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Deliberând asupra cererii de recuzare a preşedintelui Completului … civil – doamna 

judecător …, constată următoarele: 

Prin cererea depusă prin Serviciul Registratură la data de 16.11.2015 intimatul PA a 

formulat cerere de recuzare a preşedintelui Completului … civil. 

În motivarea cererii de recuzare intimatul a arătat că instanţa s-a antepronunţat cu privire 

la soluţia ce urmează a fi dată primului petit al contestaţiei la executare. Astfel, s-a arătat că în 

încheierea prin care a fost admisă cererea de suspendare provizorie a executării silite 

judecătorul a enunţat următoarele aprecieri cu privire la fondul cauzei: „ în condiţiile în care 

apreciem că nu s-a statuat cine este creditorul în cauza de faţă, având în vedere contractul de 

cesiune cât şi declaraţia ulterioară dată de creditorul iniţial, astfel cum rezultă din conţinutul 

încheierii din 22.10.2015”. A susţinut intimatul că aceste considerente, pe care se sprijină 

măsura suspendării provizorii, ridică suspiciunea rezonabilă că doamna judecător şi-a format 

o părere cu privire la soluţia ce se impune a fi adoptată asupra contestaţiei la executare numai 

în baza argumentelor contestatoarei, fără a da intimatului posibilitatea de a-şi expune propriile 

argumente şi a solicita administrarea de probe în sprijinul acestora. 

A mai arătat intimatul că doamna judecător a admis şi cererea contestatoarei de scutire 

de la plata cauţiunii, deşi în legislaţie, respectiv în OUG 51/2008, nu este prevăzută o astfel de 

posibilitate. Făcând referire la considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 502/2014, 

intimatul a criticat soluţia dată cererii de scutire de la plata cauţiunii susţinând atât că situaţia 

de fapt şi drept din prezenta cauză este substanţial diferită din cea existentă în cauza Iosif şi 

alţii împotriva României, cât şi că în cauză nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de  OUG 

51/2008 pentru acordarea ajutorului public judiciar întrucât GA nu poate fi considerat 

membru de familie al contestatoarei şi, mai mult, contestatoare este beneficiara unei pensii de 

urmaş de peste 10.000 lei. 

În final, intimatul a susţinut că în cauză au fost nesocotite dispoziţiile art. 6 paragraf 1 

din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art. 16 alin. 3 şi art. 1 alin 3 din Constituţia 

României şi art. 10 din Legea 304/2004, potrivit cărora părţile au dreptul la un proces 

echitabil, la soluţionarea cauzei de către o instanţă imparţială şi independentă. 

Intimatul a invocat ca temei de drept al cererii de recuzare art. 42 pct.1 şi 13 C.pr.cv.   

În dovedirea cererii s-au depus înscrisuri. 

Cererea de recuzare a fost legal timbrată cu suma de 100 lei conform chitanţei de la fila 

99. 

Analizând cererea de recuzare formulată, sub aspectul motivelor invocate, instanţa 

constată că, în esenţă, intimatul şi-au întemeiat cererea pe două aspecte, anume presupusa 

antepronunţare asupra soluţiei ce urmează a fi dată fondului contestaţiei la executare cu ocazia 

soluţionării cererii de suspendare provizorie a executării silite şi greşita soluţionare a cererii 

contestatoarei de scutire de la plata cauţiunii (pronunţarea unei soluţii de admitere a acestei 

cereri). 

Potrivit prevederilor art. 42 alin 1 pct 1 din Codul de procedură civilă, judecătorul este 

incompatibil de a judeca atunci când şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţie în 



cauza pe care a fost desemnat să o judece, cu menţiunea că  punerea în discuţia părţilor, din 

oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art. 14 alin. (4) şi (5), nu îl face pe 

judecător incompatibil, iar conform art. 42 alin 1 pct 13 din Codul de procedură civilă 

judecătorul este incompatibil de a judeca când există alte elemente care nasc în mod 

întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea sa. 

Cu privire la primul aspect invocat de intimat, completul chemat să soluţioneze cererea 

de recuzare subliniază că pronunţarea unei soluţii în mod interlocutoriu de către instanţă, 

atunci când legea o impune (precum în cazul de faţă-art. 719 alin 7 Cod de procedură civilă), 

nu poate reprezenta un element care să nască în mod întemeiat îndoieli cu privire la 

imparţialitatea judecătorului în discuţie. Prin pronunţarea unei soluţii în cauză potrivit 

normelor de procedură civilă ce îl obligă în acest sens, magistratul nu devine părtinitor şi nici 

nu naşte întemeiat îndoieli cu privire la aceasta. 

În cauză, considerentele pe care judecătorul fondului şi-a întemeiat soluţia de 

admitere a cererii de suspendare provizorie a executării silite şi la care intimatul a făcut 

referire („In ceea ce priveste urgenta, instanta constata ca si aceasta conditie se regaseste in 

speta, avand in vedere specificul executarii-vanzarea la licitatie publica a unui teren, in 

conditiile in care apreciem ca nu s-a statuat cine este creditorul in cauza de fata, avand in 

vedere contractul de cesiune cat si declaratia ulterioara data de creditorul initial, astfel cum 

rezulta din continutul incheierii din 22 10 2015 emisa de BEXJUD.”) nu lasă să se întrevadă 

soluţia ce se va da asupra contestaţiei la executare, judecătorul cauzei apreciind doar că, la 

acest moment procesual, este neclar care dintre cei doi intimaţi persoane fizice are calitatea de 

creditor, din niciunul din aspectele reţinute în considerente nereieşind că doamna judecător … 

a decis că nu ar aparţine intimatului titular al cererii de recuzare calitatea de creditor.  

Mai mult, nu trebuie omis faptul că legiuitorul a prevăzut că judecata ambelor cereri de 

suspendare a executării (provizorie şi propriu-zisă) se realizează de către instanţa învestită cu 

soluţionarea contestaţiei, implicit legiuitorul lăsând să se înţeleagă că în această materie nu se 

poate pune de plano problema unei antepronunţări, soluţia asupra cererii de suspendare 

provizorie neavând autoritate de lucru judecat în raport cu cererea de suspendare propriu-zisă 

şi, cu atât mai mult, instanţa nu este ţinută de considerentele acestei încheieri la momentul 

soluţionării fondului contestaţiei. În plus, potrivit normelor de procedură civilă incidente - art. 

719 Cod de procedură civilă, cererea de suspendare provizorie este examinată de către 

instanţă fără citarea părţilor, în absenţa unei contradictorialităţi procesuale, exclusiv pe baza 

susţinerilor contestatorului şi a înscrisurilor depuse de acesta, context în care este plauzibil ca 

în etapele ulterioare ale procedurii, caracterizate prin contradictorialitate, magistratul să îşi 

formeze o altă opinie asupra cauzei deduse judecăţii.  

Cu privire la doilea aspect invocat de intimat, instanţa reţine că elementele la care face 

referire art. 42 alin 1 pct 13 din Codul de procedură civilă exced soluţiilor adoptate de 

judecător pe fondului unor cereri incidentale chemat să le soluţioneze pe parcursul procesului 

civil. Eventualele greşeli de judecată cu privire la modul de soluţionare a unor cereri sau a 

altor incidente nu pot fi deduse analizei prin intermediul cererii de recuzare, ci,  exclusiv ca 

urmare a exercitării căilor de atac, în condiţiile prevăzute de lege. 

În aceste condiţii, instanţa constată că nu se relevă niciun element de natură să creeze 

suspiciuni – pentru un observator rezonabil, din perspectiva căruia este analizată respectarea 

dreptului părţii la o instanţă imparţială - în ceea ce priveşte imparţialitatea şi obiectivitatea 

doamnei judecător … ori să aducă atingere dreptului părţilor la un proces echitabil, în sensul 

dispoziţiilor art. 6 paragraf 1 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi 

Libertăţilor Fundamentale ale Omului. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 
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 DISPUNE: 

 

Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a preşedintelui Completului … civil – 

doamna judecător …, formulată de către intimatul PA. 

Atacabilă odată cu fondul. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.11.2015. 

 


