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Titlu: contestaţie la executare 

Tip speță: sentinţă civilă 

Număr speţă: 5533 

Data speţă: 19.08.2014 

Domeniu asociat: contestaţie la executare 

Conținut speţă: casarea deciziei penale prin care s-a dispus confiscarea specială a unui bun nu 

reprezintă titlu executoriu pentru reluarea posesiei asupra acestuia 

 

I. PROCEDURA 

 A. Cererea de chemare în judecată 

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 21.05.2014, sub număr de 

dosar …/302/2014, contestatorul STATUL ROMÂN prin Ministerul Finanţelor Publice a 

chemat în judecată intimatul GGN, formulând contestaţie la executare împotriva actelor de 

executare emise în dosarul de executare nr. 408/2014 de către Biroul Executorului 

Judecătoresc BC, solicitând: 

- admiterea cererii de suspendare a executării silite demarate de Biroul Executorului 

Judecătoresc BC în dosarul execuțional nr. 408/2014, până la soluţionarea contestaţiei la 

executare; 

- admiterea contestaţiei la executare şi anularea tuturor actelor de executare emise de 

Biroul Executorului Judecătoresc BC în dosarul execuțional nr. 408/2014; 

În fapt, contestatorul a relatat că prin somaţia emisă la data de 12.05.2014 de către 

BEJ BC în dosarul execuțional nr. 408/2014, s-a solicitat instituţiei noastre să se conformeze 

obligaţiei prevăzute in titlul executoriu reprezentat de Decizia nr. 58/11.12.2000 pronunţată 

de Curtea Supremă de Justiţie in dosarul nr. …./2000 în sensul de a achita creditorului suma 

de 140.729 lei reprezentând creanţă plus cheltuieli de executare.  

De asemenea, prin încheierea din 12.05.2014 emisă de BEJ BC în dosarul execuţional 

nr. 4086/2014 s-au stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 9269 lei, din care 8202 lei 

reprezentând onorariu executor judecătoresc, 67 lei reprezentând taxe poştale şi taxe de 

timbru şi 1000 lei reprezentând onorariu expert tehnic evaluator.  

În principal, s-a arătat că executarea silită pornită de BEJ BC în dosarul execuţional 

nr. 408/2014, pentru care a formulat contestaţia la executare şi pentru care s-a solicitat 

admiterea cererii de suspendare a executării silite, întemeiată pe prevederile art.663 Cod 

procedură civilă este inadmisibilă, întrucât Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice 

nu poate fi obligat în lipsa unui titlu. 

Art. 643 alin. 1 pct.1 Cod procedură civilă, stabileşte că părţile sunt participanţi la 

executarea silită. în baza art.644 alin.1, în procedura de executare silită, părţile sunt creditorul 

şi debitorul. 

Or, instanţa de judecată a prevăzut în cuprinsul dispozitivului titlului executoriu că 

“înlătură pedeapsa complementară a confiscării totale a averii, aplicată inculpatului. 

Onorariul de avocat pentru apărarea din oficiu a inculpatului, în sumă de 250.000 lei, 

va fi plătit din fondul Ministerului Justiţiei.” 

Prin urmare, în ceea ce priveşte înlăturarea măsurii complementare a confiscării totale 

a averii, instanţa nu stabileşte vreo obligaţie în sarcina Statului Român. De asemenea, nici 

sarcina plăţii onorariului de avocat nu cade în sarcina instituţiei noastre ca reprezentant al 

Statului Român, ci revine Ministerului Justiției. 

Cum  Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice nu este parte în cauza dedusă 

judecăţii în urma căreia s-a obţinut titlul reprezentat de Decizia nr. 58/11.12.2000 pronunţată 

de Curtea Supremă de Justiţie în dosarul nr. …/2000, aplicând principiul relativităţii efectelor 
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hotărârilor judecătoreşti instituit de art. 435 Cod procedură civilă, instituţia nu poate fi 

obligată nici la eventuala restituire a averii confiscate inculpatului, nici la plata onorariului de 

avocat stabilit în sarcina Ministerului Justiţiei. 

De asemenea, s-a arătat că a intervenit prescripţia dreptului de a cere executarea silită 

conform dispoziţiilor art. 705 Cod procedura civilă, în baza cărora: “Dreptul de a cere 

executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. în cazul titlurilor 

emise în materia acţiunilor reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 ani. Termenul 

de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită.  

Raportând prevederile art. 705 alin. 1 Cpc la momentul de la care creditorul putea cere 

executarea silită şi coroborându-le cu momentul emiterii actelor de executare, respectiv 

somaţia şi încheierea din data de 12.05.2014, reiese că au trecut mai mult de 10 ani după 

împlinirea termenului de prescripţie, prevăzut de art. 705 alin. 1 prima teză Cpc.  

S-a arătat că se solicită anularea încheierii de încuviinţare a executării silite faţă de 

dispoziţiile art. 665 alin. 5 pct. 7 din Legea nr. 134/2010. Cum Statul Român nu este parte in 

cauza dedusă judecăţii în urma căreia s-a obţinut titlul reprezentat de Decizia nr. 

58/11.12.2000 pronunţată de CSJ in dosarul nr. …/2000, prin raportare la dispoziţiile art. 435 

Cpc nu poate fi obligat în baza acestui titlu.  

În continuare, s-a arătat că, potrivit art. 662 alin. 1 Cpc, executarea nu se poate face 

decât dacă este o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. În temeiul art. 622 alin. 4 Cpc, creanţa 

exigibilă este indisolubil legată de obligaţia creditorului ajunsă la scadenţă.  

Pe de altă parte, art. 705 alin. 1 Cpc, prevede „Dreptul de a cere executarea silită se 

prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise in materia 

acţiunilor imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 ani.  

Hotărârea în baza căreia a fost pornită executarea silită împotriva Statului Roman este 

Decizia nr. 58/11.12.2000 pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie în dosarul nr…./2000. 

Admiţând prin absurd că Decizia nr.58/11.12.2000 ar reprezenta un veritabil titlu de 

creanţă, raportându-se la prevederile art. 705, alin. (1) Cod procedură civilă, respectiv 

momentul de la care creditorul putea cere executarea silită şi coroborându-le cu data emiterii 

actelor de executare, respectiv somaţia şi încheierea din 12.05.2014, reiese că au trecut 14 ani 

de zile de la momentul admiterii recursului în anulare prin Decizia nr. 58/11.12.2000 

pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie în dosarul nr…./2000, act ce reprezintă titlul 

executoriu al creditorului, respectiv mai mult de 10 ani de zile după împlinirea termenului de 

prescripţie, prevăzut de art. 705 alin. 1 prima teză. Cod procedura civila. 

Urmând raţionamentul şi interpretând sistematic, prin încadrare în contextul şi scopul 

Codului de procedură civilă dispoziţiile art. 662 prin coroborare cu art. 705 alin. 1, reiese că o 

creanţă nu poate fi realizată pe calea executării silite atâta timp cât dreptul de a cere 

executarea silită este prescris. 

Totodată, s-a contestat şi raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de expertul 

tehnic judiciar ing. DB la data de 06.05.2014, care a fost întocmit cu privarea părţilor şi a 

instanţei de judecată de posibilitatea verificării legalităţii acestuia.  

 În privinţa cheltuielilor de executare s-a arătat că stabilirea unui onorariu de 8.202 lei 

este disproporţionată, nefiind justificată de efortul intelectual depus, complexitatea şi valoarea 

actelor de executare sau de răspunderea pentru actele îndeplinite, respectiv o somaţie şi o 

încheiere de stabilire a cheltuielilor de executare silită, prin aceasta încălcându-se principiul 

echităţii, întrucât executarea silită are ca scop satisfacerea creanţei creditorului, iar nu 

pedepsirea debitorului prin obligarea la plata unor cheltuieli exorbitante şi nejustificate. 

Legiuitorul a prevăzut expres sancţiunile aplicabile debitorului în cazul refuzului îndeplinirii 

obligaţiilor: actualizarea creanţei şi calcularea de penalităţi (potrivit art, 628, respectiv art.905 

din Legea nr.134/2010). 
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Executarea silită nu are drept scop să atragă costuri nejustificate în sarcina debitorului. 

În drept, au fost invocate prevederile art. 711 şi urm.  din Legea nr. 134/2010 şi toate 

dispoziţiile invocate in cuprinsul contestaţiei.  

 

La data de 10.06.2014, prin serviciul Registratură, contestatorul a depus o cerere 

completatoare, prin care a învederat că înţelege să conteste şi suma de 1000 lei onorariu 

expert pentru raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de expertul evaluator RP în data de 

19.05.2014. 

La data de 21.07.2014, prin serviciul Registratură, contestatorul a depus o cerere 

completatoare, prin care a învederat că înţelege să formuleze contestaţie la executare şi 

împotriva adresei de înfiinţare a popririi emisă în data de 03.07.2014, de către BEJ BC, in 

dosarul nr. 408/2014.  

B. Apărări 

La data de 20.06.2014, prin serviciul Registratură, intimatul a depus întâmpinare prin 

care a solicitat respingerea contestaţiei la executare, arătând că Decizia nr. 58/11.12.200, care 

constituie titlu executoriu i-a fost comunicată după 11 ani, prin adresa nr. P. 407/1/2008 din 

data de 26.05.2011. 

Intimatul a mai precizat că încheierea din data de 14.03.2014 a fost emisă de BEJ BC 

în termenul legal.  

C. Probe 

În prezenta cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri. 

 

 

D. Alte aspecte procesuale 

Prin încheierea din 12.06.2014 (f. 56), constatând că nu a fost relevat un caz urgent, 

instanţa a respins cererea de suspendare provizorie a executării formulate de contestator în 

temeiul art. 718 alin. 7 C.pr.civ. 

La solicitarea instanţei, în temeiul art. 716 alin. 2 C.pr.civ., executorul judecătoresc a 

comunicat copii certificate de pe înscrisurile din dosarul de executare. 

Verificând formularea contestaţiei la executare în termenul prevăzut de art. 714 

C.pr.civ., instanţa constată că acţiunea a fost înregistrată în termenul legal de 15 zile de la data 

comunicării actului de executare contestat. 

 

II. ÎN FAPT 

Analizând înscrisurile administrate în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de 

fapt: 

La data de 11.03.2014 intimatul GGN s-a adresat Biroului Executorului Judecătoresc 

BC cu o cerere de executare silită (f. 63) în contra STATULUI ROMÂN, prin Ministerul 

Finanţelor Publice pentru „recuperarea sumei de contravaloarea bunurilor sechestrate” prin 

toate formele de executare, în temeiul Deciziei nr. 58 din 11.12.2000. 

În temeiul acestei cereri, prin încheierea din 14.03.2014, executorul judecătoresc 

sesizat a deschis dosarul de executare nr. 408/2014 (f. 75) şi a solicitat încuviinţarea 

executării silite obţinute prin încheierea din 28.03.2014 dată de Judecătoria Sectorului 5 

Bucureşti în dosarul nr. …/302/2014 (f. 77). 

În acest context au fost emise actele de executare contestate. 

Decizia nr. 58 din 11 decembrie 2000, pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie în 

completul de 9 judecători în dosarul nr. …/2000, în temeiul căreia se desfăşoară executarea 

silită contestată are următorul dispozitiv, în partea sa relevantă pentru speţa de faţă: admite 

recursul în anulare declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă 
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de Justiţie, casează sentinţa nr. 67 din 3 aprilie 1959 (…) achită inculpatul GG (…) înlătură 

pedeapsa complementară a confiscării totale a averii aplicată inculpatului; onorariul de 

avocat pentru apărarea din oficiu a inculpatului, în sumă de 250.000 lei, va fi plătit din fondul 

Ministerului Justiţiei. 

Intimatul Ghiţă Nicolae este moştenitorul lui Ghiţă Gavrilă, în calitate de fiu, potrivit 

certificatului de calitate de moştenitor nr. 41/03.08.2009 (f. 72). 

Din cererea de executare formulată de intimat, rezultă faptul că executarea silită 

analizată se desfăşoară pentru urmărirea contravalorii bunurilor sechestrate fără a exista în 

acest sens o hotărâre judecătorească de obligare a STATULUI ROMÂN la plata contravalorii 

bunurilor sechestrate, cu privire la care a fost dispusă pedeapsa complementară a confiscării 

totale a averii aplicată lui GG, pedeapsă înlăturată prin Decizia nr. 58. 

 

III. ÎN DREPT 

A. Reglementări incidente 

În soluţionarea cauzei, instanţa a făcut aplicarea următoarelor dispoziţii din Codul de 

procedură civilă: art. 665, 711, 718. 

B. Soluţia instanţei 

Raportând dreptul incident la situaţia de fapt reţinută în baza înscrisurilor administrate 

în cauză, instanţa constată întemeiată cererea de chemare în judecată. 

Soluţia instanţei se întemeiază pe următoarele considerente: 

Asupra capătului de cerere având ca obiect contestaţie la executare silită 

Potrivit art. 711 din Codul de procedură civilă, împotriva executării silite, a 

încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se 

poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, după 

începerea executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la 

executare, şi anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării 

silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condiţiilor legale. 

Conform art. 665 alin. 5 pct. 4 şi 6 din Codul de procedură civilă, instanţa poate 

respinge cererea de încuviinţare a executării silite dacă, printre altele, creanţa nu este certă, 

lichidă şi exigibilă ori dacă  titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin 

executare silită. 

 

În temeiul acestor texte de cod, 

având în vedere că intimatul se prevalează în contra contestatorului urmărit silit doar 

de Decizia nr. 58/11.12.2000, ce nu a fost urmată de o hotărâre judecătorească 

pronunţată într-o acţiune în revendicare în contra Statului Român, hotărâre care să 

statueze asupra eventualei obligaţii a Statului Român de predare / restituire / lăsare în 

deplină proprietate şi liniştită posesie a bunurilor confiscate în temeiul hotărârii penale 

de condamnare (casată ca urmare a admiterii recursului în anulare prin Decizia nr. 58), 

hotărâre care să statueze şi asupra contravalorii bunurilor confiscate în măsura în care s-ar 

dovedi imposibilitatea predării / restituirii în natură a acestora, 

constată instanţa că executarea analizată a fost deschisă, încuviinţată şi 

desfăşurată fără îndeplinirea condiţiilor legale, în cazul de faţă relevându-se faptul că 

intimatul a solicitat executarea silită pentru o creanţă care nu este certă, lichidă şi exigibilă în 

contra Statului Român, prevalându-se de o hotărâre judecătorească ce cuprinde dispoziţii 

care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită. 
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Acest fapt a fost sesizat inclusiv de executorul judecătoresc care în încheierea de 

deschidere a dosarului de executare a constatat că „bunurile nu pot fi restituite în natură” 

urmând ca instanţa să stabilească contravaloarea acestora. 

Pentru toate considerentele de fapt şi de drept mai sus enunţate, instanţa urmează să 

admită contestaţia la executare şi să anuleze actele contestate, respectiv actele de executare 

contestate întocmite în cadrul dosarului de executare nr. 408/2014 al Biroului Executorului 

Judecătoresc BC, inclusiv încheierea de încuviinţare a executării silite dată de Judecătoria 

Sectorului 5 Bucureşti la data de 28.03.2014 în dosarul nr. …/302/2014. 

Asupra capătului de cerere având ca obiect suspendarea executării silite 

Cu privire la cererea de suspendare a executării silite, având în vedere cursul 

soluţionării dosarului (soluţia pe fondul cauzei impunându-se la acelaşi prim termen la care s-

a luat în analiză cererea de suspendare), faţă de soluţia ce s-a impus în soluţionarea cererii de 

contestaţie la executarea silită, observând enunţul art. 718 alin. 1 C.pr.civ., instanţa va 

respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării silite. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

JUDECĂTORIA 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul STATUL ROMÂN prin 

Ministerul Finanţelor Publice în contradictoriu cu intimatul GGN.  

2. Anulează actele contestate (actele de executare contestate întocmite în cadrul 

dosarului de executare nr. 408/2014 al Biroului Executorului Judecătoresc BC, inclusiv 

încheierea de încuviinţare a executării silite dată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti la data 

de 28.03.2014 în dosarul nr. …302/2014). 

3. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării silite. 

4. Cu drept de apel in termen de 10 de zile de la comunicarea hotărârii, conform art. 

717 raportat la art. 650 alin. 3 C.pr.civ., calea de atac urmând a fi depusă la Judecătoria 

Sectorului 5 Bucureşti, conform art. XIV din Legea nr. 2/2013. 

5. Prezenta hotărâre se va comunica părţilor în copie, în temeiul art. 427 C.pr.civ., iar 

la rămânerea definitivă, va fi comunicată, din oficiu şi de îndată şi executorului judecătoresc, 

conform art. 719 alin. 4 C.pr.civ. 

6. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19.08.2014. 

 


