CONFERINŢĂ– 22 IUNIE 2019- BAROUL CĂLĂRAŞI - I.N.P.P.A.
TEME PROPUSE PENTRU DEZBATERE – DREPT CIVIL ŞI DREPT PROCESUAL CIVIL
LECTORI: AV. DR. TRAIAN BRICIU, AV. DR. CLAUDIU CONSTANTIN DINU
1. Taxa judiciară de timbru datorată în cazul contestaţiilor la titlu.
2. Timbrarea cererilor de recuzare, a cererilor de strămutare şi a cererilor de reexaminare amendă
judiciară în cadrul proceselor având ca obiect litigii de muncă şi asigurări sociale.
3. Cauţiune - admisibilitatea cererii de acordare facilităţi în forma scutirii/reducerii.
4. Regularizarea cererii de chemare în judecată. Natura juridică a termenului de 10 zile prevăzut de
art. 200 NCPC. Sancţiunea în cazul nerespectării acestui termen pentru indicarea probelor
aferente cererii de chemare în judecată.
5. Efectul regularizării asupra dreptului părților de a invoca excepții ȋn faza cercetării procesului.
6. Dacă situația succesorului cu titlu particular este similară celui introdus forțat, din oficiu, ȋn cauză
sau sunt diferențe ȋntre poziția acestora.
7. Chemarea ȋn judecată a altei persoane. Efectele hotărârii. Față de terțul chemat ȋn judecată
hotărârea este numai opozabilă sau produce toate efectele, inclusiv executorialitatea.
8. Noțiunea de cerere adițională. Efecte. Situația cererilor modificatoare care schimbă ȋn mod
esențial cererea de chemare ȋn judecată sau care adaugă un obiect care nu prezintă o suficientă
legătură cu cererea principală.
9. Dreptul sau obligația instanţei civile de a sesiza organele abilitate atunci când, din analiza
probatoriului administrat în cauză, are indicii cu privire la săvârşirea de către părţi sau alte
persoane a unor posibile fapte penale, diferite de infracțiunile de audienţă în sensul prevăzut de
art. 218 C. proc. civ., sau a unor fapte contravenţionale în materie fiscală sau în materia dreptului
muncii.
10. Includerea în cuantumul cheltuielilor de judecată a onorariului pentru expertul consilier.
11. Expertiză efectuată de expertul parte în condiţiile art. 330 alin. 5 NCPC. Valoare probatorie. Dacă
presupune o lucrare la faţa locului, trebuie se citeze părţile şi expertul parte conform art. 335
NCPC?
12. Cheltuieli de judecată solicitate prin proces separat. Ulterior, reclamantul solicită acordarea
cheltuielilor de judecată ocazionate de noul proces, printr-o cerere separată. Până unde poate
merge acest demers? De câte ori se poate iniția un proces separat pentru recuperarea
cheltuielilor de judecată ocazionate de procesul anterior?(de câte ori se poate iniția un proces
separat pentru recuperarea cheltuielilor de judecată ocazionate de procesul anterior? (Decizia
ÎCCJ nr. 19 din 18 noiembrie 2013)

13. Lămurirea hotărârii judecătoreşti – art. 443 NCPC. Sferă de aplicare. Reguli procedurale în materie
probatorie. Lămurirea unei hotărâri de expedient.
14. Art. 413 alin. 1 pct. 3 NCPC (când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea
o înrăurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează a se da) – caz de suspendare facultativă a
judecăţii ? Corelare cu art. 27 alin. 7 NCPP .
15. În ce situaţii instanţa civilă este competentă să soluţioneze procedura falsului cu privire la un
înscris faţă de care partea interesată a iniţiat o asemenea procedură. Coroborarea art. 308 NCPC
cu art. 16 NCPC.
16. Termenul pentru exercitarea căii de atac în cazul în care prin aceeaşi hotărâre au fost soluţionate
şi cereri accesorii (ex. cheltuieli de judecată) – art. 460 alin. 2 NCPC coroborat cu art. 460 alin. 5
NCPC.
17. Tranzacţia judiciară şi hotărârea de expedient. Se poate constitui o ipotecă imobiliară sau
mobiliară prin hotărârea de expedient având în vedere art. 2378 alin. 1 şi art. 2388 NCC ?
18. Încetarea executării silite dispusă pentru lipsa bunurilor debitorului întrerupe sau nu termenul
de prescripţie al executării silite. Încheierea executorului judecătoresc prin care s-a dispus
încetarea executării silite pentru lipsa bunurilor debitorului este sau nu asimilată unui act de
executare care întrerupe prescripţia.
19. Sancţiunea care intervine în cazul în care debitorului cedat nu i-a fost notificată cesiunea de
creanţă şi acesta invocă această neregularitate în cadrul procedurii contestaţiei la executare.
20. Invocarea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită/perimarea executării silite/a altor
apărări similare în cadrul contestaţiilor la executare formulate pentru anularea unor acte de
executare silită subsecvente, iar nu în cadrul contestaţiei la executarea silită însăşi, formulată în
termenul legal.
21. Stabilirea judiciară a termenului în condiţiile art. 1415 NCC (ex. când părţile nu au prevăzut un
termen pentru executarea obligaţiei). Reguli de procedură aplicabile.
22. Excepţia de nelegalitate – art. 4 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. Regim
juridic. Cine o poate invoca. Obiect şi efecte în cazul admiterii.
23. Invocarea din oficiu, de instanţa judecătorească, a unei cauze de nulitate absolută – nulitate de
drept substanţial (modalitatea şi calea de invocare, dacă cererea de chemare în judecată vizează
anularea unui act juridic pentru o cauză de nulitate relativă, instanţa este obligată / poate să
invoce din oficiu o cauză de nulitate absolută?).
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