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CONFERINŢA COMUNĂ  

- JUDECĂTORI, AVOCAŢI, EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI -  

ÎN DOMENIILE DREPT CIVIL, DREPT PROCESUAL CIVIL ŞI EXECUTARE CIVILĂ  

 

TÂRGU-MUREŞ, 17 NOIEMBRIE 2022 
 

AGENDA 

 

 

Speakeri: 

          

Traian Briciu - avocat, prof. univ. dr., Facultatea de Drept - Universitatea din Bucureşti  

Bogdan Dumitrache - executor judecătoresc, UNEJ  Bucureşti 

Delia Narcisa Theohari - judecător la Curtea de Apel București, formator INM 

 

Prof. univ. dr. Traian-Cornel Briciu,  

avocat 

900 - 1040 

1. Acordarea cheltuielilor de judecată în baza facturii fiscale, fără a fi 

depusă la dosar chitanţa de plată a sumei facturate sau o altă dovadă în 

acest sens. 

2. Calitatea procesuală pasivă în pricinile vizând constatarea clauzelor 

abuzive, în ipoteza intervenirii unei cesiuni de creanţă sau a unei cesiuni 

de contract. 

3. Ce remediu procesual are la dispoziţie un concubin care a contribuit la 

construirea unei case pe terenul proprietatea celuilalt concubin/la 

achiziţionarea unui teren prin contract autentic de către celălalt 

concubin? Poate formula o acţiune având ca obiect partaj judiciar sau 

doar o acţiune întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză? În ambele 

situaţii, instanţa este ţinută să administreze probe în vederea stabilirii 

proprietăţii comune şi a cotei-părţi ce revine fiecărui concubin? 

4. În situaţia în care termenul de prescripţie a dreptului de a obţine 

executarea silită a început să curgă în temeiul Decretului nr. 167/1958, 

poate fi invocat motivul de contestaţie la executare silită referitor la 

incidenţa prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită oricând pe 

calea contestaţiei la executare împotriva unor acte de executare 

subsecvente sau doar în cadrul contestaţiei la executare silită însăşi? 

Este aplicabilă în această situaţie Decizia nr. 1/2014, pronunţată de 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursului în interesul 

legii? 

5. Sesizarea instanţei de recurs. Condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească cererea de recurs. Sancţiunea aplicabilă în situaţia în care 
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nu sunt respectate dispoziţiile art. 486 alin. (1) lit. d) CPC. Cerere de 

recurs care nu cuprinde menţiuni cu privire la motivele de nelegalitate 

şi/sau cu privire la argumentele pe care se sprijină ori cu privire la 

temeiul de drept. Cerere de recurs care cuprinde menţiuni cu privire la 

motivele de nelegalitate, dar care se sprijină pe argumente străine de 

motivele indicate. Limitele sesizării instanţei. Exercitarea rolului activ 

reglementat de art. 22 CPC în stabilirea limitelor sesizării instanţei de 

recurs. 

6. Reducerea cheltuielilor de judecată. Noţiunea de "vădit disproporţionat" 

şi limita unui cuantum rezonabil cu referire la onorariul avocaţial. 

7. Prezenţa personală a părţilor în acţiunea de divorţ. Situaţia soţilor cu 

reşedinţa în străinătate. Este suficient mandatul avocatului întemeiat pe 

contractul de asistenţă juridică pentru reprezentarea lor în faţa instanţei, 

inclusiv pentru exprimarea acordului de desfacere a căsătoriei? 

8. Cum se calculează termenul de prescripţie extinctivă a dreptului 

material la acţiune în cazul cererii de chemare în garanţie? 

9. Aprecierea probelor sub auspiciile dispoziţiilor art. 452 CPC. 

Aprecierea puterii doveditoare a facturii onorariului avocatului ales din 

conjugarea dispoziţiilor art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 - 

Codul fiscal cu cele ale art. 28 alin. (1) şi art. 30 alin. (5) din Legea nr. 

51/1995 şi ale art. 272, art. 275, art. 277 alin. (2), art. 280 şi art. 288 

CPC. 

1040 - 1100 Pauză 

Bogdan Dumitrache,  

executor judecătoresc 

1100 - 1300 

1. Locul notificării debitorului cedat de către creditorul cesionar în vederea 

înştiinţării cu privire la cesiunea de creanţă. 

2. Contractul de închiriere încheiat în formă autentică sau în forma 

înscrisului sub semnătură privată înregistrat la organul fiscal reprezintă 

titlu executoriu doar pentru plata chiriei sau şi pentru plata penalităţilor 

de întârziere prevăzute în contract pentru neplata sau plata cu întârziere 

a chiriei?  

3. Răspunderea patrimonială a Statului Român în alte situaţii decât cele 

reglementate de art. 538 şi 539 CPP, întemeiată pe dispoziţiile art. 252, 

253 şi 1.349 Cod civil. Acordarea de despăgubiri pentru daune morale 

persoanelor acuzate de săvârşirea unei infracţiuni pentru care s-a dispus 

clasarea, conform art. 16 alin. (1) lit. a) - d) CPP sau achitarea printr-o 

hotărâre definitivă. Admisibilitatea acţiunii. Aplicarea dispoziţiilor art. 

1.353 Cod civil prin raportare la considerentele Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 136/2021. 

4. Instituire servitute. Analiza cazului în care, deşi locul nu este înfundat, 

se solicită instituirea dreptului de servitute cu motivarea că nu este 

posibilă folosirea corespunzătoare a imobilului. 

5. Respectarea dreptului la apărare în soluţionarea cererilor de instituire a 

unui ordin de protecţie în etapa judecății în primă instanţă. 

6. Dacă creditorul renunţă la executare, se poate relua executarea silită în 
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baza unei noi cereri de continuare a executării silite? 

7. Cererea reglementată de art. 707 alin. (1) CPC are caracter autonom sau 

poate fi înfăţişată doar prin mijlocirea remediului procesual de drept 

comun în materie execuţională - contestaţie la executare - sub auspiciile 

dispoziţiilor art. 713 alin. (2) CPC? Cui ar aparţine competenţa 

specializată în jurisdicţia apelului - instanţei civile sau celei specializate 

şi care ar fi reperele obiective de a le distinge? 

1300 - 1400 Pauză 

dr. Delia-Narcisa Theohari,  

judecător în cadrul Curții de Apel București și formator la INM 

1400 - 1600 

1. Taxa judiciară de timbru datorată în cazul procesului de partaj în 

privinţa cererii de regularizare a datoriilor comune ale soţilor.  

2. Caracterul patrimonial/strict personal al acţiunilor având ca obiect 

anularea certificatului de încadrare grad de handicap, respectiv 

obligarea Comisiei de evaluare la emiterea unui nou certificat cu 

încadrarea în alt grad de handicap. Decesul persoanei încadrate în grad 

de handicap în cursul procesului. Suspendarea judecăţii până la 

introducerea în cauză a moştenitorilor/ invocarea excepţiei lipsei 

capacităţii de folosinţă a reclamantului. 

3. Cheltuieli de judecată. Cerere de obligare a părţii adverse la plata 

cheltuielilor de judecată, urmată de declaraţia părții, făcută în cadrul 

dezbaterilor asupra fondului, prin care se susţine că aceste cheltuieli vor 

fi solicitate pe cale separată. Inaplicabilitatea art. 406 CPC referitoare la 

renunţarea la judecată. 

4. Calculul termenelor de decădere de drept procesual şi al celor de 

prescripţie extinctivă. 

5. Art. 204 alin. (1) CPC. Propunerea de probe noi până la primul termen 

de judecată este condiţionată de modificarea acţiunii? 

6. Dacă instanţa respinge, ca inadmisibilă, calea de atac neprevăzută de 

lege, exercitată de partea interesată în considerarea menţiunii inexacte 

din cuprinsul hotărârii cu privire la calea de atac, la ce instanţă se 

depune calea de atac legală şi care este regimul taxei judiciare de timbru 

achitate pentru calea de atac inadmisibilă? 

7. Pârâta declară apel/recurs doar cu privire la soluția pronunțată asupra 

unui capăt de cerere, iar reclamantul renunță la judecata întregii cereri 

în apel/recurs, cu acordul tuturor. Se poate lua act de renunțarea la 

judecata întregii cereri sau doar la capătul cu care instanța de 

apel/recurs a fost învestită? 

8. Modificările legislative operate prin Legea nr. 140/2022. 

 

 

 

 


