
Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 2 martie 2020

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

C O M U N I C A T

 

În  şedinţa  din  2  martie  2020,  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie  – Completul  pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a
soluționat  sesizări  în  vederea  pronunțării  unei  hotărâri  prealabile  pentru  dezlegarea  unor
chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

Decizia nr. 28  în dosarul nr. 20/1/2020

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Brăila - Secţia a  II-a civilă de
contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 16740/196/2018, în vederea pronunţării unei
hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Dacă  dispoziţiile  art.  641  din  Codul  de  procedură  civilă,  care  prevăd  că  înscrisurile  sub
semnătură privată sunt titluri executorii numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, se
aplică şi contractelor de credit care sunt titluri executorii conform art. 120 din Ordonanţa de
urgenţă  a  Guvernului  nr.  99/2006  privind  instituţiile  de  credit  şi  adecvarea  capitalului,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările
ulterioare,  sau  cerinţa  înscrierii  în  registrele  publice  prevăzută  de  art.  641 din  Codul  de
procedură civilă se referă strict la înscrisurile sub semnătură privată pentru care un alt act
normativ prevede necesitatea înscrierii pentru a dobândi caracter executoriu.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 2 martie 2020.

 

 

Decizia nr. 31  în dosarul nr. 2989/1/2019

 

Admite  sesizarea  formulată  de  Curtea  de  Apel  Craiova  –  Secţia  I  civilă  în  dosarul  nr.
847/95/2019.

În interpretarea și  aplicarea dispozițiilor art. 22 şi  art.  34 din Legea nr.  255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării  unor obiective de interes
naţional,  judeţean  şi  local,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  forma
anterioară modificării  prin Legea nr.  233/2018 pentru modificarea şi  completarea Legii  nr.
255/2010  privind  exproprierea  pentru  cauză  de  utilitate  publică,  necesară  realizării  unor
obiective de interes naţional, judeţean şi local, coroborate cu art. 21-27 din Legea nr. 33/1994
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, stabileşte că:



Despăgubirea  stabilită  în  procedura  prevăzută  de  Legea  nr.  255/2010,  prin  hotărâre
judecătorească definitivă, nu este compatibilă cu acordarea de daune moratorii întemeiate pe
prevederile art. 1.535 din Codul civil, pentru neplata respectivei sume în perioada cuprinsă
între data transferului dreptului de proprietate şi data la care s-a finalizat judecata asupra
contestaţiei privind cuantumul despăgubirilor.

Despăgubirea  stabilită  prin  hotărâre  judecătorească  definitivă,  pronunţată  în  procedura
prevăzută  de  Legea  nr.  255/2010,  este  compatibilă  cu  acordarea  de  daune  moratorii
întemeiate pe prevederile art. 1.535 din Codul civil, în cazul în care acestea sunt solicitate
pentru perioada ulterioară  datei  la  care s-a finalizat  procedura judiciară  de  soluţionare a
contestaţiei prevăzute în art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi, 2 martie 2020.

 


