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I. ASPECTE GENERALE PRIVIND TEMA ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

ȘTIINȚIFICE 

1. Importanța și actualitatea temei 

Unitatea de jurisprudență reprezintă țelul oricărui sistem judiciar, inclusiv al acelui 

național. Eforturi considerabile au fost depuse de legiuitor și de practicieni pentru a atinge 

claritatea și previzibilitatea în efectuarea actului de justiție. Un act de justiție previzibil conferă 

justițiabilului încredere în sistemul judiciar, certitudinea că demersul său a fost analizat fără 

părtinire și în conformitate cu normele legale incidente, precum și definitivarea, fără posibilitatea 

de a mai fi contrazise, a chestiunilor de drept litigioase cu privire la care cetățeanul a sesizat 

instanța. 

Modificările legislative ce au consolidat jurisprudența consecventă la nivel național fac 

obiectul analizei în cadrul prezentei teze, studiul concentrându-se pe cele trei mecanisme 

procesuale puse la dispoziție de legiuitor în cuprinsul Codului de procedură civilă, pentru 

atingerea obiectivului arătat, anume recursul, recursul în interesul legii și sesizarea Înaltei Curți 

de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept.  Instrumentele procesuale de unificare a practicii judiciare existente la 

nivel național asigură țării noastre alinierea legislației procesul civile la cea europeană și 

consolidarea principiului securității juridice, în vederea respectării dreptului oricărei părți la un 

proces echitabil. 

Încă de la momentul intrării în vigoare a noului Cod, în anul 2013,  s-a constatat o 

deschidere din partea practicienilor pentru utilizarea instrumentelor procesuale evocate, dar și o 

facilitare a accesului la aceste mecanisme, facilitare asigurată de instanțele judecătorești și în 

special de Înalta Curte de Casație și Justiție. 

Aplicarea până în prezent a normelor procesuale privind mecanismele de unificare a 

practicii judiciare a cunoscut o dinamică surprinzătoare, rolul unificator de jurisprudență 

recunoscut, sub vechea reglementare, în special recursului în interesul legii, fiind întărit prin 

recurgerea la noul mecanism de sesizare a instanței supreme în vederea pronunțării unei hotărâri 

prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Acest nou instrument procesual are meritul 

de a preîntâmpina ivirea unei practici judiciare divergente, oferind instanței supreme 

oportunitatea de a orienta instanțele judecătorești cu privire la modul de interpretare a normelor 

legale. 



Numai în măsura în care jurisprudența neunitară se constată a fi consolidată, intervenția 

Înaltei Curți se realizează prin intermediul recursului în interesul legii și are scopul de a pune 

capăt divergenței persistente cu privire la problemele de drept sesizate.  

De asemenea, tema aleasă presupune acordarea unei analize specifice căii extraordinare 

de atac a recursului, a cărei reglementare încurajatoare și novatoare realizată de inițiatorii noului 

Cod a fost semnificativ înlocuită prin intervenții legislative uneori neinspirate și prin decizii de 

neconstituționalitate pronunțate de instanța de contencios constituțional. 

Ca o consecință a schimbărilor efectuate în materia recursului, competența de soluționare 

a acestei căi extraordinare de atac recunoscută în favoarea tuturor tribunalelor, curților de apel, și 

Înaltei Curți de Casație și Justiție reduce semnificativ rolul acordat recursului de a unifica 

practica judiciară. În plus, deși hotărârile judecătorești pronunțate în cereri patrimoniale, 

evaluabile în bani, sunt, ca regulă, supuse acestei căi extraordinare de atac, există o multitudine 

de materii în care recursul a fost suprimat, ceea ce îngreunează atingerea, prin intermediul 

recursului, a țelului arătat. 

 

2. Obiectivele cercetării științifice 

Prezenta lucrare își propune să ofere repere concrete privind incidența mecanismelor de 

unificare a practicii judiciare, să clarifice momentul la care se poate recurge la recursul în 

interesul legii sau la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei 

hotărâri prealabile, condițiile de admisibilitate ce trebuie întrunite pentru a obține dezlegarea pe 

fond a problemei sau chestiunii de drept sesizate, titularii sesizării instanței supreme, aspecte ce 

fac obiectul preocupării practicienilor și instanțelor de judecată și impun o detaliere în cadrul 

prezentului studiu. 

Analiza comparativă a instrumentelor procesuale de unificare deschide posibilitatea 

configurării precise a modalității de sesizare a instanței supreme, în vederea pronunțării unei 

hotărâri obligatorii cu privire la o problemă sau chestiune de drept dificilă și susceptibilă de 

interpretări diferite. 

În cadrul lucrării, se urmărește reliefarea jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție 

cu privire la aplicabilitatea mecanismelor procesuale analizate, evoluția orientării instanței 

supreme de la momentul intrării în vigoare a noului Cod, cu evidențierea cooperării strânse între 



Înalta Curte și celelalte instanțe judecătorești în atingerea obiectivului de uniformizare a 

interpretării normelor legale. 

Tema abordată cuprinde și prezentarea instrumentelor de unificare a practicii judiciare 

existente la nivel european, precum și a aspectelor inspiraționale, regăsite în alte sisteme juridice, 

care pot contribui la perfecționarea legislației române în domeniu. 

Unitatea de jurisprudență ce se dorește a fi atinsă prin mecanismele procesuale evocate 

nu poate fi disociată de rolul canalizator jucat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin 

hotărârile judecătorești pronunțate în cauzele împotriva României, în vegherea respectării de 

către statul român, prin instanțele judecătorești, a drepturilor recunoscute cetățenilor de 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Raportarea la această 

jurisprudență a instanței europene va conduce la concluzia că prin noua legislație procesual civilă 

posibilitatea existenței, pe viitor, a unor hotărâri de condamnare a României din perspectiva 

inconsecvenței jurisprudențiale a fost considerabil diminuată, dacă nu chiar eliminată. 

Asemănările reliefate în doctrină între sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în 

vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept și 

trimiterea preliminară către Curtea de Justiție a Uniunii Europene fac obiectul, în cadrul acestei 

lucrări, a unei comparații între cele două instituții procesuale național și european, precum și a 

mijloacelor puse la dispoziție de legiuitorul național de facilitare a schimbului de informații între 

instanțele naționale și instanța europeană. 

Nu în ultimul rând, calea extraordinară de atac a recursului este aprofundată, atât din 

perspectiva evoluției reglementării, dar și prin raportare la factorii externi și interni sistemului 

judiciar ce au creat premisele unei întoarceri a reglementării materiei recursului, ca structură, 

către vechea reglementare. 

Cercetarea amănunțită a instituțiilor procesuale arătate credem că poate constitui un 

instrument util pentru membrii sistemului judiciar, confruntați cu decizia de a solicita sau nu 

suportul Înaltei Curți de Casație și Justiție în dezlegarea problemelor de drept dificile ivite în 

litigiile deduse judecății, dar și pentru ceilalți actuali și viitori practicieni ai dreptului, în 

familiarizarea cu practica judiciară existentă în materia analizată, țelul final al tuturor 

profesioniștilor dreptului fiind aplicarea și interpretarea în mod unitar a normelor legale.  

 

 



3. Metodologia de cercetare 

În cuprinsul prezentei lucrări, s-a pornit de la metoda istorică, pentru evidențierea 

evoluției legislative cu privire la mecanismele de unificare a practicii judiciare existente la nivel 

național, a jurisprudenței regăsite cu privire la înțelesul unor noțiuni juridice utilizate și de 

legiuitorul actual și a doctrinei inclusiv din perioada celor două războaie mondiale. În acest scop, 

au fost consultate cărți de specialitate, buletine de decizii pronunțate de instanța supremă și 

legislația aferentă întregii perioade analizate. Acest demers a condus la înțelegerea și 

identificarea pașilor importanți realizați de legislația națională în atingerea obiectivului de unitate 

de jurisprudență. 

Metoda logică și cea analogică au permis valorificarea experienței acumulate de autor în 

funcția de judecător, prin formularea de opinii argumentate cu privire la jurisprudența cercetată și 

la literatura de specialitate analizată, de propuneri de lege ferenda, prin utilizarea propriilor 

hotărâri judecătorești pronunțate în expunerea modului propus de interpretare a diverselor norme 

juridice. Totodată, prin aceleași metode s-a realizat identificarea și gruparea unor elemente 

specifice fiecărui mecanism procesual de unificare, precum și extragerea din jurisprudența și 

doctrina verificate a ideilor esențiale ce pot servi la înțelegerea mai aprofundată a instrumentelor 

procesuale ce formează obiectul prezentului demers științific. 

Nu în ultimul rând, concluziile regăsite în lucrare au avut ca obiectiv și descoperirea 

voinței reale a legiuitorului în edictarea unei norme legale, demers pus în practică prin 

intermediul metodei exegetice restrictive și extensive. 

Metoda cantitativă a servit la stabilirea numărului hotărârilor de unificare pronunțate de 

instanța supremă, începând cu anul 2013 și a ponderii deciziilor de inadmisibilitate în raport cu 

cele de admitere a sesizărilor, la identificarea jurisprudenței naționale și europene, la 

sistematizarea hotărârilor pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de Curtea 

Europeană de Justiție în materie. 

Un rol important l-a avut în cadrul acestui demers științific și metoda comparativă pentru 

găsirea elementelor comune și de diferențiere între instrumentele procesuale naționale și 

europene, precum și pentru identificarea unor soluții în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ 

existent în prezent în România. Parcursul legislativ și experiența acumulată de alte state europene 

în atingerea obiectivului unității de jurisprudență reprezintă atât model de inspirație pentru 

reglementarea actuală națională, cât și ghid de bune practici pentru profesioniștii dreptului.  



II. STRUCTURA LUCRĂRII 

Lucrarea cuprinde trei  părți, care, la rândul lor, sunt organizate în titluri, capitole, 

secțiuni și subsecțiuni, pentru o sistematizare cât mai eficientă a instituțiilor procesuale analizate 

și a informațiilor dezvoltate.  

1. În Partea I, dedicată mecanismelor de unificare a practicii judiciare în procesul civil 

român, regăsim trei titluri alocate recursului în interesul legii, sesizării Înaltei Curți de Casație și 

Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 

precum și asemănărilor și deosebirilor constatate între aceste două mijloace procesuale, prin 

raportare la normele legale ce le reglementează, la doctrina și la jurisprudența dezvoltate în 

analiza lor. 

a) Mecanismul procesual analizat, în cuprinsul Titlului I, în cadrul a trei capitole, este 

recursul în interesul legii.  

Primul capitol conține o reliefare a importanței instrumentelor procesuale de unificare a 

practicii judiciare, a cauzelor care au generat inconsecvența jurisprudențială, a demersurilor 

efectuate în găsirea unor pârghii pentru stoparea sau cel puțin diminuarea acesteia. 

Unitatea de jurisprudență la nivel național a făcut obiectul monitorizării din partea 

Comisiei Europene, care, deși inițial a exprimat îngrijorări cu privire la lipsa de unitate a practicii 

judiciare, solicitând măsuri concrete pentru eficientizarea sistemului judiciar și asigurarea 

consecvenței jurisprudenței1, ulterior, pe baza reformelor legislative intervenite și a celorlalte 

măsuri administrative dispuse la nivel național, a reliefat și a apreciat pașii realizați de România 

în atingerea obiectivelor arătate2. 

În capitolul al doilea, se realizează o analiză aprofundată a recursului în interesul legii,  

mecanism specific recunoscut de legiuitor, pentru asigurarea unităţii de interpretare şi aplicare a 

legii de către toate instanţele judecătoreşti, în situaţia în care sunt constatate dezlegări diferite 

date aceleiaşi probleme de drept. Preluat din legislaţia franceză şi reglementat pentru prima oară, 

în dreptul român, de Legea pentru Curtea de Casațiune și Justiție din 1861, recursul în interesul 

legii a fost instrumentul principal, în istoria legislației procesual civile naționale, pentru 

asigurarea consecvenței de interpretare a normelor legale pe teritoriul țării. 

                                                           
1 A se vedea Rapoartele privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de 

verificare din anii 2007-2010, www.ec.europa.eu. 
2 În acest sens, Raportul din 2016 al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, publicat pe pagina de internet 

www.ec.europa.eu. 



Analiza pornește de la noțiunea, scopul și evoluția istorică a recursului în interesul legii, 

fiind continuată cu reglementarea actuală a acestui instrument procesual, reglementare ce permite 

identificarea condițiilor de admisibilitate a sesizării instanței supreme pentru pronunțarea unei 

decizii în interesul legii, a titularilor dreptului de a sesiza Înalta Curte, a condițiilor de formă 

cerute de legiuitor pentru sesizare, precum și a judecății propriu-zise.  

De asemenea, jurisprudența dezvoltată de instanța supremă în soluționarea cererilor de 

pronunțare a unei decizii în interesul legii este considerabilă și a avut un rol determinant în 

identificarea și explicitarea voinței legiuitorului exprimată prin sediul materiei. 

O atenție deosebită, în cadrul acestui capitol, este acordată și efectelor deciziei în 

interesul legii, prin care se stabilește modul de interpretare unitară a problemei de drept vizată de 

sesizare și care nu are efecte asupra hotărârilor judecătorești examinate și nici cu privire la 

situația părților din acele procese.  

Caracterul obligatoriu al deciziilor pronunțate în interesul legii a generat discuții aprinse 

în literatura de specialitate, astfel încât s-a procedat la prezentarea atât a argumentelor celor care 

au criticat instituirea acestui caracter, cât și ale celor care au militat pentru recunoașterea în 

continuare a obligativității dezlegării date de instanța supremă printr-o astfel de decizie, 

recunoaștere ce a beneficiat și de sprijinul Curții Constituționale prin respingerea excepțiilor de 

neconstituționalitate a normelor legale ce prevedeau caracterul obligatoriu al deciziei în interesul 

legii. 

Capitolul final din cadrul acestui titlu cuprinde o incursiune în jurisprudența Curții 

Europene a Drepturilor Omului referitoare la unificarea practicii judiciare la nivel național, prin 

intermediul recursului în interesul legii, necesitatea existenței unei jurisprudențe consecvente și 

previzibile fiind subliniată în mod constant de instanța europeană. 

Recunoscând că divergențele jurisprudențiale sunt inerente oricărui sistem judiciar, bazat 

pe un  ansamblu de instanțe, având competență de soluționare a litigiilor, în propriile arii de 

jurisdicție, instanța europeană a reținut că, într-o astfel de situație, revine Curții de Casație rolul 

de a rezolva contradictorialitatea intervenită între deciziile diverselor instanțe inferioare3. 

                                                           
3 Hotărârea din 28 octombrie 1999, pronunțată în Cauzele reunite Zielinski și Pradal și Gonzales și alții împotriva 

Franței, par. 59, www.hudoc.echr.coe.int. 



În numeroase cauze împotriva României, Curtea a sancționat lipsa intervenției instanței 

supreme, prin mecanismul pus la dispoziție de legea procesual civilă - recursul în interesul legii, 

de înlăturare a practicii neunitare, atunci când divergența a fost constatată4. 

Ulterior, poziția instanței de la Strasboug a fost nuanțată, fiind trasate principiile 

fundamentale aplicabile în cauzele referitoare la problema hotărârilor judecătoreşti neunitare, în 

raport de care Curtea, fără a nega că procesul de unificare şi asigurare a consecvenţei 

jurisprudenţei poate necesita o anumită perioadă de timp, a constatat eficiența aceluiași 

mecanism de unificare a practicii neunitare, apreciind modul prompt în care instanța supremă a 

intervenit pentru a stopa soluțiile divergente și a uniformiza practica5. 

b) În Titlul II, în cadrul a două capitole, analiza se concentrează pe noul mecanism 

procesual, de inspirație franceză6, pentru prima dată reglementat în Codul de procedură civilă 

român și anume sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri 

prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

Capitolul întâi reliefează noțiunea și scopul acestui instrument procesual, prin 

intermediul căruia un complet de judecată ce soluționează cauza în ultimă instanță solicită, în 

cazurile și condițiile prevăzute de legiuitor, concursul instanței supreme pentru dezlegarea, cu 

caracter obligatoriu, a unei chestiuni de drept cu care a fost sesizat, dezlegare ce îi este necesară 

pentru soluționarea în fond a cauzei.  

În continuare, studiul conține dezvoltarea condițiilor de admisibilitate rezultate din sediul 

materiei, dar și din jurisprudența instanței supreme, începând cu anul 2013, constatându-se că 

deși utilizat cu rezervă, la început, atât de instanțele de judecată, cât și de instanța supremă7, 

ulterior acest mecanism și-a dovedit utilitatea, în condițiile în care, în timp, instanțele au început 

                                                           
4 A se vedea, spre exemplu, Hotărârea din 2 noiembrie 2010, pronunțată în Cauza Ștefănică și alții împotriva 

României, par. 37, 38 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 175 din 11 martie 2011. 
5 Hotărârea din 10 mai 2012, în Cauza Albu și alții împotriva României, Decizia asupra admisibilității în Cauza 

Zelca și alții împotriva României, ambele publicate pe www.csm1909.ro. 
6 Pentru detalii, M. Nicolae, Recursul în interesul legii și dezlegarea, în prealabil, a unei chestiuni de drept noi de 

către Înalta Curte de Casație și Justiție în lumina noului Cod de procedură civilă, Dreptul nr. 2/2014, p. 50; V. 

Belegante, în Noul Cod de procedură civilă, comentat și adnotat, vol. I - art. 1-526, Ediția a II-a, revizuită și 

adăugită, Coord. V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Universul Juridic, București, 2016, p. 1466-1467. 
7 În anul 2013, în materie civilă, a fost formulată o singură sesizare, în anul 2014 - 13 sesizări, în anul 2015 – 27 de 

sesizări, date regăsite pe www.scj.ro. 



să recurgă mai des la el, iar instanța supremă, prin intermediul său, să dea îndrumările necesare 

pentru dezlegarea unitară a chestiunilor de drept, susceptibile de multiple înțelesuri8. 

Astfel, condițiile de admisibilitate a acestui instrument procesual, astfel cum au fost 

identificate, dar și dezvoltate, în bogata jurisprudență a instanței supreme, prin raportare atât la 

reglementarea națională, dar și la cea franceză sunt următoarele: existența unei chestiuni de 

drept, lămurirea chestiunii de drept să influențeze soluționarea pe fond a cauzei, chestiunea de 

drept sa fie nouă, asupra respectivei chestiuni Înalta Curte să nu fi statuat și chestiunea să nu facă 

obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare și în fine, completul care formulează 

sesizarea să judece în ultimă instanță. 

Judecata sesizării, forma și momentul sesizării instanței supreme, alcătuirea completului 

de judecată competent să dezlege chestiunea de drept sesizată, au primit în cadrul aceluiași 

capitol referiri speciale și clarificări detaliate. 

Ca și în cazul recursului în interesul legii, efectele hotărârii prealabile au fost evidențiate, 

pornind de la caracterul obligatoriu recunoscut de legiuitor cu privire la dezlegarea dată 

chestiunilor de drept de către instanța supremă, fiind prezentate argumentele în susținerea și în 

combaterea opțiunii legiuitorului și concluzionându-se în sensul extinderii caracterului 

obligatoriu al considerentelor hotărârii prealabile și în cazul în care sesizarea a fost respinsă ca 

inadmisibilă, dacă dezlegarea dată chestiunii de drept, decurgând din practica majoritară a 

instanțelor judecătorești, analizată de instanța supremă, sau din modalitatea de statuare anterioară 

a instanței supreme, se regăsește în considerente. 

Capitolul al doilea conține o scurtă privire asupra mecanismului de sesizare a instanței 

supreme pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în raport cu procedura de trimitere 

preliminară către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, fiind punctate atât aspectele similare, cât 

și cele diferite, întâlnite între aceste două proceduri. 

Ca asemănări, s-a constatat că în ambele proceduri este necesară existența unui litigiu în 

curs, că sesizarea poate fi formulată numai de o instanță, în înțelesul dat acestei noțiuni la nivel 

național și european, niciodată de părțile din litigiul pendinte, că actul de sesizare trebuie să 

curpindă anumite mențiuni specifice, în lipsa cărora sesizarea va fi respinsă, fără a fi analizată pe 

                                                           
8 În anul 2019, în materie civilă, au fost pronunțate 56 de hotărâri prealabile, din care hotărârile de admitere a 

sesizării au fost 14, iar de respingere 42; în anul 2018, au fost pronunțate 72 de hotărâri prealabile, din care 

hotărârile de admitere au fost 25, iar cele de respingere 47; în anul 2017, au fost pronunțate 71 de hotărâri prealabile, 

din care hotărârile de admitere au fost 34, iar cele de respingere 37; date regăsite pe www.scj.ro. 



fond și că atât hotărârii prealabile, cât și celei pronunțate de instanța europeană, li s-a recunoscut 

caracterul obligatoriu pentru părți și pentru instanța de trimitere. 

Ca deosebiri, s-a observat că în timp ce procedura trimiterii preliminare poate intervini pe 

plan european, vizând interpretarea dreptului Uniunii Europene și putând fi uzitată de instanțele 

din toate statele membre, procedura hotărârii prealabile este aplicabilă doar la nivel național, 

fiind astfel la dispoziția exclusivă a instanțelor judecătorești din România. Din perspectiva 

organului abilitat să sesizeze instanța europeană, noțiunea de instanță utilizată de textul european 

este una autonomă, ce o include pe cea utilizată de legiuitorul național, dar nu se rezumă la 

aceasta. De asemenea, la nivel național, sesizarea se adresează de instanța care urmează a 

pronunța o hotărâre definitivă, nesupusă niciunei căi de atac, spre deosebire de trimiterea 

preliminară care, potrivit art. 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, poate fi 

formulată și de o instanță ale cărei hotărâri sunt susceptibile de contestare în dreptul intern al 

fiecărui stat membru. S-a constatat că această distincție formulată la nivel european este dată de 

facultatea sau obligația de sesizare a Curții de Justiție, în sensul că o instanță ce pronunță hotărâri 

ce pot fi atacate cu căi de atac în dreptul intern are facultatea de a adresa o trimitere preliminară, 

pe când o instanță ale cărei hotărâri nu mai pot fi reformate în dreptul intern al fiecărui stat 

membru are obligația de a sesiza Curtea de Justiție. 

c) În Titlul III al părții întâi, se regăsește o analiză comparativă a recursului în interesul 

legii și a sesizării în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni 

de drept în reglementarea națională, în cadrul căreia sunt reliefate elementele comune ale celor 

două mecanisme procesuale, dar și cele care le deosebesc. 

Astfel, se subliniază finalitatea comună a utilizării instrumentelor procesuale arătate de 

uniformizare a jurisprudenței și de transformare a ei în una predictibilă, caracterul lor specific 

care nu conduce la reformarea sau retractarea hotărârii judecătoreşti, obiectul comun privind 

interpretarea unor norme legale, în sens larg, în vederea dezlegării, soluționării unor 

probleme/chestiuni de drept, regulile de judecată ce sunt, în principiu, similare celor două 

mecanisme, precum și caracterul obligatoriu și efectele erga omnes recunoscute deciziei în 

interesul legii și hotărârii prealabile. 

Ca elemente de diferențiere sunt primordiale caracterul nou al sesizării Înaltei Curți de 

Casație în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 

în raport cu tradiționalul recurs în interesul legii, precum și etapele distincte ale practicii 



neunitare în care cele două mecanisme procesuale intervin și anume sesizarea pentru pronunțarea 

unei hotărâri prealabile în faza incipientă, cu un rol principal de prevenție, pe când recursul în 

interesul legii poate fi valorificat ulterior consolidării practicii neunitare, prin intermediul lui 

urmărindu-se stoparea jurisprudenței divergente. 

 

2. În Partea a II-a, ce reprezintă și nucleul lucrării, analiza se concentrează în cadrul a 

șase titluri pe calea extraordinară de atac a recursului, instrument uzual de creare a unei practici 

judiciare unitare. 

a) Titlul I reamintește în două capitole noțiunea și caracterele recursului, de cale de atac 

extraordinară, de reformare, nedevolutivă și nesuspensivă de executare, precum și evoluția 

reglementării recursului în legislația procesual civilă națională, fiind reliefate modificările 

legislative intervenite pe parcursul existenței acestei căi de atac și eforturile realizate în 

îmbunătățirea reglementării sale prin intrarea în vigoare a noului Cod. 

Recursul reprezintă o cale extraordinară de atac, ce poate fi exercitată doar pentru 

motivele de nelegalitate expres și limitativ prevăzute de legiuitor, putând conduce la casarea 

hotărârii judecătorești supuse controlului și la restaurarea legalității interpretării și aplicării 

normelor materiale și procesuale incidente în litigiu. 

Atributul recursului de unificare a practicii judiciare se realizează atât prin intermediul 

deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, a cărei menire de asigurare a 

interpretării și aplicării unitare a legii pe teritoriul țării a fost recunoscută la nivel constituțional, 

prin art. 126 alin. (3) din Legea fundamentală, cât și prin și deciziile pronunțate de tribunale și 

curți de apel, ca urmare a soluționării acestei căi extraordinare de atac, dacă soluția este de casare 

cu trimitere spre rejudecare, în acest sens fiind prevederile art. 501 alin. (1) C.pr.civ., conform 

cărora modul de dezlegare a problemelor de drept de către instanța de recurs este obligatoriu 

pentru instanța care judecă fondul, ulterior casării. 

b) Titlul II cuprinde două capitole alocate condițiilor exercitării recursului, capitolul întâi 

referitor la unele din condițiile de fond ale acestei căi de atac: obiectul căii de atac - hotărârile 

judecătorești susceptibile de a fi atacate cu recurs; scopul căii de atac; subiectele recursului - 

părțile sau persoanele cărora legiuitorul le recunoaște legitimarea procesuală activă în exercitarea 

recursului, iar capitolul al doilea vizează condițiile de formă ce trebuie cuprinse în cererea de 

recurs, sancțiunile aplicabile în lipsa acestora, precum și efectele cererii de recurs. 



În raport de noua structură a recursului, s-a remarcat faptul că legiuitorul s-a îndepărtat de 

reglementarea existentă sub imperiul vechiului Cod de procedură civilă, existând modificări 

semnificative sub aspectul obiectului căii extraordinare de atac și al instanței competente să 

soluționeze recursul, o mai mare rigoare în ceea ce privește conținutul cererii de recurs și 

sancțiunile aplicabile și prevederea expresă a persoanelor abilitate să exercite căile de atac.  

Stabilirea hotărârilor susceptibile de recurs a fost semnificativ influențată nu numai de 

modificările legislative intervenite pe parcursul aplicării noului Cod, ci și de pronunțarea unor 

decizii de neconstituționalitate de către Curtea Constituțională9 și a unei decizii obligatorii de 

Înalta Curte de Casație și Justiție10, a căror incidență în timp a produs confuzie în rândul 

practicienilor și lipsă de predictibilitate în admisibilitatea căii de atac a recursului pentru 

justițiabili. 

c) În Titlul III, se revine la o altă condiție de fond a recursului, cauza acestei căi de atac 

reprezentată de motivele de casare.  

Într-un prim capitol sunt introduse elemente referitoare la sediul materiei, la evoluția 

istorică a motivelor de recurs, urmate de aspectele procedurale actuale privind motivarea căii de 

atac a recursului și anume obligația motivării, termenul de motivare și sancțiunea neîndeplinirii 

acestei obligații procesuale. 

Din evoluția reglementării motivelor de recurs, s-a constatat că optica legiuitorului nu s-a 

schimbat în mod profund, tinzând însă spre o restrângere a cazurilor de casare/modificare a unei 

hotărâri judecătorești și spre acordarea posibilității părților de a ataca hotărârea doar pentru 

aspecte de nelegalitate, nu și pentru netemeinicie. Au fost înlăturate astfel, motivele de recurs 

referitoare la greșita interpretare a actului juridic dedus judecății și la schimbarea naturii sau 

înțelesului lămurit și vădit neîndoielnic al convenției părților, precum și la modificarea hotărârii 

când instanța nu s-a pronunțat asupra unui mijloc de apărare sau asupra unei dovezi administrate 

care erau hotărâtoare pentru dezlegarea pricinii, păstrându-se, însă, și în prezent, chiar dacă într-o 

formulare parțial diferită, motivele referitoare la încălcarea dispozițiilor privind compunerea și 

constituirea instanței, privind principiul continuității completului de judecată și cel privind 

                                                           
9 Decizia nr. 369 din 30 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din data de 20 iulie 

2017 și Decizia nr. 874 din 18 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din data 

de 3 ianuarie 2019 
10 Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 52 din 18 iunie 2018, Completele pentru dezlegarea unor chestiuni 

de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 17 iulie 2018. 

 



nemotivarea hotărârii judecătorești sau existența unor motive contradictorii sau străine de natura 

pricinii. 

Capitolul al doilea din cadrul acestui titlu conține analiza detaliată a fiecărui motiv de 

casare existent în reglementarea actuală, prin raportare la doctrina și practica judiciară naționale 

regăsite, dar și în considerarea jurisprudenței, literaturii de specialitate și legislației franceze 

referitoare la diversele situații ce pot fi încadrate în cazurile de casare menționate. 

Detalierea fiecărui caz de casare a consolidat concluzia că motivele de casare vizează 

doar aspectele de nelegalitate a unei hotărâri judecătorești, nu și pe cele de netemeinicie, 

legiuitorul îndepărtându-se astfel de reglementarea anterioară actualului Cod. De altfel, scopul 

declarat și urmărit de legiuitor, prin reglementarea posibilității de a invoca în calea extraordinară 

de atac a recursului doar motivele de nelegalitate, a fost acela de a conferi unei singure instanțe, 

Înalta Curte de Casație și Justiție, rolul de unificator al practicii judiciare, prin soluționarea 

tuturor recursurilor11. 

d) Titlul IV concentrează analiza asupra formelor recursului, recursul incident și recursul 

provocat, a căror reglementare are caracter de noutate, pentru prima dată fiind introduse în mod 

expres de legiuitor în Cod dispozițiile similare din materia apelului și în etapa procesuală a 

recursului. S-a constatat că nevoia unei astfel de reglementări a fost generată de practica 

judiciară12, părțile formulând în mod constant cereri de recurs incident sau provocat, respinse ca 

inadmisibile de instanțe, ca urmare a imposibilității de aplicare, prin similitudine, a normelor 

aferente din etapa apelului13. 

Principala diferență față de materia apelului s-a observat a fi necesitatea încadrării 

motivelor de recurs incident și provocat în cele limitativ stabilite de legiuitor prin art. 488 alin. 

(1) C.pr.civ., astfel că în cadrul acestor forme de recurs nu pot fi invocate alte motive de casare 

                                                           
11 În acest sens, domnul prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu arăta că „dorința comisiei de elaborare a Noului cod de 

procedură civilă a fost să se apropie de reglementarea din perioada interbelică și de reglementarea care există în 

toate țările Uniunii Europene și anume, ca recursul să fie soluționat de către Înalta Curte de Casație și Justiție, 

deoarece numai judecând cvasitotalitatea recursurilor s-ar fi putut asigura o practică judiciară unitară, așa cum 

pretinde Constituția”, în Recursul. Procedura recursului. Particularitățile procedurii recursului care intră în 

competența Înaltei Curți de Casație și Justiție, prelegere susținută în cadrul Conferinței Noului Cod de procedură 

civilă, organizată de Institutul Național al Magistraturii, p. 178, www.inm-lex.ro. 
12 Conform V.M. Ciobanu în Coord. V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Noul Cod, op.cit., vol. I, ediția a II-a, p. 1369, 

1370. Același autor a criticat propunerile formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție, transmise Senatului 

României, anterior adoptării noului Cod de procedură civilă, de înlăturare a normelor referitoare la recursul incident 

și provocat, V.M. Ciobanu, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie între aniversarea a 150 de ani de la înfiinţare şi lupta 

sa cu Noul Cod de procedură civilă, Revista Română de Drept Privat nr. 1/2012, p. 72. 
13 A se vedea Decizia nr. 525 din 27 ianuarie 2005, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Secţia civilă și 

de proprietate intelectuală (www.scj.ro).  

https://sintact.ro/#/dokument/16910520?cm=DOCUMENT
http://www.scj.ro/


decât cele reglementate pentru recursul principal. În consecință, și prin recursul incident și 

provocat se realizează exclusiv un control de legalitate a hotărârii atacate, iar nu și de 

netemeinicie, ca în apel. 

Primul capitol al titlului detaliază formele recursului în dreptul național, prin alocarea a 

câte unei secțiuni distincte recursului incident și recursului provocat, în cadrul cărora cercetarea 

se apleacă asupra condițiilor de formulare a acestor căi de atac, asupra titularilor cererilor, a 

termenului de formulare a recursului incident și provocat, asupra caracterului accesoriu sau 

incidental al formelor recursului în raport cu recursul principal și în fine asupra soluțiilor ce pot 

fi pronunțate de instanță în situația declarării recursului incident și provocat de către părți. 

Cel de-al doilea capitol cuprinde elemente de drept comparat, respectiv reglementări din 

alte state europene, Franța, Italia și Spania, mai mult sau mai puțin asemănătoare cu cele regăsite 

în legislația națională referitoare la recursul incident și recursul provocat. 

e) În Titlul V regăsim într-un prim capitol reguli privind judecata căii extraordinare de 

atac a recursului ce vizează, în special, instanța competentă, termenul de exercitare a căii de atac, 

sancțiunea nerespectării termenului și repunerea în termen, procedura prealabilă judecății 

recursului, suspendarea executării hotărârii atacate, posibilitatea intervenirii terților în proces în 

această etapă procesuală, probele, precum și judecata propriu-zisă. 

Deși intenția declarată a legiuitorului a fost de a conferi instanței supreme plenitudine de 

jurisdicție în soluționarea recursului, acest deziderat a fost deturnat, pe de o parte, prin stabilirea 

unor excepții de la competența materială a instanței supreme în judecarea tuturor recursurilor, în 

sensul legiferării și a competenței materiale a tribunalelor și a curților de apel în soluționarea căii 

de atac a recursului, în situații expres prevăzute14, iar pe de altă parte, efecte juridice 

semnificative, sub aspectul instanței competente, au decurs din Decizia nr. 369 din 30 martie 

2017, prin care Curtea Constituțională a lărgit sfera hotărârilor supuse căilor de atac a recursului, 

ca urmare a înlăturării criteriului „pragului valoric”, în determinarea hotărârilor judecătorești, 

pronunțate în litigiile evaluabile în bani, susceptibile de a fi atacate cu recurs. Deși Curtea 

Constituțională, prin amintita decizie, a subliniat faptul că, în viziunea Codului de procedură 

civilă, anterioară Legii nr. 310/201815, Înaltei Curți de Casație și Justiție îi aparține competența 

                                                           
14 Spre exemplu, în materia incidentelor procedurale privind renunțarea la judecată și la dreptul pretins. 
15 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1074 

din 18 decembrie 2018. 



de soluționare a recursului, cu excepțiile prevăzute de lege, dat fiind rolul acesteia, ca instanță de 

casație, de a asigura interpretarea și aplicarea unitară a legii de către toate instanțele 

judecătorești, rol consacrat prin art. 126 alin. (3) din Constituția României, ulterior acestei decizii 

toate recursurile s-au judecat de instanța judecătorească ierarhic superioară celei care a pronunțat 

hotărârea atacată cu recurs, indiferent că respectiva hotărâre era pronunțată de judecătorie, 

tribunal sau curte de apel16.  

Date fiind această practică a instanței supreme de a declina competența de soluționare a 

recursurilor în litigiile evaluabile în bani în favoarea instanței ierarhic superioare celei care a 

pronunțat hotărârea atacată, dar și „rezistența” opusă de unele instanțe de control judiciar în 

sensul păstrării competenței instanței supreme în soluționarea recursurilor, chiar și ulterior 

deciziei instanței de contencios constituțional, Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul 

competent să judece recursul în interesul legii, a pronunțat Decizia nr. 18 din 1 octombrie 201817, 

prin care a statuat în sensul că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 96 pct. 3, 

art. 97 pct. 1 şi art. 483 din Codul de procedură civilă, competenţa de soluţionare a recursurilor 

declarate împotriva hotărârilor pronunţate în apel de către tribunale, în cauzele având ca obiect 

cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, ca urmare a pronunţării 

Deciziei nr. 369 din 30 mai 2017 a Curţii Constituţionale, revine curţilor de apel. 

Astfel, prin această decizie obligatorie, s-a înlăturat orice dispută jurisprudențială legată 

de instanța competentă să soluționeze recursurile devenite admisibile, ca urmare a intervenției 

Curții Constituționale, optica rezultată din decizia în interesul legii primind și consacrare 

legislativă prin art. IV din Legea nr. 310/2018. 

Al doilea capitol este dedicat procedurii de filtrare a recursurilor, ce presupunea o analiză 

a aspectelor formale ale recursului cu consecinţa înlăturării recursurilor informe și prin care se 

                                                           
16 În acest sens, prin Decizia nr. 160 din 1 februarie 2017, publicată pe www.scj.ro, Înalta Curte de Casație și 

Justiție, Secția a II-a civilă, și-a declinat competența de soluționare a recursului declarat împotriva unei hotărâri 

judecătorești pronunțate de tribunal în favoarea curții de apel, reținând că în situațiile în care, potrivit dispozițiilor 

Codului de procedură civilă sau ale legii speciale, hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești sunt supuse 

recursului, judecarea acestei căi de atac este de competența instanței imediat superioare celei care a pronunțat 

hotărârea în cauză, sau, după caz, de competența instanței expres prevăzute de lege. În adoptarea acestei soluții, 

instanța supremă a făcut trimitere la economia reglementărilor de ansamblu în materia căilor de atac împotriva 

hotărârilor judecătorești, dar și la dispozițiile art. 97 C.pr.civ., conform cărora „Înalta Curte de Casație și Justiție 

judecă: 1. recursurile declarate împotriva hotărârilor curților de apel, precum și a altor hotărâri, în cazurile prevăzute 

de lege”. Considerente similare se regăsesc, spre exemplu, și în decizia nr. 1492 din 5 octombrie 2017 și în decizia 

nr. 1912 din 24 noiembrie 2017, pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I civilă, și publicate pe 

www.scj.ro. 
17 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 14 noiembrie 2018. 

https://sintact.ro/#/dokument/16910520?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16964485?cm=DOCUMENT


urmărea asigurarea unei trieri a recursurilor şi acordarea posibilității celui al cărui drept a fost 

câştigat de a şi-l vedea realizat într-un termen rezonabil urmare a respingerii într-un termen 

relativ scurt a unui recurs ce nu îndeplinea cerinţele legale. 

S-a constatat că o astfel de reglementare nu a avut caracter de noutate în legislația 

națională, o încercare de introducere a procedurii realizându-se și prin O.U.G. nr. 58/200318. Însă 

modificarea nu a beneficiat de o aplicare de lungă durată, fiind abrogată prin art. I pct. 8 din 

Legea nr. 195/200419. Nici reglementarea recent abrogată nu se poate considera că a avut o 

îndelungată aplicabilitate, în mai puțin de 6 ani de la intrarea în vigoare a noului Cod, legiuitorul 

intervenind în sensul înlăturării în totalitate a procedurii de filtrare a recursului. 

În cuprinsul capitolului sunt indicate condițiile de aplicare a acestei proceduri, astfel cum 

erau reglementate de legiuitor în noul Cod, precum și soluțiile ce puteau fi pronunțate în 

procedura de filtrare. Totodată, sunt evidențiate cauzele care au generat abrogarea procedurii de 

filtrare, respectiv deciziile de declarare a neconstituționalității sintagmei „vădit nefondat”, din 

cuprinsul art. 493 alin. (5) C.pr.civ.20, a neconstituționalității textelor vizând reprezentarea 

obligatorie prin avocat sau consilier juridic în etapa recursului, a neconstituționalității 

dispozițiilor referitoare la pragul valoric în exercitarea căii de atac a recursului, dar sunt reliefate 

și posibile soluții de viitor, prin raportare la tendința actuală și viitoare a procedurii civile române 

de a deveni parte componentă a cadrului european aplicabil în majoritatea statelor europene în 

ceea ce privește accesul la instanța supremă în etapa procesuală a recursului. 

f) Titlul VI din Partea a II-a este rezervat hotărârii judecătorești pronunțate în recurs, titlul 

fiind împărțit în trei capitole, primul referitor la soluțiile ce pot fi pronunțate de instanța de 

recurs, soluții evidențiate în raport de instanța care judecă recursul, Înalta Curte de Casație și 

Justiție pe de o parte, tribunalele și curțile de apel, pe de altă parte; al doilea capitol evidențiază 

caracteristicile hotărârii judecătorești pronunțate de instanța de recurs, atât din perspectiva 

                                                           
18 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 460 din 28 iunie 2003. 
19 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 470 din 26 mai 2004. Soluția de abrogare a fost generată 

de Decizia Curții Constituționale nr. 194 din 27 aprilie 2004 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 523 din 10 

iunie 2004), prin care au fost declarate neconstituționale dispozițiile art. 308 alin. (4) din Codul de procedură civilă 

anterior, modificate şi completate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003, apreciindu-se că norma care 

reglementa pronunțarea unei decizii de anulare sau respingere a recursului, pentru vicii de formă sau pentru că 

motivele invocate şi dezvoltate nu se încadrează în cele prevăzute de lege, prin unanimitatea celor trei judecători 

care alcătuiau completul de filtru, fără citarea părţilor, încălca principiul liberului acces la justiție și dreptul la 

apărare.  
20 În forma anterioară Deciziei Curții Constituționale nr. 839 din 8 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 69 din 1 februarie 2016. 

https://sintact.ro/#/dokument/16842725?cm=DOCUMENT


considerentelor acesteia, cât și prin raportare la cerințele formale specifice deciziei din recurs; în 

ultimul capitol al titlului se regăsesc și se detaliază efectele hotărârii instanței de recurs. 

În toate cazurile, în caz de casare, hotărârile instanţei de recurs asupra problemelor de 

drept dezlegate sunt obligatorii pentru instanţa care judecă fondul. Astfel, legiuitorul s-a 

îndepărtat de reglementarea din vechiul Cod care acorda obligativitate și necesității administrării 

unor probe de judecătorii fondului, probe apreciate utile de instanța de recurs. Modificarea 

legislativă este generată de controlul exclusiv de legalitate realizat de instanța de recurs, potrivit 

noii reglementări, dar și de posibilitatea administrării oricăror mijloace de probe de instanța de 

rejudecare, independent de existența unei dispoziții a instanței de casare în acest sens. 

Hotărârea judecătorească pronunțată de instanța de recurs are o structură parțial diferită 

de hotărârile celorlalte instanțe, fiind înlăturate din considerente mențiunile referitoare la obiectul 

cererii şi susţinerile pe scurt ale părţilor, expunerea situaţiei de fapt reţinută de instanţă pe baza 

probelor administrate, motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază soluția recurată. 

Simplificarea cuprinsului deciziei din recurs denotă încercarea legiuitorului de a ușura munca 

judecătorilor, dar și de a elimina unele elemente ale hotărârii care erau supraabundente, ele 

regăsindu-se deja la dosarul cauzei, nefiind astfel necesară reluarea lor, de mai multe ori pe 

parcursul judecății, în actele procedurale emise de instanță. 

 

3. Partea a III-a a lucrării este rezervată rezultatelor cercetării doctorale și propunerilor 

de lege ferenda. 

Desfășurarea activității de cercetare a condus la concluzia că mecanismele de unificare a 

practicii judiciare, existente la nivel național, sunt instrumente utile, aflate la îndemâna 

instanţelor de judecată, pentru asigurarea unei interpretări şi aplicări consecvente a normelor 

legale. Prin intermediul lor, dispoziţiile legale devin clare şi previzibile, nu numai pentru 

instanţele de judecată, ci şi pentru justiţiabili. 

Însă, reglementarea lor este perfectibilă, propunerile formulate vizând, în esență, 

necesitatea revenirii la soluțiile legiuitorului noului Cod privind concentrarea soluționării 

recursurilor la nivelul unui număr limitat de instanțe, existența procedurii de filtrare a 

recursurilor, reprezentarea obligatorie a părților în această cale extraordinară de atac, revenire 

posibilă prin adaptarea normelor legale la realitățile sociale și economice naționale. 



În egală măsură, considerăm că îmbunătățirea cadrului legislativ actual, precum și 

consolidarea predictibilității practicii judiciare, pot fi atinse prin cercetarea legislației și a 

experienței în materie, regăsite în alte sisteme de drept, similare cu cel național, motiv pentru 

care partea finală a lucrării cuprinde și referiri la mecanismele de înlăturare a divergențelor 

jurisprudențiale folosite de legiuitorii altor state europene. 


