, pentru calificarea titlurilor de 
credit ca fiind titluri executorii, condiţiilor de fond instituite în teza întâi a art. 61 
din Legea nr. 58/1934, nici sub reglementarea procedurală veche şi nici în prezent. 

38. Întrucât, în prezent, instanţa de executare este obligată să verifice, în 
procedura de încuviinţare a executării silite, şi îndeplinirea condiţiilor formale 
pentru aplicarea formulei executorii, conform prevederilor instituite de art. 666 
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alin. (8) din Codul de procedură civilă, trimiterea din teza a doua a art. 61 din 
Legea nr. 58/1934 trebuie avută în vedere într-o atare procedură unică de 
executare silită. Simplificarea procedurii de executare silită, în sensul că, în prezent, 
există o procedură unică de încuviinţare a executării silite ce include şi aplicarea 
formulei executorii, conform art. 666 din Codul de procedură civilă, este declarată 
la nivel de principiu de art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 
care, în partea finală, exclude în actuala reglementare procedurală existenţa unei 
proceduri distincte de învestire cu formulă executorie a titlurilor de credit. 

39. Ca atare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 nu doar că nu a 
abrogat implicit sau explicit art. 640 din Codul de procedură civilă, dar o atare 
abrogare l-ar fi lipsit pe judecătorul învestit cu cererea de încuviinţare a executării 
silite de un temei juridic esenţial care trimite la obligativitatea verificării condiţiile 
speciale ce conferă forţă executorie titlurilor de credit. 

40. Sub imperiul Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, învestirea cu formulă 
executorie a înscrisurilor cambiale nu mai este o etapă distinctă pentru punerea lor 
în executare, ci o etapă în cadrul procedurii executării silite privită ca un tot unitar, 
conform art. 666 din Codul de procedură civilă. 

  
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 7/2017 
Prin Decizia nr. 7/2017, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată 

de Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a civilă în Dosarul nr. 4.403/212/2016, 
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: 

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. VII din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă şi a unor acte normative conexe, raportat la art. 640 şi 
art. 666 din Codul de procedură civilă, învestirea cu formulă executorie a 
biletului la ordin se face în cadrul procedurii de încuviinţare a executării silite, 
iar nu ca o etapă prealabilă distinctă. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET DCD/C) NR. 2/2017  
(M. OF. NR. 157/02.03.2017): ART. 28 ALIN. (2)  

DIN O.G. NR. 66/2000 PRIVIND ORGANIZAREA  
ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE CONSILIER  

ÎN PROPRIETATE INDUSTRIAL 
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prin consilierul 
juridic angajat 
al uneia dintre 
formele de 
exercitare a 
profesiei de 
consilier în 
proprietate 
industrială, în 
măsura în care 
consilierul 
juridic are şi 
calitatea de 
consilier în 
proprietate 
industrială. 

 
În M. Of. nr. 157 din 2 martie 2017, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 2/2017 din 

30 ianuarie 2017 referitoare la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: 
„Dispoziţiile art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, 
republicată, trebuie interpretate în sensul că – prin derogare de la art. 84 alin. (1) 
din Codul de procedură civilă – este permis formelor de exercitare a profesiei de 
consilier în proprietate industrială, reglementate de art. 20 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 66/2000, republicată, să reprezinte în faţa instanţelor judecătoreşti, 
în litigiile de proprietate industrială, alte persoane juridice având calitatea de 
parte? 

Or, dimpotrivă, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000, republicată, 
trebuie interpretate coroborat cu art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, 
rezultând că un consilier în proprietate industrială nu poate reprezenta în instanţă 
o persoană juridică decât dacă are calitatea de avocat angajat direct de aceasta ori 
de consilier juridic propriu al respectivei persoane juridice, parte în proces?” 

 
Obiectul dezlegării chestiunii de drept 
O.G. nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în 

proprietate industrială 
„Art. 28 
(…) 
(2) Reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti a solicitanţilor, a titularilor sau a 

persoanelor interesate de către consilierii în proprietate industrială este condiţionată de 
calitatea acestora de avocat sau de consilier juridic”. 
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I. Titularul şi obiectul sesizării 
1. Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă a dispus, prin Încheierea din 

data de 6 septembrie 2016, în Dosarul nr. 25.502/3/2014, sesizarea Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie în baza art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea 
pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: 
„Dispoziţiile art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea 
şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată, trebuie 
interpretate în sensul că – prin derogare de la art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă 
– este permis formelor de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industrială, 
reglementate de art. 20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000, republicată, să 
reprezinte în faţa instanţelor judecătoreşti, în litigiile de proprietate industrială, alte 
persoane juridice având calitatea de parte? 

Or, dimpotrivă, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000, republicată, trebuie 
interpretate coroborat cu art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, rezultând că un 
consilier în proprietate industrială nu poate reprezenta în instanţă o persoană juridică decât 
dacă are calitatea de avocat angajat direct de aceasta ori de consilier juridic propriu al 
respectivei persoane juridice, parte în proces?” 

 
IX. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
58. Examinând sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, 

raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctele de vedere formulate de părţi şi 
chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, constată următoarele: 

59. Potrivit art. 519 din Codul de procedură civilă: „Dacă, în cursul judecăţii, un 
complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al 
tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că o chestiune 
de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective, este nouă şi 
asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui 
recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu 
care a fost sesizată”. 

60. În jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie formată în aplicarea 
normei citate anterior au fost identificate şi analizate condiţiile de admisibilitate 
pentru iniţierea procedurii de sesizare în vederea pronunţării unei hotărâri 
prealabile, condiţii care trebuie să fie întrunite în mod cumulativ, după cum 
urmează: 

– să existe o cauză aflată în curs de judecată; 
– instanţa care sesizează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să judece cauza în 

ultimă instanţă; 
– cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui 

complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al 
tribunalului învestit să soluţioneze cauza; 

– soluţionarea pe fond a cauzei în curs de judecată să depindă de chestiunea de 
drept a cărei lămurire se cere; 
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– chestiunea de drept a cărei lămurire se cere să fie nouă; 
– chestiunea de drept nu a făcut obiectul statuării Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie şi nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare. 
61. Se constată că sunt îndeplinite toate condiţiile de admisibilitate desprinse 

din art. 519 din Codul de procedură civilă. 
62. În ceea ce priveşte primele trei condiţii, completul de judecată din cadrul 

Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă care a adresat întrebarea este învestit 
cu soluţionarea unui apel într-un litigiu de proprietate intelectuală ce are ca obiect 
contestaţia titularului cererii de înregistrare a unei mărci împotriva hotărârii 
pronunţate de Comisia de contestaţii mărci din cadrul Oficiului de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci, prin care s-a respins, în parte, cererea de înregistrare a mărcii. 

63. În conformitate cu art. 88 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, hotărârea comisiei 
de contestaţii din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate fi atacată 
cu contestaţie la Tribunalul Bucureşti, iar hotărârea Tribunalului Bucureşti este 
supusă numai apelului la Curtea de Apel Bucureşti. 

64. Pe acest temei, instanţa de trimitere este competentă să soluţioneze cauza 
pendinte şi, totodată, judecă în ultimă instanţă, dat fiind că hotărârea Curţii de 
Apel Bucureşti nu este supusă recursului. 

65. În ceea ce priveşte condiţia ca soluţionarea pe fond a cauzei în curs de 
judecată să depindă de chestiunea de drept a cărei lămurire se cere, se consideră a 
fi îndeplinită prin raportare la Decizia nr. 9/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunţată în 
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură 
civilă, ale cărei considerente se impun a fi preluate, pentru identitate de raţiune. 

66. Acea decizie a avut în vedere reprezentarea convenţională a persoanei 
juridice pentru toate actele procesuale îndeplinite în faţa instanţelor de judecată, nu 
numai pentru formularea cererii de chemare în judecată, aşadar inclusiv repre-
zentarea în căile de atac. 

67. În considerentele acelei decizii s-a arătat că cerinţa de admisibilitate a 
legăturii cu cauza a chestiunii de drept este întrunită, chiar dacă obiectul sesizării 
întemeiate pe dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă îl constituie o 
chestiune de drept procesual, atât timp cât modul în care ar urma să fie interpretat 
şi aplicat textul de lege cu privire la care se solicită pronunţarea unei hotărâri 
prealabile influenţează şi soluţia pe fond a cererii deduse judecăţii, văzându-se şi 
jurisprudenţa constantă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

68. În măsura în care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că interpretarea 
şi aplicarea art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în ansamblul său, au 
aptitudinea să determine soluţionarea pe fond a cauzei, aceleaşi raţiuni trebuie 
avute în vedere ori de câte ori este antrenată incidenţa acestei norme, inclusiv din 
perspectiva corelaţiei sale cu alte prevederi legale privind reprezentarea conven-
ţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată, precum cele ale 
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Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000, ce interesează categoria particulară a litigiilor 
de proprietate intelectuală. 

69. Întrucât Decizia nr. 9/2016 nu a făcut vreo distincţie în privinţa etapei 
procesuale în care operează reprezentarea în judecată şi nici a circumstanţelor în 
care se apreciază legătura chestiunii de drept cu cauza, transpunerea conside-
rentelor sale se impune fără a avea relevanţă faptul că, în litigiul de faţă, este pusă 
în discuţie reprezentarea intimatului în faza apelului, spre deosebire de litigiul în 
care a fost valorificată chestiunea de drept dezlegată prin Decizia nr. 9/2016, în 
care reprezentarea în faţa primei instanţe a fost criticată prin motivele de apel. 

70. Este de remarcat demonstraţia logico-juridică a instanţei de trimitere în 
legătură cu această condiţie de admisibilitate, ale cărei argumente pertinente pot fi 
valorificate pentru conturarea concluziei întrunirii condiţiei legăturii cu cauza. 

71. În esenţă, instanţa de trimitere apreciază că raportul de cauzalitate dintre 
chestiunea de drept şi soluţionarea cauzei pe fond există în cazul în care excepţia 
lipsei puterii de reprezentare priveşte întâmpinarea formulată prin mandatarul 
contestat, pentru identitate de raţiune, cu ipoteza în care aceeaşi excepţie ar privi 
cererea de apel formulată prin mandatarul contestat, câtă vreme obiectul judecăţii 
este configurat nu doar prin pretenţiile, ci şi prin apărările formulate [art. 9 alin. (2) 
din Codul de procedură civilă], iar devoluţiunea în apel poate fi extinsă prin 
apărările şi probele noi invocate în cuprinsul întâmpinării depuse de intimat  
[art. 476 alin. (2) şi art. 478 alin. (2) din Codul de procedură civilă]. 

72. Apărările noi formulate de intimată prin întâmpinare ar putea fi lipsite de 
eficienţă în măsura în care întâmpinarea va fi declarată nulă – ca efect al eventualei 
admiteri a excepţiei, prin prisma dezlegării chestiunii de drept –, ceea ce va avea 
repercusiuni asupra cadrului procesual în apel, putând influenţa, în funcţie de 
ansamblul circumstanţelor şi dispoziţiilor legale incidente în apel, chiar soluţia 
asupra căii de atac. 

73. Întrucât modalitatea în care este conceput să funcţioneze acest mecanism 
de prevenire a practicii neunitare nu permite tranşarea unor chestiuni de drept 
ipotetice, se impune limitarea răspunsului la dezlegarea chestiunii de drept efectiv 
ridicate în cauza pendinte. 

74. Prin urmare, legătura cu cauza este asigurată doar pentru ipoteza conturată 
în dosarul aflat pe rolul instanţei de trimitere, şi anume aceea a reprezentării 
convenţionale a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată prin consilier 
juridic într-un litigiu de proprietate intelectuală ce are ca obiect contestaţia 
titularului cererii de înregistrare a unei mărci împotriva hotărârii pronunţate de 
Comisia de contestaţii mărci din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. 

75. Se constată totodată că este îndeplinită şi condiţia noutăţii chestiunii de 
drept a cărei rezolvare de principiu se solicită, chiar dacă această chestiune nu 
vizează un act normativ recent, cât timp se urmăreşte interpretarea unei norme 
dintr-o lege în vigoare în contextul noului Cod de procedură civilă, prin prisma 
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unei decizii obligatorii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în inter-
pretarea şi aplicarea unei prevederi din cod. 

76. În acest sens, în jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie formată în 
aplicarea art. 519 din Codul de procedură civilă, s-a considerat în mod constant că 
cerinţa de admisibilitate a noutăţii este îndeplinită nu numai atunci când chesti-
unea de drept îşi are izvorul în reglementările nou-intrate în vigoare, ci şi în cazul 
în care vizează o reglementare mai veche, asupra căreia instanţa de judecată este 
chemată să se pronunţe în prezent, devenind astfel actuală cerinţa interpretării şi 
aplicării normei de drept respective1. 

77. Mai mult, examinarea jurisprudenţei instanţelor relevă că nu s-a realizat o 
argumentare distinctă şi nu s-a format o practică unitară şi constantă în legătură cu 
chestiunea de drept a cărei lămurire se solicită, astfel încât pronunţarea unei 
hotărâri prealabile este de natură să preîntâmpine apariţia unei practici neunitare. 

78. În ceea ce priveşte ultima condiţie de admisibilitate, se constată că Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat asupra chestiunii de drept prin hotărâri de 
speţă, în litigiile de proprietate intelectuală în care este deschisă calea de atac a 
recursului de competenţa instanţei supreme, iar chestiunea de drept nu face 
obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare. 

79. Chestiunea de drept cu a cărei lămurire a fost învestită Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie vizează interpretarea şi aplicarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 66/2000, în corelaţie cu art. 84 alin. (1) din Codul de procedură 
civilă, astfel cum acesta a fost interpretat prin Decizia nr. 9/2016 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

80. Prin întrebarea adresată de către instanţa de trimitere se solicită a se 
clarifica, în esenţă, dacă reprezentarea convenţională a persoanelor juridice în faţa 
instanţelor de judecată în litigiile din domeniul proprietăţii industriale, astfel cum 
acesta a fost definit în art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000, poate 
fi asigurată şi printr-un avocat care nu este angajat direct de către acea persoană 
juridică ori printr-un alt consilier juridic decât cel al persoanei juridice. 

81. Aşa cum s-a arătat cu ocazia analizării condiţiei de admisibilitate a legăturii 
cu cauza, se impune doar dezlegarea chestiunii de drept efectiv ridicate în cauza 
pendinte, respectiv reprezentarea convenţională a persoanei juridice prin consilier 
juridic într-un litigiu de proprietate intelectuală ce are ca obiect contestaţia 
titularului cererii de înregistrare a unei mărci împotriva hotărârii pronunţate de 
Comisia de contestaţii mărci din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. 

82. Astfel, după cum rezultă din expunerea succintă a procesului, preluată din 
încheierea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, întâmpinarea depusă în 

                                                            
1 De exemplu, Decizia nr. 1 din 17 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 260 din 9 aprilie 2014; Decizia nr. 2 din 17 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 257 din 9 aprilie 2014; Decizia nr. 2 din 15 februarie 2016, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 6 aprilie 2016; Decizia nr. 22 din 26 septembrie 
2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 24 noiembrie 2016. 
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cursul judecării apelului a fost formulată prin consilierul juridic al unui cabinet de 
consiliere în proprietate industrială, organizat ca societate cu răspundere limitată, 
cabinet ce a fost împuternicit de către intimată să o reprezinte în faţa Curţii de Apel 
Bucureşti în acest dosar. Consilierul juridic respectiv are, în acelaşi timp, calitatea 
de consilier în proprietate industrială. 

83. Art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 prevede că repre-
zentarea în faţa instanţelor de judecată a titularilor de drepturi de proprietate 
industrială, a persoanelor care solicită acordarea protecţiei prin înregistrarea unui 
drept de proprietate industrială sau a persoanelor interesate de către consilierii în 
proprietate industrială este condiţionată de calitatea acestora de avocat sau de 
consilier juridic. 

84. Cu privire la această normă dintr-un act normativ cu caracter special, care 
reglementează organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate 
industrială, este de precizat că, deşi nu prevede în mod expres, norma trebuie 
interpretată în sensul că vizează reprezentarea în judecată în litigiile de proprietate 
industrială, atât în faţa completurilor specializate în materia proprietăţii intelec-
tuale (care include proprietatea industrială), cât şi a celorlalte instanţe competente, 
potrivit legii, să soluţioneze asemenea litigii. 

85. Răspunsul la întrebarea adresată de instanţa de trimitere trebuie 
circumstanţiat în raport cu împrejurările concrete şi particularităţile speţei, iar 
dezlegarea chestiunii de drept se va limita strict la obiectul litigiului. 

86. În ceea ce priveşte persoana reprezentată în judecată, art. 28 alin. (2) din 
ordonanţă nu face nicio distincţie, astfel încât este aplicabil în egală măsură 
persoanelor fizice şi juridice. 

87. În privinţa persoanei reprezentantului, art. 28 alin. (2) din ordonanţă 
reglementează reprezentarea în judecată prin consilierii în proprietate industrială, 
chiar dacă este introdusă şi condiţia ca reprezentantul să fie, concomitent, avocat 
sau consilier juridic. 

88. Art. 28 alin. (2) din ordonanţă a fost interpretat în mod constant în practica 
instanţelor învestite cu soluţionarea litigiilor de proprietate industrială în sensul 
posibilităţii acordării unui mandat de reprezentare în judecată şi unei societăţi 
comerciale având ca unic obiect activităţile în domeniul proprietăţii industriale, în 
termenii art. 20 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă, care asigură executarea mandatului 
prin propriul consilier juridic. 

89. Interpretarea dată până în prezent art. 28 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 66/2000 de către instanţele de judecată, inclusiv după intrarea în 
vigoare a actualului Cod de procedură civilă, este viabilă chiar în contextul 
pronunţării Deciziei în interesul legii obligatorii nr. 9/2016, date în interpretarea şi 
aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, prin care s-a 
statuat că cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a 
persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar 
persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă. 



Din jurisprudenţa ÎCCJ 141 

90. Coroborarea unei norme juridice cu o altă normă, fie din acelaşi act 
normativ, fie dintr-un alt act normativ, ca metodă de interpretare, presupune 
stabilirea înţelesului normei prin raportare la acele dispoziţii legale care pot servi 
acestui scop, dată fiind legătura cu norma supusă interpretării. 

91. Interpretarea solicitată în speţă vizează sintagma „consilieri în proprietate 
industrială”, în legătură cu reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, din 
cuprinsul art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000, pentru a se stabili 
sfera persoanelor cărora le este acordat dreptul de reprezentare în judecată. 

92. Or, norma de drept comun reprezentată de art. 84 alin. (1) din Codul de 
procedură civilă nu este relevantă în această interpretare, întrucât nu are în vedere 
profesioniştii al căror statut juridic este reglementat prin actul normativ cu caracter 
special, ci reprezentarea prin avocat sau consilier juridic. Faptul că art. 28 alin. (2) 
din ordonanţă face referire, la rându-i, la calitatea de avocat sau de consilier juridic 
nu afectează constatarea anterioară, deoarece această calitate rămâne distinctă de 
aceea de consilier în proprietate industrială, constituind o cerinţă suplimentară a 
reprezentării. 

93. Interpretarea art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000, în 
sensul dacă permite sau nu reprezentarea în judecată a unei persoane juridice 
printr-o altă persoană juridică, se realizează prin raportarea la ansamblul actului 
normativ din care face parte. 

94. Raportarea la norma de drept comun poate releva doar modul de aplicare a 
normei din legea specială şi, eventual, necesitatea recurgerii la regulile de solu-
ţionare a concursului dintre legea generală şi legea specială, iar nu şi interpretarea 
acesteia. 

95. Din acest motiv, corelaţia cu art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă 
nu interesează însăşi interpretarea art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului  
nr. 66/2000, în sensul solicitat de către instanţa de trimitere, ci doar compararea 
rezultatului interpretării cu conţinutul normei de drept comun, pentru stabilirea 
raportului dintre norme şi modul de aplicare a normei speciale (a se vedea 
paragrafele 129-139 din prezenta decizie). 

96. Interpretarea normei în discuţie are ca premisă faptul că norma are ca 
obiect reprezentarea în judecată de către consilierii în proprietate industrială, cali-
tate ce trebuie întrunită în mod distinct de aceea de avocat sau de consilier juridic. 

97. Domeniul de aplicare a normei nu poate fi redus la reprezentarea prin 
avocat sau prin consilier juridic, întrucât s-ar ignora caracterul specific al soluţiei 
legislative inserate în reglementarea specială, anume reprezentarea prin consilierul 
în proprietate industrială. În acest caz, norma particulară ar coincide cu norma de 
drept comun. 

98. Calitatea de avocat sau de consilier juridic constituie o cerinţă suplimentară 
pentru reprezentarea în instanţă, dar distinctă de aceasta. 

99. Semnificaţia noţiunii de consilier în proprietate industrială este cea dată de 
legiuitor prin actul normativ care reglementează statutul juridic al acestei categorii 
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profesionale, iar unitatea terminologică obligă la respectarea acestui înţeles ori de 
câte ori noţiunea se regăseşte în cuprinsul actului sau, desigur, în cuprinsul 
oricărui alt normativ. 

100. Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000, profesia de consilier în 
proprietate industrială poate fi practicată numai de persoana fizică atestată ca atare 
şi înscrisă în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrială şi care este 
membră a Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România 
(art. 2). Pentru dobândirea calităţii de consilier în proprietate industrială sunt 
necesare, printre alte condiţii, studii superioare tehnice, ştiinţifice sau juridice  
(art. 5). 

101. În conformitate cu art. 1 alin. (2) din ordonanţă: „Activitatea de consilier în 
proprietate industrială constă în acordarea de asistenţă de specialitate în domeniul 
proprietăţii industriale şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice române sau străine 
interesate în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi faţă de terţi în 
procedurile reglementate”. 

102. Atribuţiile consilierului în proprietate industrială în desfăşurarea activi-
tăţii prevăzute de art. 1 din ordonanţă sunt detaliate în art. 3 din Instrucţiunile 
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci nr. 108/2002 de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier  
în proprietate industrială, emise în baza art. 48 din Ordonanţa Guvernului  
nr. 66/2000, astfel cum au fost modificate prin Ordinul directorului general al 
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci nr. 113/2009 (Instrucţiunile). 

103. Printre acestea figurează şi reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti a 
solicitanţilor, titularilor de drepturi sau a persoanelor interesate, dar numai în 
cazul în care consilierul are calitatea de consilier juridic sau de avocat [art. 3 lit. f) 
din Instrucţiuni]. 

104. Pe de altă parte însă nu se poate ignora că un consilier în proprietate 
industrială îşi poate desfăşura activitatea nu numai individual, ci şi într-o formă 
asociativă, care poate fi chiar o persoană juridică, astfel cum prevede art. 20 alin. (1) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000, respectiv în cabinete individuale 
autorizate, cabinete individuale asociate pe bază de contract, societăţi civile 
profesionale persoane juridice sau în societăţi având ca unic obiect activităţile în 
domeniul proprietăţii industriale. 

105. În considerarea posibilităţii de exercitare în comun a profesiei, ca scop al 
asocierii, legiuitorul a extins noţiunea de consilier în proprietate industrială şi la 
forma de exercitare a profesiei, în privinţa activităţii pe care o poate desfăşura 
consilierul persoană fizică. 

106. Astfel, potrivit art. 20 alin. (1) din ordonanţă, activităţile în domeniul 
proprietăţii industriale constituie chiar obiectul societăţii civile profesionale, indi-
ferent dacă societatea este înfiinţată în baza Codului civil sau a legii speciale care îi 
conferă personalitate juridică, astfel cum prevede art. 1.889 alin. (2) din Codul civil. 
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107. De asemenea, listele publicate lunar în Buletinul Oficial de Proprietate 
Industrială de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, pe baza datelor 
comunicate de către Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială 
din România, conform art. 14 din aceeaşi ordonanţă, cuprind nu numai persoanele 
fizice cu drept de exercitare a profesiei, dar şi formele de organizare a acestora, 
după cum se arată în art. 35 din Instrucţiuni. 

108. Aşadar, atunci când se referă la consilierul în proprietate industrială, 
legiuitorul are în vedere nu numai persoana fizică ce întruneşte condiţiile legale 
pentru a profesa, dar şi grupul de persoane fizice care întrunesc condiţiile pentru a 
profesa şi care îşi desfăşoară activitatea în comun, în vreuna dintre formele 
specifice de exercitare a profesiei prevăzute de art. 20 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 66/2000, inclusiv în cadrul celor constituite ca persoane juridice (societăţi civile 
profesionale sau societăţi având ca unic obiect activităţile în domeniul proprietăţii 
industriale). 

109. Această semnificaţie rezultă, de altfel, chiar din expunerea de motive a 
Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000, în care se arată că scopul acestui act normativ 
a fost acela al „armonizării legislaţiei naţionale cu cea a celorlalte ţări europene şi în 
privinţa activităţii consilierilor în proprietate industrială care să permită 
persoanelor interesate să beneficieze de servicii calificate în domeniul proprietăţii 
industriale, servicii oferite de un grup de persoane cu o organizare corespun-
zătoare în raport cu importanţa activităţii pe care o desfăşoară”. 

110. Pe de altă parte, trebuie remarcat că legiuitorul a urmărit armonizarea 
legislaţiei naţionale cu a celorlalte ţări europene, dar a considerat că emiterea 
Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 „se impune în mod necesar pentru ca, până la 
data aderării României la Convenţia brevetului european, corpul de consilieri să 
poată fi constituit şi să funcţioneze la un înalt nivel de calificare, conform 
practicilor europene, în vederea agreării acestora pe lângă Oficiul European de 
Brevete”. În adoptarea reglementării legiuitorul s-a inspirat, aşadar, din sistemul 
de reprezentare creat prin Convenţia brevetului european. 

111. Potrivit regulii 152 (11) din Regulamentul de aplicare a Convenţiei2, în 
aplicarea art. 134 din Convenţie3, autorizarea de reprezentare în procedurile 
derulate în faţa Oficiului European de Brevete poate fi dată şi unei asociaţii de 
mandatari, autorizare care trebuie înţeleasă ca vizând orice persoană care 
profesează în cadrul acelei asociaţii. 
                                                            

2 Regulamentul de aplicare (disponibil pe website-ul OEB http://documents.epo.org/projects/ 
babylon/eponet.nsf/0/F9FD0B02F9D1A6B4C1258003004DF610/$File/EPC_16th_edition_2016_en.p
df) face parte integrantă din Convenţie, conform art. 164 alin. (1) din Convenţie. 

3 În conformitate cu prevederile art. 134 („Mandatari autorizaţi”) din Convenţia brevetului 
european, „Reprezentarea profesională a persoanelor fizice şi juridice în procedurile stabilite de 
această convenţie poate fi efectuată doar de mandatarii autorizaţi ale căror nume apar pe o listă ţinută 
în acest scop de Oficiul European de Brevete” (alin. 1). „Persoanele ale căror nume apar pe lista 
mandatarilor autorizaţi sunt îndreptăţite să acţioneze în toate procedurile stabilite de prezenta 
convenţie” (alin. 4). 
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112. Conform practicii Oficiului European de Brevete, atunci când persoana 
reprezentată împuterniceşte asociaţia de profesionişti, nu înseamnă că însăşi 
asociaţia este îndreptăţită să acţioneze în faţa Oficiului, deoarece acest drept îl au 
individual doar membrii asociaţiei, dar atare mecanism nu este nelegal, câtă vreme 
toţi membrii grupului sunt îndreptăţiţi, în egală măsură, să acţioneze din partea 
persoanei reprezentate. 

113. Acest mecanism de reprezentare se regăseşte şi în reglementarea adoptată 
de România pentru procedurile naţionale. 

114. Astfel, în ceea ce priveşte reprezentarea în faţa Oficiului de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci, în aplicarea art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000, art. 42 
alin. (2) din Instrucţiuni prevede că prin procura de reprezentare dată de către 
mandant în acest scop „va fi desemnat ca mandatar consilierul, cabinetul indivi-
dual sau societatea în cadrul căreia acesta îşi desfăşoară activitatea”. 

115. În situaţia în care au fost desemnate drept mandatari cabinetele sau 
societăţile organizate conform art. 20 din ordonanţă, alin. (3) al aceluiaşi art. 42 
prevede că acestea „vor împuternici un consilier salariat al acestora să reprezinte 
interesele mandantului în faţa OSIM sau faţă de terţi”. 

116. Aşadar, în concepţia legiuitorului, reprezentarea intereselor unei persoane 
juridice poate fi încredinţată şi uneia dintre formele profesionale în care un 
consilier în proprietate industrială îşi desfăşoară activitatea, iar salariatul împuter-
nicit de către mandatari reprezintă, în acest fel, chiar interesele mandantului. 

117. Din modul de formulare a art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului  
nr. 66/2000, precum şi din interpretarea coroborată a acestui text cu art. 20 şi art. 
27, văzându-se şi raţiunea reglementării ordonanţei, rezultă că legiuitorul a avut în 
vedere un mecanism similar şi în cazul reprezentării în judecată reglementate prin 
art. 28 alin. (2) din ordonanţă, dat fiind că a prevăzut posibilitatea reprezentării „de 
către consilierii în proprietate industrială”, care îşi pot desfăşura activitatea în 
formele enumerate în art. 20 alin. (1). 

118. Diferenţa faţă de reprezentarea părţilor în faţa Oficiului de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci este instituirea condiţiei ca acel consilier care se prezintă în mod 
efectiv în faţa instanţei să fie avocat sau consilier juridic, şi nu orice salariat din 
cadrul formei de exercitare a profesiei. 

119. Dacă acel consilier pentru care persoana juridică titulară a unui drept de 
proprietate industrială sau care tinde la obţinerea protecţiei unui asemenea drept 
ori care acţionează în baza unui interes legitim optează în vederea reprezentării în 
judecată profesează individual, este posibilă, în mod evident, emiterea procurii de 
reprezentare în persoana acestuia. 

120. În cazul în care, însă, consilierul în proprietate industrială care este, în 
acelaşi timp, consilier juridic îşi exercită profesia într-un grup constituit în formele 
prevăzute de lege, contractul de mandat se încheie chiar cu entitatea în cauză, care 
urmează a-l împuternici, în vederea înfăţişării în faţa instanţei, pe consilierul 
juridic ce deţine şi calitatea de consilier în proprietate industrială. 
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121. În acest caz, persoana fizică asigură, prin voinţa legiuitorului, repre-
zentarea intereselor mandantului însuşi, exercitând drepturile procedurale ale 
acestuia în faţa instanţei de judecată. 

122. Este de precizat că acest mecanism este singurul posibil, avându-se în 
vedere şi statutul unui consilier juridic, reglementat prin Legea nr. 514/2003. 

123. Legea nr. 514/2003 prevede că exercitarea profesiei de consilier juridic 
este incompatibilă cu orice altă profesie autorizată sau salarizată în ţară sau în 
străinătate [art. 10 lit. c)], iar un consilier juridic poate fi doar numit în funcţie sau 
angajat în muncă, cu statut de salariat, asigurând apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale persoanei în slujba căreia se află, inclusiv ale unei persoane 
juridice de drept privat (art. 1-4 din lege). 

124. Pe de altă parte, prin derogare de la art. 10 lit. c) din Legea nr. 514/2003 
(legea-cadru de reglementare a profesiei), un consilier juridic poate fi, în acelaşi 
timp, consilier în proprietate industrială, atât timp cât acesta din urmă îşi poate 
desfăşura activitatea şi ca salariat în cadrul unei societăţi profesionale ce are ca 
obiect activităţile în domeniul proprietăţii industriale, conform art. 20 alin. (1) şi (2) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000. Prin ipoteză, aceasta este situaţia din 
dosarul aflat pe rolul instanţei de trimitere, dubla calitate a persoanei care s-a 
înfăţişat în faţa instanţei ca reprezentant al intimatei fiind menţionată ca atare în 
sesizarea pentru dezlegarea chestiunii de drept. 

125. Situaţia de excepţie menţionată este de strictă interpretare şi aplicare, 
astfel încât o persoană juridică titular al unui drept de proprietate industrială sau o 
altă persoană juridică de natura celor vizate de art. 28 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 66/2000 nu ar putea fi reprezentată în judecată, pe acest temei de 
drept, de propriul consilier juridic, angajat cu contract de muncă, în condiţiile în 
care acesta nu ar putea fi concomitent consilier în proprietate industrială, salariat al 
unei societăţi profesionale indicate în art. 20 alin. (1) din ordonanţă. 

126. Desigur, partea persoană juridică poate alege să fie reprezentată în 
judecată de propriul consilier juridic, dar atare situaţie relevă, în fapt, aplicarea 
normei de drept comun reprezentate de art. 84 alin. (1) din Codul de procedură 
civilă, şi nu a normei din art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000. 

127. Dacă s-ar limita interpretarea art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 66/2000 la reprezentarea prin consilierul juridic al părţii, s-ar ajunge la 
concluzia că norma nu poate fi aplicată în situaţia consilierului juridic, concluzie 
inacceptabilă prin prisma regulii conform căreia orice normă se interpretează în 
sensul de a produce efecte juridice. 

128. Întrucât unica ipoteză în care este admisibil cumulul de profesii este aceea 
a consilierului juridic angajat al uneia dintre formele de exercitare a profesiei de 
consilier în proprietate industrială prevăzute de art. 20 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 66/2000, ţinând cont şi de exigenţa ca interpretarea normei să 
permită producerea efectelor juridice preconizate de către legiuitor, trebuie 
acceptat că partea poate fi reprezentată în judecată pe temeiul art. 28 alin. (2) din 
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Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 şi de către un asemenea consilier, scop în care 
acesta va fi împuternicit, în vederea înfăţişării în faţa instanţei, de către angajator – 
una dintre entităţile de natura celor prevăzute de art. 20 alin. (1) din ordonanţă, în 
baza procurii de reprezentare acordate de către mandant. 

129. Faţă de interpretarea în acest sens a art. 28 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 66/2000 se pune problema dacă există un conflict de legi, în 
condiţiile în care art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost 
interpretat prin Decizia nr. 9/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, nu permite reprezentarea în judecată a 
persoanei juridice printr-un mandatar persoană juridică. 

130. În caz afirmativ, concursul dintre legea specială şi cea generală ar urma să 
fie rezolvat potrivit principiului lex posterior derogat priori, şi nu principiului specialia 
generalibus derogant, întrucât este posibilă modificarea sau abrogarea unei norme 
speciale printr-o normă generală ulterioară, dacă acest lucru este prevăzut în mod 
expres4. 

131. Or, potrivit art. 83 lit. k) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare 
a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi 
completările ulterioare, la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă se 
abrogă orice alte dispoziţii contrare, chiar dacă sunt cuprinse în legi speciale. 

132. Acest text relevă abrogarea expresă indirectă5 a legilor speciale contrare 
aflate în vigoare la data producerii efectelor Codului de procedură civilă6. 

133. Pe acest temei, ar urma să se constate intervenită abrogarea parţială a 
dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 şi modificarea 
corespunzătoare a conţinutului normei, în sensul înlăturării doar a părţii contrare 
normei abrogatoare7, ceea ce ar echivala cu menţinerea reprezentării prin consi-
lierul în proprietate industrială care îşi desfăşoară activitatea în mod individual, 
adică doar prin avocat. 

134. Din considerentele expuse în motivarea deciziei reiese că raţionamentul 
juridic ce a fundamentat soluţia adoptată porneşte de la premisa că activitatea de 
reprezentare convenţională în faţa instanţelor de judecată este rezervată prin lege 
                                                            

4 Conform art. 67 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Evenimentele 
legislative implicite nu sunt recunoscute în cazul actelor normative speciale ale căror dispoziţii nu pot 
fi socotite modificate, completate sau abrogate nici prin reglementarea generală a materiei, decât dacă 
acest lucru este exprimat expres”. 

5 Abrogarea expresă indirectă reprezintă o formă a abrogării, ca procedeu de încetare a acţiunii 
unei norme de drept ca urmare a intrării în vigoare a unei norme noi contrare, care se manifestă 
atunci când actul normativ nou prevede generic faptul că dispoziţiile contrare legii se abrogă, fără 
însă să le menţioneze în mod expres. 

6 Principiul specialia generalibus derogant înscris în art. 2 din Codul de procedură civilă are în 
vedere legile speciale ulterioare intrării în vigoare a codului. 

7 Conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, „Abrogările parţiale sunt asimilate modificărilor de acte normative, actul normativ abrogat 
parţial rămânând în vigoare prin dispoziţiile sale neabrogate”. 
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avocaţilor şi consilierilor juridici, fiind inadmisibilă autorizarea constituirii şi de 
înmatriculare a societăţilor comerciale de consultanţă, asistenţă şi reprezentare 
juridică, astfel cum s-a statuat prin Decizia nr. XXII din 12 iunie 2006, pronunţată 
de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite în soluţionarea recursului în 
interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 20 
noiembrie 2006. 

135. Cât timp reprezentarea convenţională în faţa instanţelor de judecată nu 
poate constitui obiect de activitate al unei persoane juridice, s-a conchis în sensul că 
norma de procedură imperativă din art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă 
nu permite interpretarea conform căreia o persoană juridică ar putea fi repre-
zentată în faţa instanţei printr-o altă persoană juridică, aşadar nici prin consilierul 
juridic al acesteia din urmă. 

136. Aceste considerente decisive care sprijină şi explicitează Decizia  
nr. 9/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept indică faptul că soluţia adoptată exclude o anumită interpretare 
a art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, într-o situaţie juridică determinată, 
aceea a reprezentării printr-o persoană juridică ce nu are dreptul de reprezentare 
convenţională în faţa instanţelor de judecată. 

137. Nu rezultă din considerentele deciziei că norma de drept comun în 
materia reprezentării în judecată ar trebui interpretată în acelaşi mod şi într-o 
situaţie diferită, aceea a reprezentării printr-o persoană juridică căreia o lege 
specială, precum art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000, îi conferă 
dreptul de reprezentare convenţională în faţa instanţelor de judecată, respectiv 
prin consilierul juridic al acesteia din urmă. 

138. În limitele prezentei sesizări, care vizează art. 84 alin. (1) din Codul de 
procedură civilă doar prin prisma interpretării date prin Decizia nr. 9/2016 a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept, nu se relevă niciun argument pentru care art. 28 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 66/2000, care permite reprezentarea unei persoane juridice prin 
intermediul unei alte persoane juridice, respectiv prin consilierul juridic salariat al 
acesteia din urmă, ar fi contrar art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în 
situaţia din speţă. 

139. În acest caz, art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 nu are 
nici măcar un caracter derogatoriu de la norma de drept comun, dat fiind că nu 
conţine o soluţie legislativă diferită în aceeaşi situaţie, constituind o normă 
particulară de reprezentare în judecată prin avocat sau consilier juridic. 

  
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 2/2017 
Prin Decizia nr. 2/2017, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată 

de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă, în Dosarul nr. 25.502/3/2014, 
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: 
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În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 28 alin. (2) coroborate cu cele 
ale art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată, reprezentarea 
convenţională a persoanelor juridice în faţa instanţelor de judecată poate fi 
asigurată şi prin consilierul juridic angajat al uneia dintre formele de exercitare 
a profesiei de consilier în proprietate industrială, în măsura în care consilierul 
juridic are şi calitatea de consilier în proprietate industrială. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET DCD/CAF) NR. 4/2017  
(M. OF. NR. 168/08.03.2017): ART. 109 DIN O.U.G. NR. 195/2002 

PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 
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2/2001 privind 
regimul juridic 
al 
contravenţiilor, 
aprobată cu 
modificări şi 
completări prin 
Legea nr. 
180/2002, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, 
poliţistul rutier 
poate încheia 
procesul-verbal 
de constatare şi 
sancţionare a 
contravenţiei pe 
baza 
informaţiilor 
comunicate prin 
radio de către 
operatorul 
radar, aflat în alt 
loc decât acela 
în care se afla 
poliţistul rutier. 

 
În M. Of. nr. 168 din 8 martie 2017, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 4/2017 din 

30 ianuarie 2017 referitoare la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă, în 
sensul dispoziţiilor art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. 
nr. 195/2002), art. 180 şi 181 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, 
aprobat prin H.G. nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
(Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002), coroborate cu art. 15 şi 21 din O.G. 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare (O.G. 
nr. 2/2001), poliţistul poate încheia procesul-verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor în urma informaţiilor comunicate prin radio de către operatorul 
radar, aflat în alt loc decât acela în care se află poliţistul, sau doar ca urmare a 
verificării în mod nemijlocit a înregistrării aparatului radar”. 
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Obiectul dezlegării chestiunii de drept 
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
„Art. 109 
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul 

rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către poliţiştii de 
frontieră. 

(2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice 
certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta 
în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contra-
venientului, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, menţionându-se aceasta 
în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori. 

(4) Forma şi conţinutul procesului-verbal de constatare a contravenţiei se stabilesc 
prin regulament. 

(5) Contravenientul, cu excepţia persoanei juridice, poate achita, în termen de cel mult 
două zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, 
jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. 

(6) Pentru amenzile contravenţionale în cuantum de până la 20 puncte-amendă, 
contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii 
prevăzute de lege. 

(7) În cazul prevăzut la alin. (6), agentul constatator eliberează contravenientului 
chitanţa reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menţionează data, numele şi 
prenumele contravenientului, fapta săvârşită, actul normativ care stabileşte şi sancţionează 
contravenţia, numele, prenumele şi semnătura agentului constatator, nemaifiind necesară 
încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei dacă nu se dispune şi o sancţiune 
contravenţională complementară. 

(8) Amenzile privind circulaţia pe drumurile publice se achită în condiţiile legii şi se 
fac venit integral la bugetele locale. 

(9) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la contravenţii se comple-
tează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven-
ţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, dacă prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se dispune altfel”. 

I. Titularul şi obiectul sesizării 
1. Tribunalul Caraş-Severin – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 

fiscal, prin Încheierea din 17 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 23.520/271/2014, 
a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept, în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, în 
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, prin care să dea o rezolvare de 
principiu cu privire la chestiunea de drept sus-menţionată. 

XI. Înalta Curte 
38. Examinând sesizarea, raportul întocmit de judecătorul-raportor şi chesti-

unea de drept a cărei dezlegare se solicită, constată următoarele: 
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A. Asupra admisibilităţii 
39. Raportat la dispoziţiile cuprinse în art. 519 din Codul de procedură civilă, 

doctrina şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au identificat 
următoarele condiţii care, întrunite cumulativ, conduc la trecerea unei sesizări de 
filtru de admisibilitate, respectiv: 

– existenţa unei cauze în curs de judecată, în ultimă instanţă, pe rolul Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului; 

– soluţionarea pe fond a cauzei în curs de judecată să depindă de chestiunea de 
drept a cărei lămurire se cere; 

– problema de drept să prezinte caracterul de noutate, să nu fi făcut obiectul 
statuării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi nici obiectul unui recurs în interesul 
legii în curs de soluţionare. 

40. Din examinarea cauzei deduse judecăţii se constată că sunt îndeplinite 
condiţiile de admisibilitate enunţate anterior, întrucât problema ce face obiectul 
sesizării vizează o normă de drept care a primit dezlegări jurisprudenţiale diferite 
şi este necesară pentru soluţionarea fondului cauzei pendinte, nefăcând obiectul 
unui recurs în interesul legii. 

41. În ceea ce priveşte cerinţa noutăţii chestiunii de drept ce formează obiectul 
sesizării se impun câteva clarificări. 

42. În lipsa unei definiţii a „noutăţii” chestiunii de drept şi a unor criterii de 
determinare a acesteia, în cuprinsul art. 519 din Codul de procedură civilă, rămâne 
atributul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sesizate cu pronunţarea unei hotărâri 
prealabile să hotărască dacă problema de drept a cărei dezlegare se solicită este 
nouă. 

43. Astfel, data adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, 
care reprezintă sediul materiei privind conducerea pe drumurile publice şi a 
activităţilor legate de circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice, coroborată 
cu anul intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, care reglementează 
regimul juridic al contravenţiilor, relevă că problema supusă analizei nu este una 
nouă. 

44. Fără a absolutiza însă criteriul vechimii şi fără a-l raporta în mod exclusiv la 
data adoptării actului normativ supus dezbaterii se apreciază că ceea ce este 
important în legătură cu criteriul noutăţii este existenţa şi dezvoltarea unei 
jurisprudenţe continue şi constante în această materie. 

45. Noutatea unei chestiuni de drept poate fi generată nu numai de o regle-
mentare nou-intrată în vigoare, ci şi de una veche, dar, în acest din urmă caz, doar 
dacă o instanţă este chemată să se pronunţe asupra respectivei probleme de drept 
pentru prima dată. 

46. În acest context trebuie notat că examinarea hotărârilor depuse la dosarul 
cauzei relevă existenţa unei jurisprudenţe neunitare în această materie, problema 
de drept fiind de dată recentă, nefăcând obiectul unui recurs în interesul legii în 
curs de soluţionare şi nefiind lămurită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie printr-o 
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hotărâre pronunţată într-un recurs în interesul legii sau într-o altă cerere de 
hotărâre preliminară. 

47. Drept urmare, faţă de cele arătate, se apreciază că sesizarea este admisibilă 
cu privire la problema de drept formulată. 

B. Cu privire la chestiunea de drept supusă dezlegării 
48. Sesizarea a fost formulată într-o plângere contravenţională în care se 

solicită anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
încheiat de către un alt agent decât cel care a constatat contravenţia, pe baza 
informaţiilor comunicate de către operatorul radar. 

49. Instanţa de trimitere întreabă dacă, în sensul dispoziţiilor art. 109 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, art. 180 şi 181 din Regulamentul 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, coroborate cu  
art. 15 şi 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, poliţistul poate încheia 
procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în urma informaţiilor 
comunicate prin radio de către operatorul radar, aflat în alt loc decât acela în care 
se afla poliţistul sau doar ca urmare a verificării în mod nemijlocit a înregistrării 
aparatului radar. 

50. Potrivit art. 15 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2011, „contravenţia 
se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în 
actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod 
generic agenţi constatatori”. 

51. De asemenea, potrivit art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 „Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se 
fac direct de către poliţistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a 
României, de către poliţiştii de frontieră”, iar potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol 
„Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice 
certificate sau mijloace omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta 
în procesul-verbal de constatare a contravenţiei”. 

52. Referitor la constatarea contravenţiilor la regimul circulaţiei pe drumurile 
publice, conform art. 180 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, „În cazul în care se constată încălcări ale 
normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a 
contravenţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1A…”, iar potrivit art. 181 
alin. (1) din acelaşi regulament, „În situaţia în care fapta a fost constatată cu 
ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat şi verificat 
metrologic, poliţistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei, 
potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1D, după prelucrarea înregistrărilor şi 
stabilirea identităţii conducătorului de vehicul”. 

53. Din interpretarea sistematică a dispoziţiilor legale precitate, constatarea 
contravenţiilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice se poate face în două 
modalităţi, respectiv: fie direct, de către poliţistul rutier (sau în punctele de trecere 
a frontierei de stat a României, de către poliţiştii de frontieră), caz în care fapta 
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contravenţională este percepută ex propriis sensibus de către agentul constatator 
care, potrivit art. 180 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002, încheie procesul-verbal potrivit modelului prevăzut în 
anexa nr. 1A; fie cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate sau mijloacelor tehnice 
omologate şi verificate metrologic, situaţie în care conform dispoziţiilor art. 181 din 
acelaşi regulament, încheie un proces-verbal de contravenţie potrivit modelului 
prevăzut în anexa nr. 1D. 

54. Analizând aspectele specifice contravenţiei referitoare la depăşirea 
vitezei-limită legale de deplasare a autovehiculului pe drumurile publice, se 
observă că, prin natura sa, aceasta se constată doar prin mijloace tehnice. 

55. Divergenţele jurisprudenţiale, în sensul arătat la secţiunea VI din prezenta 
decizie, au pornit de la dezlegarea chestiunii valabilităţii constatării făcute de un 
agent prin intermediul unor mijloace tehnice, caz în care agentul constatator nu ia 
cunoştinţă prin propriile simţuri de fapta săvârşită, ci printr-un mijloc de 
comunicare electronic, eventual chiar după o perioadă de timp de la data săvârşirii 
faptei. 

56. Ca urmare a analizării conţinutului textelor legale mai sus enunţate se 
apreciază că posibilitatea constatării săvârşirii contravenţiei rutiere prin interme-
diul mijloacelor tehnice de către un agent constatator la un moment ulterior 
săvârşirii contravenţiei este legală. 

57. Un argument în susţinerea acestei interpretări se regăseşte în jurisprudenţa 
Curţii Constituţionale, care, analizând constituţionalitatea dispoziţiilor art. 109 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, a reţinut că 
dispoziţia legală criticată se caracterizează prin generalitate, şi nu prin lipsă de 
precizie sau previzibilitate, revenind instanţelor judecătoreşti sarcina de a stabili 
dacă agenţii constatatori au competenţa de a încheia procese-verbale de constatare 
şi sancţionare a unor contravenţii, săvârşite anterior momentului constatării, 
într-un loc în care agentul constatator nu a fost prezent (Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 853 din 18 octombrie 2012). 

58. În analiza constituţionalităţii aceluiaşi text legal, instanţa de contencios 
constituţional a reţinut că aplicarea sancţiunilor contravenţionale de către poliţistul 
rutier contravenţiilor constatate cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate şi 
verificate metrologic dă expresie competenţei acestui reprezentant al autorităţii 
publice, astfel cum a fost reglementată de legiuitor. Totodată, Curtea 
Constituţională a subliniat faptul că măsurile dispuse în condiţiile art. 109 alin. (1) 
şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 sunt supuse controlului 
instanţelor judecătoreşti cărora le revine obligaţia de a administra tot probatoriul 
necesar stabilirii şi aflării adevărului şi de a examina probele care stau la baza 
aplicării sancţiunii contravenţionale, obţinute cu ajutorul mijloacelor tehnice 
omologate şi verificate metrologic (Decizia Curţii Constituţionale nr. 84 din 7 
februarie 2012). 
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59. Rolul activ al instanţelor de judecată în privinţa interpretării normelor 
rezultă şi din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

60. Astfel, în cauzele conexate Dragotoniu şi Militaru – Pidhorni împotriva 
României, în care a fost pronunţată Hotărârea din 24 mai 20071 (paragrafele 36, 37), 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului statuează că, din cauza principiului 
generalităţii legilor, conţinutul acestora nu poate prezenta o precizie absolută, 
numeroase legi folosind formule mai mult sau mai puţin vagi pentru a evita o 
rigiditate excesivă şi a se putea adapta la schimbările de situaţie. Funcţia deci-
zională acordată instanţelor serveşte tocmai pentru a îndepărta îndoielile ce ar 
putea exista în privinţa interpretării normelor, ţinând cont de evoluţiile practicii 
cotidiene, cu condiţia ca rezultatul să fie coerent şi previzibil. 

61. În acest context se cuvine a fi menţionat că legislaţia contravenţională regle-
mentează natura juridică a procesului-verbal de contravenţie, în sensul de act 
administrativ individual şi de procedură contravenţională, însă nu cuprinde regle-
mentări cu privire la valoarea probatorie, care este lăsată la aprecierea 
judecătorului. 

62. Acest aspect a născut importante dispute doctrinare, dar şi jurispru-
denţiale, având în vedere că dreptul contravenţional este încadrat de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului în noţiunea de drept penal, în timp ce regimul 
juridic naţional aplicabil contravenţiilor este completat prin dispoziţiile Codului de 
procedură civilă, căruia i se aplică, în materie de probe, principiul potrivit căruia 
sarcina probei revine celui care supune o pretenţie judecăţii. 

63. Astfel, în Cauza Ioan Pop contra României (Cererea nr. 40.301/04, decizia de 
inadmisibilitate din 28 iunie 2011), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
concluzionat că amenda aplicată în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 şi suspendarea dreptului de a conduce se includ în sfera acuzaţiilor în 
materie penală, calificare ce impune pentru instanţă obligaţia de a asigura în 
proces funcţionarea efectivă a tuturor garanţiilor impuse de art. 6 din C.E.D.O., 
îndeosebi a celor care privesc contradictorialitatea, nemijlocirea, dreptul de apă-
rare, precum şi prezumţia de nevinovăţie care, fără a avea o valoare absolută, este 
în strânsă legătură cu prezumţia de legalitate şi temeinicie a procesului-verbal, 
dată de constatarea personală a faptei de către agentul constatator. 

64. Aşadar, Curtea Europeană nu înlătură prezumţia de legalitate a 
procesului-verbal din procedura contravenţională, reţinând în Hotărârea din  
7 octombrie 1988, pronunţată în Cauza Salabiaku contra Franţei (Cererea  
nr. 10.519/83), că prezumţiile sunt permise de Convenţie, dar acestea nu trebuie să 
depăşească limite rezonabile, ţinând cont de gravitatea mizei şi prezervând dreptul 
la apărare. 

65. În acelaşi sens, în Cauza Haiducu şi alţii contra României (Cererea  
nr. 7.034/07, decizia de inadmisibilitate din 13 martie 2012), Curtea Europeană a 

                                                            
1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 23 iunie 2010. 
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precizat că prevederile art. 6 paragraful 2 din Convenţie nu se opun aplicării unui 
mecanism care ar instaura o prezumţie relativă de conformitate a procesului-verbal 
cu realitatea, prezumţie fără de care ar fi practic imposibilă sancţionarea încăl-
cărilor legislaţiei în materia circulaţiei rutiere. 

66. Aşadar, procesul-verbal de contravenţie este un act administrativ, întocmit 
de un agent constatator ca reprezentant al autorităţii administrative învestit cu 
autoritate statală pentru constatarea şi sancţionarea unor fapte care contravin 
ordinii sociale după o procedură specială prevăzută de lege, astfel că se bucură de 
o prezumţie de autenticitate şi veridicitate, care este însă relativă şi poate fi 
răsturnată prin probe, de contravenient (Cauza Anghel împotriva României – Cererea 
nr. 28.183/03, Hotărârea din 4 octombrie 2007, rămasă definitivă la 31 martie 2008). 

67. Spre deosebire de procesul-verbal întocmit de agentul constatator pe baza 
constatărilor personale, care se bucură de prezumţia de autenticitate şi veridicitate, 
procesul-verbal întocmit cu ajutorul unui probatoriu tehnic nu beneficiază de 
această prezumţie, sarcina probei revenind în totalitate emitentului 
procesului-verbal, care are obligaţia să pună la dispoziţia instanţei de control 
contravenţional înregistrările şi toate înscrisurile întocmite în baza lor. 

68. Prin urmare, încheierea procesului-verbal în situaţia în care fapta contra-
venţională a fost constatată cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic nu 
constituie o cauză de nulitate a procesului-verbal. 

69. Această concluzie se impune şi în raport cu considerentele Deciziei nr. XXII 
din 19 martie 2007, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite 
în recursul în interesul legii, prin care s-a statuat că „situaţiile în care nerespectarea 
anumitor cerinţe atrage întotdeauna nulitatea actului întocmit de agentul 
constatator al contravenţiei sunt strict determinate prin reglementarea dată în 
cuprinsul art. 17 din ordonanţă (Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 – n.r.)”. 

70. Prin aceeaşi decizie s-a stabilit că, în raport cu acest caracter imperativ 
limitativ al cazurilor în care nulitatea procesului-verbal încheiat de agentul consta-
tator al contravenţiei se ia în considerare şi din oficiu, se impune ca în toate 
celelalte cazuri de nerespectare a cerinţelor pe care trebuie să le întrunească un 
asemenea act, nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenţiei să nu poată 
fi invocată decât dacă s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu se poate înlătura decât 
prin anularea acelui act. 

71. Or, în cazul contravenţiilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice, în al 
căror conţinut constitutiv se află un element care nu poate fi perceput şi stabilit în 
mod direct de către agentul constatator, ci numai prin intermediul unor mijloace 
tehnice obiective care redau fapta săvârşită, persoana contravenientă este apărată 
de eventualele erori în constatare ale agentului constatator, dat fiind că în cadrul 
plângerii contravenţionale este obligatorie depunerea la dosarul cauzei a înregis-
trărilor respective. 

72. În acest sens se impune a se preciza că, potrivit art. 6 pct. 20 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, dispozitivul destinat măsurării vitezei 
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constituie mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, iar conform pct. 3.5.1 din 
Norma de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de 
circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)”, aprobată prin Ordinul directorului 
general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/20052, cu modificările 
ulterioare, astfel cum a fost modificat şi completat prin Ordinul directorului 
general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 187/20093, „Înregistrările 
efectuate trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: data şi ora la care a fost 
efectuată măsurarea; valoarea vitezei măsurate; imaginea autovehiculului, din care 
să poată fi pus în evidenţă numărul de înmatriculare al acestuia”. 

73. Prin urmare, în cazul faptelor contravenţionale stabilite cu ajutorul 
mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, sarcina probei temeiniciei 
procesului-verbal de contravenţie este pusă în sarcina organului din care face parte 
agentul constatator, care trebuie să dovedească împrejurarea că situaţia de fapt 
consemnată în cuprinsul acestuia corespunde adevărului. În lipsa acestor probe nu 
este răsturnată prezumţia de nevinovăţie a contravenientului. 

74. Referitor la încheierea procesului-verbal de contravenţie de către un agent 
constatator, pe baza informaţiilor comunicate prin staţia de emisie-recepţie de către 
operatorul radar, faţă de considerentele Deciziei în interesul legii nr. XXII/2007, 
susmenţionată, nici acest aspect nu poate constitui un motiv de nulitate a actului 
sancţionator. 

75. Aparenta scindare a constatării şi sancţionării contravenţiilor privind 
circulaţia pe drumurile publice nu este de natură a afecta legalitatea 
procesului-verbal, în condiţiile în care contravenţiile de această natură sunt 
constatate, în majoritatea cazurilor, pe drumuri de mare viteză, iar un agent 
constatator unic nu ar putea opri în siguranţă autovehiculul identificat ca circulând 
cu viteză peste limita legală. 

76. Prin urmare, în limitele sesizării instanţei de trimitere, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie apreciază şi urmează să constate că, în sensul dispoziţiilor art. 109 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, art. 180 şi 181 din 
Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, 
coroborate cu art. 15 şi 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, poliţistul rutier 
poate încheia procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în baza 
informaţiilor comunicate prin radio de către operatorul radar, aflat în alt loc decât 
acela în care se află poliţistul rutier. 

  
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 4/2017 
Prin Decizia nr. 4/2017, ÎCCJ (Complet DCD/CAF) a admis sesizarea 

formulată de Tribunalul Caraş-Severin prin Încheierea din 17 mai 2016, pronunţată 

                                                            
2 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 şi 1.102 bis din 7 decembrie 2005. 
3 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 6 august 2009. 
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în Dosarul nr. 23.520/271/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în 
consecinţă, stabileşte că: 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, art. 180 şi 181 din Regulamentul de aplicare a O.U.G.  
nr. 195/2002, aprobat prin H.G. nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu art. 15 şi art. 21 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, poliţistul rutier poate 
încheia procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei pe baza 
informaţiilor comunicate prin radio de către operatorul radar, aflat în alt loc 
decât acela în care se afla poliţistul rutier. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET DCD/C) NR. 10/2017  
(M. OF. NR. 210/28.03.2017): MĂRIMEA CONCRETĂ  
A SPORURILOR ŞI CONDIŢIILOR DE ACORDARE  
A ACESTORA PENTRU FAMILIA OCUPAŢIONALĂ  

DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE” 

 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
ÎCCJ 

Complet 
ÎCCJ 

Actul normativ Articol Sumar 

  
  
  
  
  
  
 Decizia  
nr. 10/2017 

  
  
  
  
  
  
Complet 
DCD/C 

OMS nr. 547/2010 Art. 1 În interpre-
tarea şi 
aplicarea 
unitară a 
dispoziţiilor 
art. 21 din 
Legea-cadru 
nr. 284/2010, 
raportat la 
dispoziţiile 
art. 1 alin. (2) 
din Legea nr. 
285/2010, art. 
II art. 1 alin. 
(2) şi art. 12 
alin. (1) din 
O.U.G. nr. 
80/2010, art. 1 
şi art. 5 din 
O.U.G. nr. 
84/2012, art. 1 
alin. (2) şi art. 
8 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 
103/2013, art. 

Legea-cadru  
nr. 284/2010 

Art. 7 şi  
art. 21 

Legea nr. 285/2010 Art. 1 
O.U.G. nr. 80/2010 Art. II 

Art. 1 şi  
art. 12 

OMMFPS/OMFP 
nr. 42/77/2011  

Anexa, pct. II 
lit. B 

O.U.G nr. 84/2012 Art. 1 şi art. 5 
O.U.G.  
nr. 103/2013 

Art. 1 şi art. 8 

O.U.G. nr. 83/2014 Art. 1 şi art. 7 
O.U.G. nr. 57/2015 Art. 1 şi art. 6 

Revista Universul Juridic  nr. 3, martie 2017, pp. 159-172 
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1 alin. (2) şi 
art. 7 alin. (1) 
din O.U.G. nr. 
83/2014 şi art. 
1 alin. (2) şi 
art. 6 alin. (1) 
din O.U.G. nr. 
57/2015, 
începând cu 
data de 1 
ianuarie 2011, 
pentru familia 
ocupaţională 
de funcţii 
bugetare 
„Sănătate”, 
locurile de 
muncă, 
categoriile de 
personal, 
mărimea 
concretă a 
sporurilor şi 
condiţiilor de 
acordare a 
acestora sunt 
cele stabilite 
prin 
regulamentul 
aprobat prin 
Ordinul 
ministrului 
sănătăţii nr. 
547/2010, în 
conformitate 
cu prevederile 
notei din 
anexa nr. II/2 
la Legea-cadru 
nr. 330/2009 
privind 
salarizarea 
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unitară a 
personalului 
plătit din 
fonduri 
publice. 

 
În M. Of. nr. 210 din 28 martie 2017, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 10/2017 

din 20 februarie 2017 referitoare la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: 
„1. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, pentru familia ocupaţională de funcţii 

bugetare «Sănătate», locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă 
a sporurilor şi condiţiile de acordare a acestora sunt cele stabilite prin 
regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 547/2010, în conformitate cu prevederile 
notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, act normativ abrogat prin art. 39 din 
Legea-cadru nr. 284/2010? 

2. În cazul în care Ordinul nr. 547/2010 îşi produce efectele şi ulterior datei de 
1 ianuarie 2011, angajatorul poate stabili un alt procent (nivel) al sporului, acordat 
iniţial salariatului cu încălcarea prevederilor acestui ordin, deşi prin actele 
normative anuale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
«cuantumul sporurilor care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, se menţine la 
acelaşi nivel, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii»?” 

  
Obiectul dezlegării chestiunii de drept 
OMS nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 

sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa  
nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice 

„Art. 1 
Prezentul regulament stabileşte locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea 

concretă a sporurilor în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, precum şi 
condiţiile de acordare a acestora”. 

 
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice 
„Art. 7 
(1)Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat, prin modificarea 

succesivă, după caz, a salariilor de bază, soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de 
bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, prin legi speciale anuale de aplicare. 

(…) 
Art. 21 
Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru 

condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I – VIII, precum şi condiţiile de acordare a 
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acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de către fiecare dintre ministerele coordo-
natoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară – administraţie, sănătate, învăţământ, 
justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia 
dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau autorităţile publice 
centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor 
sindicale reprezentative domeniului de activitate”. 

 
Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 

fonduri publice 
„Art. 1 
(2) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compen-

saţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din 
salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, astfel 
cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se 
majorează cu 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii”. 

 
O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în 
domeniul bugetar 

„Art. II 
Art. 1 
(2) În anul 2012, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte 

elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda 
lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la acelaşi 
nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 
2011, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

(…) 
Art. 12 
(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se 

aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013”. 
 
OMMFPS/OMFP nr. 42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fonduri publice 

„Anexă, pct. II lit. B: În aplicarea art. 1 din Legea nr. 285/2010, la data reîncadrării 
personalului, cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte 
elemente care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar 
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brut, indemnizaţia brută de încadrare va fi determinat prin majorarea cuantumului avut în 
luna octombrie 2010 cu 15%, după cum urmează: (…) 

Sporurile pentru condiţii de muncă stabilite în baza Legii-cadru nr. 330/2009 se acordă 
până la aprobarea regulamentelor prevăzute la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 numai 
persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se 
desfăşoară în aceleaşi condiţii de muncă”. 

 
O.U.G nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul 

bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare 

„Art. 1 
În anul 2013 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 

drepturile prevăzute la art. 1 şi art. 3 – 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 182/2012. 

(…) 
Art. 5 
Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se aplică 

începând cu data de 1 ianuarie 2014”. 
 
O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
„Art. 1 
(2) În anul 2014, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte 

elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda 
lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la acelaşi 
nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 
2013, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

(…) 
Art. 8 
(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se 

aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015”. 
 
O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
„Art. 1 
(2) În anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte 

elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda 
lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la acelaşi 
nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 
2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

(…) 
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Art. 7 
(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se 

aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016”. 
 
O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare 

„Art. 1 
(2) În anul 2016, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte 

elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda 
lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia lunară brută de încadrare, se menţine la 
acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna 
decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

(…) 
Art. 6 
(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017”. 
 
I. Titularul şi obiectul sesizării 
1. Prin Încheierea de şedinţă de la 14 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul 

nr. 4.261/99/2015, Curtea de Apel Iaşi – Secţii litigii de muncă şi asigurări sociale a 
dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în baza art. 519 din Codul de 
procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la 
următoarea chestiune de drept: „de lămurirea modului de interpretare şi aplicare a 
dispoziţiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, raportat la art. 1 alin. (2) din 
Legea nr. 285/2010, art. II art. 1 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 80/2010, art. 1 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 84/2012, cap. I art. 1 alin. (2) şi art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 103/2013, cap. I art. 1 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi cap. I art. 1 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, depinde soluţionarea pe fond a 
cauzei, în care salariaţii solicită anularea deciziilor prin care, în anul 2015, 
angajatorul modifică (reduce) nivelul sporului de condiţii deosebit de periculoase, 
întemeindu-se pe Ordinul nr. 547/2010, adoptat în conformitate cu prevederile 
notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009, act normativ abrogat prin  
art. 39 din Legea-cadru nr. 284/2010”. 

2. Cererea de pronunţare a hotărârii prealabile a fost înregistrată pe rolul 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la data de 20 octombrie 2016 cu nr. 3.476/1/2016. 

XI. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
33. Asupra admisibilităţii sesizării, potrivit dispoziţiilor art. 519 din Codul de 

procedură civilă, “dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea 
cauzei în ultimă instanţă, constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire 
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depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective, este nouă şi asupra acesteia 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui recurs în 
interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să dea rezolvare de principiu chestiunii de 
drept cu care a fost sesizată”. 

34. Din cuprinsul prevederilor legale enunţate anterior se desprind condiţiile 
de admisibilitate pentru declanşarea procedurii de sesizare în vederea pronunţării 
unei hotărâri prealabile, condiţii care trebuie să fie întrunite în mod cumulativ. 

35. În doctrină, ele au fost identificate după cum urmează: existenţa unei cauze 
aflate în curs de judecată; instanţa care sesizează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
să judece cauza în ultimă instanţă; cauza care face obiectul judecăţii să se afle în 
competenţa legală a unui complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
al curţii de apel sau al tribunalului învestit să soluţioneze cauza; soluţionarea pe 
fond a cauzei în curs de judecată să depindă de chestiunea de drept a cărei 
lămurire se cere; chestiunea de drept a cărei lămurire se cere să fie nouă; chesti-
unea de drept nu a făcut obiectul statuării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi nici 
obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare. 

36. Procedând la analiza asupra admisibilităţii sesizării, se constată că primele 
trei condiţii sunt îndeplinite, întrucât Curtea de Apel Iaşi este legal învestită cu 
soluţionarea unor cereri de apel, litigiile având natura juridică a unor conflicte de 
muncă, ceea ce conferă competenţă exclusivă, în primă instanţă, tribunalului, 
conform art. 208 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, iar hotărârile pronunţate de tribunal sunt supuse 
numai apelului conform art. 214 din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Instanţa supremă a fost sesizată de un complet din 
cadrul Curţii de Apel Iaşi, învestit cu soluţionarea cauzelor în ultimă instanţă 
potrivit dispoziţiilor art. 208 raportat la art. 214 din Legea nr. 62/2011, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, art. 96 pct. 2 şi art. 483 alin. (2) din Codul 
de procedură civilă. 

37. Condiţia de admisibilitate referitoare la caracterul esenţial al chestiunii de 
drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei pendinte în care se 
ridică este îndeplinită, deoarece, prin raportare la obiectul cauzei – anularea 
deciziilor prin care, în anul 2015, angajatorul modifică (reduce) nivelul sporului de 
condiţii deosebit de periculoase, întemeindu-se pe Ordinul nr. 547/2010, adoptat 
în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009, 
act normativ abrogat prin art. 39 din Legea-cadru nr. 284/2010, raportat la art. 1 
alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. II art. 1 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, art. 1 şi art. 5 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, cap. I art. 1 alin. (2) şi art. 8 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, cap. I art. 1 alin. (2) şi art. 7  
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi cap. I art. 1 alin. (2) 
şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, depinde 
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soluţionarea pe fond a cauzei, deoarece soluţionarea aspectelor privind acţiunea în 
timp a legii civile este strâns legată de motivele invocate pentru anularea deciziilor 
prin care, în anul 2015, angajatorul modifică (reduce) nivelul sporului de condiţii 
deosebit de periculoase, întemeindu-se pe Ordinul nr. 547/2010. 

38. De asemenea, este îndeplinită şi cerinţa noutăţii chestiunii de drept supuse 
interpretării care, potrivit art. 519 din Codul de procedură civilă, reprezintă o 
condiţie distinctă de admisibilitate. Caracterul de noutate se pierde pe măsură ce 
chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor, în urma unei 
interpretări adecvate, concretizată într-o practică judiciară consacrată. 

39. Examenul jurisprudenţial efectuat a relevat că nu s-a cristalizat o jurispru-
denţă în legătură cu chestiunea de drept a cărei lămurire se solicită, situaţie care 
justifică interesul în formularea unei cereri pentru pronunţarea unei hotărâri 
prealabile în scopul prevenirii apariţiei unei practici neunitare, iar analiza 
punctelor de vedere oferă indicii referitoare la posibilitatea apariţiei unei practici 
neunitare din această perspectivă. Aşa fiind, condiţia noutăţii se verifică, devenind 
actuală cerinţa interpretării şi aplicării normei de drept respective. 

40. Textul art. 519 din Codul de procedură civilă mai prevede condiţia ca Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat asupra problemei de drept ce face 
obiectul sesizării pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile sau ca această 
problemă să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare. În 
legătură cu chestiunea de drept adusă în dezbatere se reţine că Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie nu a dezlegat problema care constituie obiect al sesizării. 

41. Prin urmare, se constată că sunt îndeplinite toate condiţiile de admisi-
bilitate privind declanşarea procedurii hotărârii prealabile. 

42. Pe fondul cauzei, înainte de a intra în analiza propriu-zisă a chestiunii de 
drept, se constată că se solicită rezolvarea de principiu a problemei aplicării în 
timp, începând cu 1 ianuarie 2011, a prevederilor legale ce reglementează locurile 
de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii 
de muncă şi condiţiile de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii 
bugetare „Sănătate”, pe baza interpretării dispoziţiilor art. 21 din Legea-cadru  
nr. 284/2010, raportat la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. II art. 1 alin. (2) 
şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, art. 1 şi art. 5 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, cap. I art. 1 alin. (2) şi art. 8 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, cap. I art. 1 alin. (2) 
şi art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi cap. I art. 1 
alin. (2) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015. 

43. Începând cu 1 ianuarie 2011, salarizarea personalului plătit din fondurile 
publice se realizează în baza Legii-cadru nr. 284/2010, coroborat cu anumite dispo-
ziţii din Legea-cadru nr. 330/2009 şi din Legea nr. 285/2010, dispoziţiile referitoare 
la valoarea de referinţă şi la coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de 
salarizare prevăzuţi în anexele Legii-cadru nr. 284/2010 nefiind aplicabile, potrivit 
art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010. 
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44. Astfel, potrivit acestui text de lege: “În anul 2012 nu se aplică valoarea de 
referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare 
prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.” 

45. Aceste prevederi au fost preluate şi pentru anul 2013 în baza Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 84/2012. La fel s-a întâmplat şi în anul 2014 în baza 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 şi pentru anul 2015 în baza 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, iar, pentru anul 2016, în baza 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, modificată şi completată prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, la rândul ei modificată prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016. 

46. În acest sens este util a se menţiona ceea ce reţine Curtea Constituţională 
prin Decizia nr. 201 din 7 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr. 483 din 29 iunie 2016, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2004: 
„29. Sintetizând, Curtea reţine că, deşi după anul 2010 legiuitorul şi-a propus 
instituirea unui sistem de salarizare unic, care să aducă transparenţă şi previzi-
bilitate în materia salarizării, în fapt, drepturile salariale s-au calculat pornind de la 
cuantumul stabilit potrivit legislaţiei anterioare, în fiecare an actele normative care 
au reglementat salarizarea personalului bugetar din fonduri publice făcând 
trimitere la cuantumul drepturilor salariale din anul precedent. Astfel, în prezent, 
stabilirea acestor drepturi este un proces dificil, care nu corespunde intenţiilor pe 
care legiuitorul le-a avut atunci când a conceput sistemul unic de salarizare şi care 
face greu de înţeles principiile avute în vedere în reglementarea drepturilor 
anumitor categorii socioprofesionale (…)”. 

47. Toate actele normative anuale de salarizare, fără excepţie din 2010 şi până 
în prezent, nu au făcut decât să reia dispoziţiile referitoare la valoarea de referinţă 
şi la coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în 
anexele Legii-cadru nr. 284/2010, prevederi care nu au fost niciodată aplicate. 

48. Practic, niciun angajat bugetar nu a primit plăţi salariale potrivit acestei 
legi, pentru că, prin acte normative anuale de salarizare, s-a derogat permanent, 
perpetuându-se starea de tranziţie. Aşadar, s-a procedat doar la o „reîncadrare 
scriptică” a personalului potrivit noilor grile, dar plata salariilor s-a „realizat 
faptic” la nivelul salariilor în plată din decembrie 2009. 

49. Aşadar, este de reţinut faptul că, deşi personalul bugetar a fost reîncadrat 
în conformitate cu dispoziţiile legilor-cadru, el nu a fost salarizat în baza acestora, 
întrucât, la stabilirea salariului, nu au fost aplicate valoarea de referinţă şi 
coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare, care, trimiţând la 
cadrul normativ în vigoare la nivelul anului 2009, menţineau în plată cuantumul 
salarial din anii anteriori. 

50. Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 547/2010 a fost aprobat 
Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu 
prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salari-
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zarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, lege care a fost abrogată 
prin art. 39 din Legea-cadru nr. 284/2010. 

51. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice prevede: 

Art. 7 alin. (1): „Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat, 
prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, soldelor funcţiilor de 
bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, prin legi 
speciale anuale de aplicare”. 

Art. 21: „Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a 
sporului pentru condiţii de muncă, prevăzut în anexele nr. I-VIII, precum şi 
condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de către 
fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară – 
administraţie, sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile 
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi de către autorităţile 
publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre instituţiile 
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau autorităţile centrale 
autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor 
sindicale reprezentative domeniului de activitate”. 

52. Petenţii din cauza dedusă judecăţii, în cadrul căreia s-a format prezenta 
sesizare întemeiată pe dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă, se 
încadrează în anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010. 

53. Însă, un astfel de regulament care să reglementeze locurile de muncă, 
categoriile de personal, mărimea corectă a sporului pentru condiţii de muncă 
prevăzute în anexele nr. I-VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 (în care se încadrează şi 
anexa nr. III) nu a fost adoptat, aplicarea dispoziţiilor art. 21 fiind amânată 
succesiv, prin legile anuale de salarizare, până în ianuarie 2017. Astfel, prin art. 12 
alin. (1) din art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 (articol 
introdus de punctul 2 al articolului unic din Legea nr. 283/2011) s-a stabilit că 
„prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se 
aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013”. 

54. În mod similar, prin art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 84/2012, aplicarea art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 a fost amânată până la 
data de 1 ianuarie 2014; prin art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 103/2013, aplicarea a fost amânată până la 1 ianuarie 2015; prin art. 7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, până la data de 1 ianuarie 2016, 
iar, prin art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, aplicarea art. 21 
din Legea-cadru nr. 284/2010 a fost amânată până la data de 1 ianuarie 2017. 

55. Totodată, prin actele normative anuale privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, “cuantumul sporurilor care fac parte, potrivit legii, din 
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salariul brut se menţine la acelaşi nivel, în măsura în care personalul îşi desfăşoară 
activitatea în aceleaşi condiţii”. 

56. În plus, Ordinul nr. 42/77/2011, în anexă, la pct. II lit. B, prevede că, „în 
aplicarea art. 1 din Legea nr. 285/2010, la data reîncadrării personalului, cuan-
tumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente 
care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar 
brut, indemnizaţia brută de încadrare, va fi determinat prin majorarea cuantu-
mului avut în luna octombrie 2010 cu 15%, după cum urmează (…): Sporurile 
pentru condiţii de muncă stabilite în baza Legii-cadru nr. 330/2009 se acordă până 
la aprobarea regulamentelor prevăzute la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 
numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care 
activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii de muncă”. 

57. Aşadar, în lipsa unui regulament emis în baza dispoziţiilor art. 21 din 
Legea-cadru nr. 284/2010 (a căror aplicare a fost amânată succesiv până la data de 
1 ianuarie 2017) de către ministerul coordonator al domeniului de activitate 
bugetar al sănătăţii (în cazul concret dedus judecăţii), începând cu data de 1 
ianuarie 2011, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate”, mărimea 
concretă a sporurilor şi condiţiile de acordare a acestora sunt cele stabilite prin 
regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 547/2010, în conformitate cu prevederile 
notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, în aplicarea căreia a fost emis Ordinul  
nr. 42/77/2011. 

58. În cuprinsul anexei la Ordinul nr. 42/77/2011, la pct. II lit. B, se menţio-
nează expres că „Sporurile pentru condiţii de muncă stabilite în baza Legii-cadru 
nr. 330/2009 se acordă până la aprobarea regulamentelor prevăzute la art. 21 din 
Legea-cadru nr. 284/2010 numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi 
numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii de muncă”. 

59. În acest context, cu toate că prin art. 39 al Legii-cadru nr. 284/2010 au fost 
abrogate Legea-cadru nr. 330/2009 şi Ordinul nr. 547/2010, ca act accesoriu acestei 
legi, în conformitate cu prevederile pct. II lit. B din anexa la Ordinul  
nr. 42/77/2011, prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 continuă să îşi producă 
efectele în prezent. 

60. Pe cale de consecinţă, cu aplicarea principiului accesorium sequitur principale, 
întrucât a fost emis în temeiul Legii-cadru nr. 330/2009, Ordinul nr. 547/2010 
continuă să producă efecte juridice, fiind cel în raport cu care erau calculate, la data 
introducerii contestaţiei pendinte, sporurile pentru condiţii de muncă în cadrul 
familiei ocupaţionale de funcţii bugetare „Sănătate”. 

61. Cu alte cuvinte, Ordinul nr. 547/2010 continuă să îşi producă efectele şi 
ulterior datei de 1 ianuarie 2011, ca urmare a trimiterii exprese făcute prin dispo-
ziţiile Ordinului nr. 42/77/2011 la aplicarea Legii-cadru nr. 330/2009, care 
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reglementează sporurile pentru condiţii de muncă ce vor fi acordate până la 
aprobarea unui regulament în conformitate cu dispoziţiile art. 21 din Legea-cadru 
nr. 284/2010. 

62. Supravieţuirea Legii-cadru nr. 330/2009 şi a normelor sale de aplicare, 
precum cele menţionate în Ordinul nr. 547/2010, ulterior abrogării sale prin art. 39 
din Legea-cadru nr. 284/2010, constituie una dintre cele două excepţii acceptate de 
la principiile care guvernează acţiunea legii civile în timp (principiul neretro-
activităţii legii civile noi şi principiul aplicării imediate a legii civile noi), fiind 
prevăzută expres în anexa la Ordinul nr. 42/77/2011 (la pct. II lit. B), circumscrisă 
unei situaţii determinate (aceea a sporurilor pentru condiţii de muncă) şi justificată 
de imposibilitatea aplicării legii noi, din perspectiva art. 21 din Legea-cadru  
nr. 284/2010 (prin care reglementează aceste sporuri), ca urmare a prorogării 
succesive a intrării în vigoare a acestui articol până la 1 ianuarie 2017. 

63. În concluzie, ulterior datei de 1 ianuarie 2011, pentru familia ocupaţională 
de funcţii bugetare „Sănătate”, locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea 
concretă a sporurilor şi condiţiile de acordare a acestora sunt cele stabilite prin 
regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 547/2010, în conformitate cu prevederile 
notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice. 

64. În ceea ce priveşte cea de-a doua întrebare, se constată că este subsidiară 
primei întrebări, urmând a i se răspunde doar dacă răspunsul la prima întrebare 
este afirmativ, în sensul că Ordinul nr. 547/2010 îşi produce efectele şi ulterior 
datei de 1 ianuarie 2011. 

65. Întrucât răspunsul la prima întrebare este afirmativ, titularul sesizării 
doreşte să se lămurească de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dacă angajatorul 
poate stabili un alt procent (nivel) al sporului acordat iniţial salariatului, cu 
încălcarea prevederilor Ordinului nr. 547/2010, în condiţiile în care, prin actele 
normative anuale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
„cuantumul sporurilor care fac parte, potrivit legii, din salariul brut se menţine la 
acelaşi nivel, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii”. 

66. Se observă că cea de-a doua întrebare tinde la analiza temeiniciei soluţiei 
primei instanţe, care a înlăturat măsura reducerii cuantumului sporului acordat 
contestatorilor, în sensul de a se stabili dacă sporul de 75%, acordat iniţial în 
temeiul Ordinului nr. 547/2010, putea fi redus, în condiţiile în care legile anuale 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice menţin sporurile acordate 
la acelaşi nivel dacă personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

67. Or, modalitatea concretă de stabilire a procentului (nivelului) sporului 
pentru condiţii de muncă de către angajator reprezintă o chestiune ce ţine de 
soluţionarea fondului cauzei pendinte, în această situaţie prezentând relevanţă 
circumstanţele concrete ale speţei. 
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68. Se apreciază că nu este necesar să se răspundă la cea de-a doua întrebare, 
faţă de răspunsul acordat primei întrebări care statuează că dispoziţiile Ordinului 
nr. 547/2010 sunt aplicabile şi ulterior datei de 1 ianuarie 2011, întrucât cea de-a 
doua întrebare presupune o examinare a interpretării şi aplicării ordinului la 
situaţia de fapt concretă, şi nu o interpretare a normei de drept. 

69. Din conţinutul celei de-a doua întrebări, prin referire la aspecte de fapt 
aflate în dispută şi reciproc contestate de părţi, asupra cărora instanţa urmează a se 
pronunţa în litigiul principal, se tinde în realitate să se obţină “o îndrumare 
efectivă” în soluţionarea în concret a cauzei, ceea ce, evident, excedează procedura 
reglementată de dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă. 

70. În cauza pendinte, conform celor prezentate de către instanţa de trimitere, 
există poziţii divergente cu privire la încadrarea contestatorilor în prevederile lit. C 
pct. 1 sau lit. D pct. 1 din anexa nr. 2 la regulamentul aprobat prin Ordinul  
nr. 547/2010, prevederi ce stabilesc procente diferite ale sporului pentru condiţii de 
muncă, reţinându-se că prima instanţă nu a lămurit acest aspect, ci a anulat 
deciziile de stabilire a sporului pentru condiţii deosebit de periculoase de 50% din 
salariul de bază cu motivarea că „acordarea acestui spor, în cuantumul de 50% din 
salariul de bază, astfel cum a fost prevăzut la lit. D pct. 1 din anexa nr. 2 la 
regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 547/2010, nu poate fi considerată legală”. 

71. Titularul sesizării nu se referă însă la eventuale modificări aduse, în legile 
anuale de salarizare, limitelor sporului pentru condiţii de muncă prevăzute de 
Ordinul nr. 547/2010, ci la modificarea acestui spor în interiorul limitelor 
prevăzute de Ordinul nr. 547/2010, astfel încât majorarea sporului va fi analizată 
în raport cu situaţia de fapt a cauzei, astfel cum s-a motivat anterior. 

72. Răspunsul la a doua întrebare ar fi fost util numai dacă s-ar fi solicitat 
majorarea sporului pentru condiţii de muncă dincolo de limita maximă stabilită de 
Ordinul nr. 547/2010, cea de 75%, ca urmare a majorărilor prevăzute pentru  
acest spor prin legile anuale de salarizare, astfel cum s-a întâmplat prin Legea  
nr. 285/2010, care în art. 1 alin. (2) a prevăzut majorarea cu 15% a cuantumului 
sporurilor care fac parte din salariul brut, sporuri acordate personalului plătit din 
fonduri publice pentru luna octombrie 2010, în măsura în care personalul îşi 
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

  
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 10/2017 
Prin Decizia nr. 10/2017, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată 

de Curtea de Apel Iaşi – Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul  
nr. 4.261/99/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, 
stabileşte că: 

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 21 din Legea-cadru  
nr. 284/2010, raportat la dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. II 
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art. 1 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2010, art. 1 şi art. 5 din O.U.G.  
nr. 84/2012, art. 1 alin. (2) şi art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 103/2013, art. 1 alin. (2) şi 
art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 83/2014 şi art. 1 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) din O.U.G. 
nr. 57/2015, începând cu data de 1 ianuarie 2011, pentru familia ocupaţională de 
funcţii bugetare „Sănătate”, locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea 
concretă a sporurilor şi condiţiilor de acordare a acestora sunt cele stabilite prin 
regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 547/2010, în 
conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 


