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Prin cererea formulată în cadrul contestaţiei la executare înregistrate pe rolul 

Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti la data de 16.07.2015 sub numărul …/302/2015, 

contestatoarea ASSNP S.A. a solicitat suspendarea provizorie a executării silite ce face 

obiectul dosarului nr. 576/2015 al SCPEJ DD. 

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat, în esenţă, că SCPEJ DD a început 

executarea silită contestată în temeiul sentinţei civile nr. 18829/19.10.2012 a Judecătoriei 

sectorului 1 Bucureşti pronunţate în dosarul nr. /299/2009, însă această hotărâre 

judecătorească nu este un titlu executoriu total, ci doar parţial, întrucât Curtea de Apel 

Bucureşti a trimis spre rejudecare Tribunalului Bucureşti  cauza ce face obiectul dosarului 

/299/2009, în vederea soluţionării cererii de chemare în garanţie.  

A susţinut contestatoare că hotărârea casată nu poate produce efecte juridice şi că până 

la momentul soluţionării cererii de chemare în garanţie de către Tribunalul Bucureşti aceasta 

nu este un titlu executoriu valabil. A mai arătat contestatoarea că punerea în executare a 

titlului executoriu inform ar prejudicia-o, dreptul său de regres împotriva chematei în garanţie 

OMV P S.A. depinzând de modul de soluţionare a cererii de chemare în garanţie. 

S-a mai susţinut că demararea executării silite contestate, în contextul mai sus 

prezentat,  reprezintă un abuz de drept. 

Contestatoarea şi-a întemeiat în drept cerere de suspendare provizorie pe dispoziţiile 

art. 718 C.pr.civ şi art. 500 C.pr.cv.  

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 50 lei (fila nr. 

31). 

În cauză, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile aflate la dosar. 

Analizând cererea  de suspendare  provizorie a executării silite,  instanţa reţine 

următoarele: 

Conform prevederilor art. 719 alin. 7 C.pr.cv., ce constituie dispoziţiile generale în 

materia examinată, pentru a fi cercetată pe fond cererea de suspendare provizorie, este 

necesară îndeplinirea a două condiţii, respectiv plata unei cauţiuni şi existenţa unei cereri de 

suspendare a executării silite în cadrul contestaţiei la executare.  

În privinţa primei condiţii de admisibilitate prevăzute de art. 719 alin. 7 C.pr.cv, având 

în vedere că în speţă singurul motiv invocat de partea contestatoare în susţinerea cererii de 

suspendare provizorie este acela că hotărârea judecătorească pusă în executare nu ar fi un titlu 

executoriu, instanţa reţine aplicabilitatea dispoziţiilor cu caracter derogatoriu ale art. 719 

C.pr.cv alin. 4 pct. 1 C.pr.cv, potrivit cărora contestatoarea nu datorează cauţiune, context în 

care şi analiza cererii de suspendare provizorie ar urma să poarte doar asupra existenţei sau 

inexistenţei cazului de suspendare prevăzut de textul de lege derogatoriu. 

În ceea ce priveşte însă condiţia existenţei unei cereri de suspendare a executării silite 

în cadrul contestaţiei la executare, condiţie de admisibilitate incidentă în cazul oricărei cereri 

de suspendare provizorie a executării silite, instanţa constată că aceasta nu este îndeplinită în 

cauză. 

Astfel, se reţine că partea contestatoare a solicitat în cadrul contestaţiei la 

executare introduse doar suspendarea provizorie a executării silite, fără a formula şi un 

capăt de cerere prin care să solicite suspendarea executării silite până la soluţionarea 



contestaţiei la executare iar în cadrul precizărilor aduse la solicitarea instanţei a arătat că 

înţelege să solicite doar suspendare provizorie a executării. 

Se are în vedere că doar existenţa unei cereri de suspendare a executării formulate în 

temeiul dispoziţiilor art. 719 alin. 1 C.pr.cv., cerere ce urmează a fi soluţionată în condiţii de 

contradictorialitate, deschide calea admisibilităţii formulării unei cereri de suspendare 

provizorie. Explicaţia constă în aceea că suspendarea provizorie are rolul de a asigura  

posibilitatea dezbaterii contradictorii a cererii de suspendare propriu-zisă, posibilitate ce nu ar 

exista dacă, până la termenul fixat pentru soluţionarea cererii de suspendare propriu-zisă, 

actele de executare ar fi îndeplinite.   

În lumina celor reţinute anterior, având în vedere că regula este executarea obligaţiilor 

stabilite printr-un titlu executoriu, benevol sau pe cale de executare silită, măsura suspendării 

executării silite fiind una excepţională, ce poate fi dispusă doar cu stricta respectare a 

condiţiilor prevăzute de lege în acest sens şi constatând că cererea contestatoarei nu 

îndeplineşte condiţia de admisibilitate mai sus arătată, instanţa urmează să respingă cererea de 

suspendare provizorie fără a o examina pe fond, ca inadmisibilă.  

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

DISPUNE: 

 

Respinge cererea de suspendare provizorie a executării silite pornite în dosarul de 

executare nr. 576/2015 al SCPEJ DD, formulată de contestatoarea ASSNP S.A., în 

contradictoriu cu intimaţii LC şi SCPEJ DD ca inadmisibilă. 

Fără cale de atac. 

 Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22.07.2013. 

 


