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Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 28.02.2014 

sub nr. .../302/2014, contestatoarea MGC a solicitat, în contradictoriu cu intimaţii BRDGSG 

SA, BTSA şi ACR, să se constate nulitatea parţială a contractului de credit nr. ... şi a actelor 

adiţionale, a contractului de fidejusiune nr. ..., a contractului de garanţie reală mobiliară 

asupra sumelor de bani viitoare nr. ... şi a actelor adiţionale la acesta; anularea executării silite 

pornite împotriva contestatoarei în dosarul de executare nr. 334/2012 al BEJ MAN; anularea 

adreselor de înfiinţare a popririi emise de BEJ MAN în dosarul de executare nr. 334/2012 cu 

privire la care contestatoarea a primit înştiinţare la data de 17.02.2014; suspendarea executării 

silite ce face obiectul dosarului de executare nr. 334/2012 al BEJ MAN, cu cheltuieli de 

judecată.  

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 28.02.2014 sub nr. 

5632/302/2014, contestatoarea MGC a formulat cerere de suspendare provizorie a executării 

silite ce formează obiectul dosarului de executare nr. 334/2012 constituit la BEJ MAN. 

Totodată, contestatoarea a formulat cerere de ajutor public judiciar, prin care a solicitat 

scutirea de la plata cauţiunii.  

În motivare, contestatoarea a învederat că valoarea cauţiunii este de 158.140 euro, 

valoare pe care a apreciat-o ca fiind excesivă, de natură să îi îngrădească accesul la instanţă. 

Contestatoarea a invocat drepturile sale recunoscute de art. 6 şi 13 din Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. De asemenea, a apreciat 

contestatoarea că achitarea cauţiunii este o condiţie de procedibilitate care afectează însăşi 

dreptul părţii de a sesiza instanţa de judecată cu soluţionarea cererii.  

Cu privire la situaţia sa financiară, contestatoarea a învederat că salariul său lunar este 

de 6045 lei şi are în întreţinere doi copii minori, prin urmare plata unei cauţiuni de 158.140 

euro este imposibil de realizat.  

În susţinerea cererii sale de acordare a ajutorului public, contestatoarea a invocat şi 

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele Iosif contra României şi 

Micallef contra Maltei, dar şi jurisprudenţă naţională.  

În drept, contestatoarea a invocat prevederile art. 723
1
 C. proc. civ., rap. la art. 403 

alin. (4) C. proc. civ., art. 8 alin. (3) din OUG nr. 51/2008, art. 6 din Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 20 alin. (2) din Constituţia 

României.  

Prin încheierea din 03.03.2014, pronunţată în dosar nr. 5632/302/2014, instanţa a 

respins cererea de ajutor public judiciar referitoare la plata cauţiunii, ca neîntemeiată. De 

asemenea, instanţa a respins cererea de suspendare provizorie a executării silite, ca 

neîntemeiată.  

În motivare, instanţa a reţinut că pentru a se pronunţa asupra cererii de suspendare 

provizorie a executării silite, trebuie să analizeze existenţa condiţiilor sine qua non ce trebuie 

îndeplinite cumulativ: introducerea prealabilă a unei contestaţii la executare, care să conţină 

ca cerere accesorie suspendarea executării silite – condiţie îndeplinită, obiectul principal al 

dosarului .../302/2014 fiind contestarea executării silite, dosar în cadrul căruia s-a solicitat şi 

suspendarea executării silite în temeiul art. 403 alin. (1) C. proc. civ.; urgenţa interesului; 

depunerea unei cauţiuni.  



Sub aspectul urgenţei, instanţa a apreciat că această condiţie nu este întrunită. 

Instanţa a avut în vedere că, în cadrul soluţionării cererii de suspendare provizorie a 

executării, nu se impune analiza temeiniciei motivelor ce fac obiectul contestaţiei şi, pe cale 

de consecinţă, nici legalitatea actelor de executare, ceea ce ar echivala cu o antepronunţare 

asupra acestei cereri. Totodată, s-a constatat de către instanţă faptul că contestatoarea nu şi-a 

dovedit urgenţa cererii, aceasta neputând fi prezumată. Măsura suspendării provizorii este una 

cu caracter excepţional ce trebuie justificată pe ideea unui prejudiciu iminent, ce nu ar putea  

fi reparat în cazul continuării executării sau reparaţia nu ar fi integrală.  

În ceea ce priveşte cererea de scutire de la plata cauţiunii, instanţa a reţinut că aceasta 

nu se încadrează în dispoziţiile OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie 

civilă. 

Astfel, conform art. 1 şi 2 alin. (1) din OUG nr. 51/2008 „ Art. 1. - Ajutorul public 

judiciar reprezintă acea formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea 

dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru 

realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea 

silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.”, iar conf. Art. 6. – „Ajutorul 

public judiciar se poate acorda în următoarele forme:  d) scutiri, reduceri, eşalonări sau 

amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de 

executare silită.” Deci în actul normativ indicat nu se încadrează cauţiunile aferente cererilor 

de suspendare a executării silite şi nici în art. 6 CEDO – pentru motivele arătate mai sus, 

cauţiunea nu poate fi calificată ca îngrădire a drepturilor sau accesului la justiţie.  

Cauţiunea reprezintă suma de bani ce trebuie depusă de una din părţile 

procesului, cu titlul de garanţie, pentru a acoperi eventualele pagube produse 

creditorului. Ori, pornind de la aceasta definiţie şi având în vedere şi înscrisurile ataşate 

cererii, instanţa a constatat că cererea contestatoarei este neîntemeiată. 

Cu toate acestea, având în vedere atât urgenţa reclamată de procedura suspendării 

provizorii, cât şi perioada scurtă de timp, insuficientă pentru achitarea cauţiunii, instanţa 

recurs şi la analizarea cererii pe fond. 

Astfel, faţă de toate aceste considerente, având în vedere că nu s-au invocat de către 

contestatoare motivele pentru care apreciază că se impune luarea acestei măsuri cu caracter 

excepţional, respectiv ce prejudiciu iminent concret suferă în situaţia continuării executării,  

urgenţa care reclamă luarea unei astfel de măsuri si fără a fi luată în considerare cauţiunea,  

instanţa a apreciat că nu se impune suspendarea temporară a executării, până la soluţionarea 

capătului accesoriu din cadrul contestaţiei la executare având ca obiect suspendarea 

executării. 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.03.2014 sub nr. 

.../302/2014/a1, contestatoarea a solicitat reexaminarea încheierii prin care i s-a respins 

cererea de acordare a ajutorului public judiciar.  

În motivare, contestatoarea a învederat că instanţa s-a pronunţat asupra cererii de 

suspendare provizorie a executării înainte de soluţionarea irevocabilă a cererii de acordare a 

ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata cauţiunii. 

Contestatoarea a învederat, în esenţă, că nu are resurse financiare pentru achitarea 

cauţiunii. 

În drept, contestatoarea a invocat prevederile OUG nr. 51/2008.  

 Analizând cererea de reexaminare formulată de contestatoare, instanţa reţine 

următoarele:  

În temeiul art. 6 din OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, 

ajutorul public judiciar se poate acorda în următoarele forme: a) plata onorariului pentru 

asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau 

ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru 



prevenirea unui litigiu, denumită în continuare asistenţă prin avocat; b) plata expertului, 

traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a 

autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce 

solicită ajutorul public judiciar; c) plata onorariului executorului judecătoresc; d) scutiri, 

reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor 

datorate în faza de executare silită.  

 Faţă de acest text de lege, instanţa constată că acordarea ajutorului public judiciar sub 

forma scutirii sau reducerii cauţiunii datorate pentru suspendarea executării sau suspendarea 

provizorie a executării nu este reglementată de lege.  

 Referitor la dreptul de acces la justiţie al contestatoarei, instanţa constată, pe de o 

parte, că instanţa învestită cu soluţionarea cererii de suspendare provizorie a executării s-a 

pronunţat asupra temeiniciei acesteia chiar în condiţiile neplăţii cauţiunii, iar pe de altă parte 

că dreptul de acces la justiţie nu este afectat oricum prin impunerea plăţii unei cauţiuni. 

Aceasta deoarece cauţiunea nu se plăteşte pentru analizarea cererii de chemare în judecată, ci 

pentru judecarea cererii de suspendare a executării sau de suspendare provizorie a executării, 

formulate într-un dosar aflat deja pe rolul instanţei. Prin urmare, neplata cauţiunii nu are nicio 

influenţă asupra dreptului contestatoarei de a-i fi analizată contestaţia la executare pe care a 

formulat-o. În plus, în caz de constatare a nelegalităţii executării, contestatoarea are deschisă 

posibilitatea întoarcerii executării, dacă executarea s-a realizat deja, ceea ce înseamnă că 

neplata cauţiunii nu poate în niciun caz să producă efecte ireversibile asupra situaţiei juridice 

a contestatoarei, existând remedii legale la care contestatoarea are acces în cazul în care 

suspendarea executării nu se poate analiza din cauza neplăţii cauţiunii.  

 În ceea ce priveşte cauza Iosif contra României, argumentele Curţii Europene a 

Drepturilor Omului prezentate în cauza respectivă nu sunt aplicabile şi în prezentul dosar, 

deoarece în cauza Iosif plata cauţiunii era o condiţie chiar pentru analizarea contestaţiei la 

executare pe fond, iar nu doar pentru cererea de suspendare a executării.  

 De asemenea, în cauza Micallef contra Maltei, s-a ridicat problema aplicabilităţii 

garanţiilor oferite de art. 6 din Convenţie într-o cauză prin care s-a dispus o măsură 

provizorie, asemănătoare ordonanţei preşedinţiale din dreptul procesual civil român, cauză în 

care s-a procedat la analizarea fondului raporturilor dintre părţi. Or, nu aceasta este situaţia în 

cazul cererilor de suspendare provizorie a executării, în care instanţa nu analizează fondul 

raporturilor dintre părţi. În plus, Curtea Europeană a decis că se impune o excepţie de la 

principiul neaplicabilităţii art. 6 în cazul în care natura deciziei provizorii o cere, în mod 

excepţional, deoarece măsura solicitată este drastică, soluţionează acţiunea principală în 

proporţie considerabilă şi dacă nu este anulată în apel ar avea consecinţe asupra drepturilor 

legale ale părţilor pentru o perioadă considerabilă de timp. Or, în prezenta cauză nu este 

îndeplinită condiţia ca prin soluţionarea cererii de suspendare provizorie a executării să se 

soluţioneze acţiunea principală în proporţie considerabilă, prin urmare argumentele Curţii din 

cauza Micallef contra Maltei nu pot fi valorificate şi în speţa de faţă.  

 Cu privire la jurisprudenţa internă invocată de contestatoare, instanţa reţine că prin 

aceasta se susţine un punct de vedere pe care instanţa învestită cu soluţionarea prezentei cereri 

de reexaminare nu îl împărtăşeşte. Întrucât jurisprudenţa naţională nu constituie, ca regulă 

generală, izvor de drept, instanţa nu este ţinută de soluţiile pronunţate de alte instanţe şi nu va 

lua în considerare soluţia prezentată de contestatoare cu titlu de practică judiciară în materie.  

 Constatând, aşadar, că cererea formulată de contestatoare nu este reglementată de lege 

şi că nu se poate afirma că prin neanalizarea acesteia pe fond ar putea fi afectat dreptul de 

acces la justiţie al contestatoarei, instanţa va respinge ca neîntemeiată cererea de reexaminare 

introdusă de contestatoarea Mazilu Gabriela Cristina împotriva încheierii de respingere a 

cererii de ajutor public judiciar, pronunţată la data de 03.03.2014 de Judecătoria sector 5 

Bucureşti în dosar nr. .../302/2014. 



 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII,  

DISPUNE: 

 

Respinge ca neîntemeiată cererea de reexaminare introdusă de contestatoarea MGC 

împotriva încheierii de respingere a cererii de ajutor public judiciar, pronunţată la data de 

03.03.2014 de Judecătoria sector 5 Bucureşti în dosar nr. .../302/2014.   

Irevocabilă.  

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.04.2014. 

 

            


