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Des aspectes de la théorie et de la pratique judiciaire concernant la 
suspension de l’exécution imposée durant la contestation à l’ exécution

Résumé
 La contestation d’exécution est le moyen procédural spécifique à la phase 
d’exécution imposée, représentant une plainte par où la personne intéressée 
sollicite à l’instance l’annulation des actes ou des mesures d’exécution illégales ou 
la précision du sens, de l’extension et de l’application du dispositif de la décision 
exécutée. La contestation de l’exécution a le rôle d’éviter toute illégalité au sujet 
de l’activité d’exécution et représente la garantie de la validité de celle-ci. Parmi 
les mesures que l’instance pourrait disposer dans le cadre de la contestation 
d’exécution, l’une des plus importantes est la suspension de l’exécution, car, a son 
tour, celle-ci est une garantie de la réalisation du but de la contestation. 
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Reglementarea legal  a suspend rii execut rii în temeiul promov rii unei 
contesta ii la executare este prev zut  în art. 403 C. proc. civ., aceste dispozi ii
reprezentând regimul general al încuviin rii suspend rii execut rii. Potrivit art. 
403 alin. 1 C. proc. civ.: "pân  la solu ionarea contesta iei la executare sau a altei 
cereri privind executarea silit , instan a competent  poate suspenda executarea, 
dac  se depune o cau iune în cuantumul fixat de instan , în afar  de cazul în care 
legea dispune altfel". Alin. 3 al aceluia i articol prevede c  asupra cererii de 
suspendare a execut rii silite, instan a, în toate cazurile, se pronun  prin încheiere, 
care poate fi atacat  cu recurs, în mod separat. 

Noua reglementare a art. 403 C. proc. civ., adus  prin O.U.G. nr. 138/2000, 
modificat  prin Legea nr. 219/2005, difer  de prevederile anterioare cuprinse în 
fostul art. 401 C. proc. civ., care dispunea c  în  cazuri urgente, se poate suspenda 
executarea prin încheiere, chiar înainte de orice înf i are. În prezent, cererea de 
suspendare a execut rii silite se solu ioneaz , în lipsa unei dispozi ii contrare, în 
edin  public , cu citarea p r ilor, prin acest aspect deosebindu-se de 

reglementarea anterioar  a institu iei.  Totodat , un element de noutate, adus prin 
O.U.G. nr. 138/2000 i p strat prin Legea nr. 219/2005, se refer  la  obligativitatea 
depunerii unei cau iuni, în cuantum fixat de instan . Se observ  c , în vederea 
solu ion rii cererii de suspendare a execut rii în cadrul contesta iei la executare, 
legiuitorul nu a stabilit un cuantum fix al cau iunii, cum a f cut-o în situa ia
prev zut  de art. 403 alin. 4 C. proc. civ., ci a l sat la aprecierea instan ei fixarea 
acestuia.
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Cu privire la natura juridic  a cau iunii, în literatura de specialitate1, s-a 
exprimat constant punctul de vedere c  aceasta reprezint  o garan ie pecuniar ,
dispus  de instan a de judecat , în sarcina reclamantului, pentru evitarea exercit rii 
de c tre acesta în mod abuziv a anumitor drepturi procesuale, i pentru a asigura 
dezd unarea pârâtului pentru pagubele produse prin exercitarea abuziv  a 
drepturilor procesuale de c tre reclamant2. Dispozi iile art. 403 alin. 1 C. proc. civ. 
au f cut obiectul unei excep ii de neconstitu ionalitate, cu privire  la care Curtea 
Constitu ional  s-a pronun at prin decizia nr. 150/20023, respingând excep ia, cu 
motivarea c  textul de lege mai sus-men ionat nu instituie diferen e de tratament 
juridic sau privilegii sau discrimin ri i de asemenea, prin prevederea cau iunii nu 
este înc lcat principiul ocrotirii legale a propriet ii private, indiferent de titular. 

O problem  controversat  în practic  a fost aceea dac  depunerea cau iunii 
este o condi ie prealabil , în lipsa c reia instan a nu poate dispune, prin încheiere, 
suspendarea, sau dac  instan a competent  poate admite cererea de supendare, i, 
prin aceea i încheiere, s  fixeze atât cau iunea, cât i termenul de depunere a ei, 
m sura suspend rii execut rii silite urmând s  opereze doar din momentul 
prezent rii dovezii de depunere a acesteia. 

În timp ce, unele instan e au apreciat prin analogie cu art. 300 alin. 3 i art. 
591 alin. 2, c  punerea în discu ie a cererii de suspendare a execut rii i
admisibilitatea acesteia sunt condi ionate de plata anticipat  a cau iunii, p rerea
cvasiunanim  a literaturii de specialitate4 i practicii judec tore ti a fost în  sensul 
c  suspendarea execut rii silite poate fi dispus  prin aceea i încheiere prin care se 
stabile te cuantumul i termenul de achitare a cau iunii, sau, altfel spus, 
suspendarea execut rii silite este afectat  de o condi ie suspensiv  (aceea de 
depunere de c tre contestator a cau iunii), dublat  de un termen înl untrul c ruia
trebuie realizat  aceast  condi ie5. În situa ia în care se stabile te cau iunea printr-o 
încheiere distinct  de cea prin care se solu ioneaz  cererea de  suspendare, 
împotriva acesteia nu se poate face recurs decât o dat  cu fondul cauzei, regimul 
s u juridic fiind acela al unei încheieri premerg toare6.

În ceea ce prive te cuantumul cau iunii, nu au fost stabilite legal, cote 
procentuale sau alte criterii pentru fixarea acesteia, fiind l sat la latitudinea 
suveran  a judec torului, spre deosebire de alte situa ii. când s-a prev zut în mod 
expres cuantumul cau iunii (cazul sechestrului asigur tor, pentru creditorul a c rui 

1 G. Boroi, Incidente care împiedic  stingerea ori amânarea execut rii silite în procesul civil, în 
“Curierul Judiciar”,  nr. 4/2003, p. 124.  
2 B. O. Jarka, Considera ii asupra cau iunii obligatorii la formularea de c tre persoanele juridice a 
contesta iei la executare silit  a crean elor bugetare, conform O.G. nr. 61/2002, privind colectarea
crean elor bugetare, în “Dreptul”,  nr. 4/2003, p. 102-107.  
3Publicat  în "Monitorul Oficial al României", partea I, nr. 508/15 iulie 2002.
4D.P. Sîngeorzan, C.N. Popa, Discu ii în leg tur  cu suspendarea execut rii silite, în “Dreptul”,  nr. 
4/2002, p. 86-87.   
5 G. Boroi, loc.cit., p. 124.
6În acest sens, Curtea de Apel Craiova, sec ia comercial , dec. nr. 132/19.02.2002, în “Curierul 
Judiciar”,  nr. 4/2002, p. 39. 
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crean  nu este contestat  în scris, cau iunea trebuie depus  odat  cu cererea de 
sechestru, iar cuantumul ei trebuie s  fie de 1/2 din  valoarea reclamat ).

Modific rile aduse art. 403 C. proc. civ. prin Legea nr. 219/2005 au 
vizat i cuantumul cau iunii, acesta fiind stabilit la 500 lei pentru cererile 
neevaluabile în bani i la 10% din valoarea obiectului cererii, pentru cele 
patrimoniale. Totodat , în materia contesta iilor la executare, întemeiate pe 
dispozi iile Codului de procedur  fiscal , cau iunea obligatorie stabilit  în sarcina 
persoanelor juridice este de 20% din valoarea reclamat .

Efectele încheierii pronun ate în cererea de suspendare a execut rii se 
produc de la data depunerii cau iunii, i nu de la momentul r mânerii irevocabile 
(în situa ia admiterii cererii), iar dac  instan a a respins cererea,  executarea 
suspend rii dispus  în baza art. 403 alin. 4 C. proc. civ., înceteaz  de la data 
încheierii, întrucât pe aceast  cale nu se stabile te un drept potrivnic fa  de alt
persoan , fiind aplicabile dispozi iile procedurii necontencioase. 

Încheierea pronun at  asupra cererii de suspendare a execut rii silite se 
poate ataca separat cu recurs, potrivit art. 403 alin. 3, în termenul general prev zut 
de art. 301 C proc. civ., de 15 zile de la comunicarea încheierii7.

În literatura de specialitate8, s-a exprimat opinia potrivit c reia, fiind o 
încheiere pronun at  în procedur  necontencioas , termenul de exercitare al c ii de 
atac curge de la pronun are, pentru p r ile prezente la solu ionarea cererii, i numai 
pentru p r ile lips , de la comunicare. (art. 336 alin. 2 C. proc. civ.). Calea de atac 
împotriva încheierii este recursul, chiar i în acele cazuri când hot rârea ce 
urmeaz  a se pronun a în contesta ia la executare este supus  apelului (art. 4001 i
401 alin. 2 C. proc. civ.). Interes în promovarea recursului împotriva încheierii de 
suspendare poate avea atât creditorul, în situa ia admiterii cererii, cât i debitorul 
contestator, în cazul respingerii acesteia, precum i în cazul admiterii, când se 
critic  cuantumul prea ridicat al cau iunii, dac  acesta a fost fixat prin aceea i
încheiere supus  recursului. 

În leg tur  cu suspendarea execut rii silite direct în cadrul recursului sau 
apelului exercitat împotriva hot rârii pronun ate în contesta ia de executare, s-au 
pronun at mai multe opinii. O parte a practicii i literaturii juridice a apreciat c  o 
astfel de cerere, formulat  în calea de atac, ar fi inadmisibil , potrivit art. 294 i
316 C. proc. civ.. Într-o alt  opinie9, s-a exprimat punctul de vedere în sensul 
admisibilit ii unei astfel de cereri în calea de atac, întrucât art. 403 alin. 1 C. proc. 
civ. face referire la faptul c  m sura suspend rii poate fi dispus  pân  la  
solu ionarea contesta iei la executare, f r  a distinge dup  cum este vorba de 
solu ionarea contesta iei în prim  instan  sau într-o cale de  atac, i f r  a stabili un 
anumit termen procedural pân  la care contestatorul ar fi îndrept it s  solicite 
suspendarea execut rii silite.

7 V.M. Ciobanu, G. Boroi, Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste gril , edi ia a II-a, Editura All 
Beck, Bucure ti, 2003, p. 495.
8 G. Boroi, loc. cit., p. 125.
9 Ibidem.
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În ipoteza în care suspendarea execut rii silite se dispune prin încheiere în 
cadrul recursului declarat împotriva hot rârii prin care s-a solu ionat contesta ia la 
executare, s-a pus problema dac  aceast  încheiere este irevocabil , sau supus  la 
rândul ei, recursului. Punctul de vedere majoritar exprimat în literatura juridic 10 i
în practic  a fost acela c  încheierile pronun ate în recurs prin care se dispune 
suspendarea execut rii silite, sunt irevocabile, în temeiul principiului accesorium 
sequitur principale, întrucât i hot rârea ce se va pronun a în recurs este 
irevocabil , i nu exist  nici o  justificare ca pentru un incident ce ar putea doar s
temporizeze executarea silit  s  se ajung  la o instan  superioar  celei care va 
pronun a hot rârea irevocabil  prin care executarea silit  ce putea fi chiar 
desfin at 11.

O alt  problem  ridicat  în practic  a fost aceea dac  poate fi pus  în 
discu ie solu ia pronun at  de prima instan  cu privire la cererea de suspendare a 
execut rii silite pe calea recursului formulat împotriva hot rârii prin care s-a 
solu ionat contesta ia la executare în cadrul c reia s-a formulat cererea de 
suspendare. Opinia majoritar  a fost în sens negativ, datorit  faptului c , de i pe 
calea recursului avut în vedere de dispozi iile art. 3041 C. proc. civ., pot fi invocate 
toate motivele de nelegalitate i netemeinicie ale hot rârii primei instan e, în 
condi iile în care art. 403 alin. 3 C. proc. civ., a prev zut expres posibilitatea de a 
ataca cu recurs, în mod separat, încheierea prin care s-a solu ionat cererea de 
suspendare a execut rii silite, crearea posibilit ii de a critica aceast  solu ie, pe 
calea recursului declarat împotriva hot rârii prin care s-a solu ionat contesta ia la 
executare ar fi excesiv , constituind un "recurs la recurs". Prin urmare, chiar dac
partea nu a atacat cu recurs separat încheierea prin care s-a solu ionat de c tre
prima instan  cererea de suspendare a execut rii silite, instan a investit  cu 
recursul declarat împotriva hot rârii pronun ate în contesta ia la executare, nu se 
mai poate pronun a asupra legalit ii i temeiniciei acestei m suri.

Referitor la aspectul dac  se poate solicita instan ei de control judiciar 
suspendarea execut rii silite, pe durata recursului formulat împotriva hot rârii prin 
care s-a respins atât cererea de suspendare a execut rii silite cât i contesta ia la 
executare, r spunsul dat din practic , în lipsa unei reglement ri exprese, a fost 
negativ, astfel de cereri formulate în c ile de atac fiind inadmisibile, întrucât, în 
raport de dispozi iile art. 284, alin. 5, C. proc. civ. (în materia apelului), i art. 300 
alin. 3 C. proc. civ. (în materia recursului) este permis  suspendarea execut rii
silite doar în situa ia în care calea de atac este îndreptat  chiar împotriva hot rârii 
puse în executare. 

Suspendarea execut rii silite poate s  fie nu numai total , ci i doar 
par ial . Este situa ia reglementat  de alin. 2 al art. 403, care prevede c , dac
bunurile urm rite sunt supuse stric ciunii, pieririi sau deprecierii, se va suspenda, 
în temeiul contesta iei la executare, numai distribuirea pre ului.

10 Jurispruden a C.S.J., Pandectele Române, nr. 4/2002, p. 97-98.  
11 G. Boroi, loc. cit., p. 125; în acela i sens, Curtea de Apel Bucure ti, sec ia a-V-a comercial , dec. 
nr. 246/2001, Pandectele Române nr. 4/2002, p. 97-98; Curtea de Apel Timi oara, sec ia civil , dec. 
nr. 2957/2001, Curierul judiciar nr. 2/2003, p. 67. 
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Cu privire la suspendarea execut rii, art. 403 alin. 41 din C. proc. civ. 
prevede posibilitatea pronun rii acesteia prin încheiere de c tre pre edintele 
instan ei, dac  exist  urgen , m sura astfel dispus  durând pân  la solu ionarea
cererii de suspendare în cadrul contesta iei la executare. În forma anterioar
modific rii prin Legea nr. 219/2005, art. 403 alin. 41 prevedea posibilitatea 
suspend rii pe cale de ordonan  pre edin ial . Altfel spus, concomitent cu 
introducerea contesta iei la executare sau a unei alte cereri privind executarea silit ,
i a formul rii în cadrul acesteia a unei cereri de suspendare a execut rii pe 

cau iune, partea interesat  poate formula o cerere de suspendare provizorie a 
execut rii prin încheiere, care nu se va solu iona de un complet ordinar, ci de însu i
pre edintele instan ei, i care va face obiectul unui dosar distinct de cel al 
contesta iei la executare. În astfel de situa ii, reclamantul este inut s  fac  dovada 
c  a formulat contesta ia la executare, i c  în cadrul acesteia a solicitat 
suspendarea execut rii silite. De asemenea, în prezent, textul legal prevede 
obligativitatea depunerii unei cau iuni în cuantum de 10% din valoarea obiectului 
cererii sau de 500 lei pentru cererile neevaluabile în bani. Aceast  cau iune este 
deductibil  din cau iunea stabilit  de instan . Solu ionarea cererii se face f r
citarea p r ilor, pre edintele instan ei pronun ând o încheiere, care nu este supus
nici unei c i de atac. 

O problem  controversat  atât în literatura de specialitate, cât i în practic ,
s-a referit, sub imperiul vechii reglemet ri, la obligativitatea depunerii de cau iune
în vederea solu ion rii cererii de suspendare provizorie. Într-o prim  opinie12, s-a 
subliniat c i în acest caz este obligatorie cau iunea, aceast  concluzie fiind dedus
prin analogie cu dispozi iile art. 280 alin. final, un alt argument fiind acela c , în 
aceast  privin  textul de lege nu instituie nici o derogare, din ansamblul 
reglement rii rezultând inten ia de generalizare a cau iunii. Totodat , în acest mod 
"se poate evita formularea unor cereri abuzive, deoarece un creditor de rea-credin
care ar ob ine f r  cau iune, chiar i numai pentru câteva zile suspendarea 
execut rii unor hot râri definitive, ar putea crea mari prejudicii creditorului"13. O 
alt  solu ie adoptat  în practic  a fost aceea c , în cazul suspend rii provizorii, nu 
este obligatorie cau iunea, întrucât legea nu face nici o referire la ea în cuprinsul 
art. 403 alin. final, spre deosebire de alte materii, unde s-a prev zut expres 
obligativitatea sa (art. 280 alin 3 i 4, art. 403 alin. 1, art. 300 alin. 3, art. 591 alin. 
2), sau s-a l sat la latitudinea instan ei oportunitatea depunerii de cau iune (art. 600 
alin 1, art. 591 alin. 1 C. proc. civ.). 

S-au invocat ca împrejur ri de natur  a nu justifica plata obligatorie a 
cau iunii pentru cererea de ordonan  pre edin ial , având ca obiect suspendarea 
provizorie a execut rii, urm toarele: scopul urm rit de legiuitor, durata redus  a 
m surii suspend rii ce poate fi acordat , desemnarea pre edintelui instan ei ca unic 
magistrat abilitat s  solu ioneze cererea. Aceast  opinie a fost confirmat  la aca 

12 S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, Tratat de executare silit , Editura Lumina Lex, 2001, p. 275-276; G. 
Boroi, loc. cit., p. 125; E. Popescu, F. Bradin, Suspendarea provizorie a execut rii silite în cadrul 
contesta iei la executare, în “Dreptul”,  nr. 3/2003, p. 115.  
13 V.M. Ciobanu, S. Zilberstein, op. cit., p. 238. 
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vreme de inatan a suprem , care a re inut c  "în conformitate cu prevederile art. 
300 alin. 3, coroborat cu art. 403 alin. 3 i 4, i art. 581 i 582 C. proc. civ., cererea 
de suspendare provizorie a execut rii pe cale de ordonan  pre edin ial  se poate 
solu iona f r  citarea p r ilor i în lipsa unei cau iuni"14.

În practica altor instan e, pre edintele instan ei investit cu solu ionarea unei 
cereri de suspendare provizorie a execut rii, pe cale de ordonan  pre edin ial
procedeaz  la verificarea împrejur rii dac  în cadrul dosarului de contesta ie la 
executare se g se te dovada achit rii cau iunii aferente cererii de suspendare a 
execut rii formulat  de contestator, considerând c , nu se impune obligarea p r ii
interesate de a achita dou  cau iuni - una pentru cererea de suspendare din cadrul 
dosarului de contesta ie, i alta pentru cererea de suspendare provizorie pe cale de 
ordonan  - fiind suficient  dovedirea împrejur rii c  s-a achitat cau iunea în 
dosarul de contesta ie la executare. În actuala reglementare, dat fiind prevederea în 
textul legal a obligativit ii pl ii unei cau iuni, aceste dispute r mân f r  obiect. 

O alt  problem  care s-a ridicat în practic  a fost aceea legat  de aspectul 
dac  hot rârea de suspendare provizorie este lovit  de nulitate în situa ia în care nu 
a fost pronun at  de pre edintele instan ei. Unele instan e, pornind de la dispozi iile
art. 304 pct. 1 C. proc. civ. au dat un r spuns afirmativ, argumentând c  instan a nu 
a fost alc tuit  potrivit dispozi iilor legale i în consecin , hot rârea astfel 
pronun at  este lovit  de nulitate. În sprijinul acestei opinii, s-a invocat caracterul 
imperativ i nu de recomandare a normei care dispune ca pre edintele instan ei s
solu ioneze cererea de suspendare provizorie a execut rii, în condi iile art. 403 alin. 
final C. proc. civ., sanc iunea nerespect rii acestei dispozi ii fiind nulitatea absolut
a hot rârii pronun ate. S-a admis totu i c  solu ionarea cauzei de de 
vicepre edintele instan ei sau de pre edintele de sec ie este legal , conform art. 403 
C. proc. civ. 

Dimpotriv , alte instan e investite cu un recurs împotriva solu iei 
pronun at  în ordonan a pre edin ial  au înl turat o astfel de critic , cu motivarea 
c , potrivit regulamentului de func ionare a instan ei, pre edintele instan ei poate 
delega o parte din atribu iile ce i-au fost conferite altor judec tori (cum ar fi de 
exemplu, primirea coresponden ei, fixarea termenelor). În temeiul art. 403 C. proc. 
civ. se poate dispune suspendarea execut rii silite a crean elor bugetare a c ror 
regim juridic de reglementat de din Codul de procedur  fiscal 15. Pentru a nu 
denatura finalitatea m surii suspend rii povizorii a execut rii silite, este imperios 
necesar ca cererea de suspendare a execut rii, formulat  în baza art. 403 alin. 1, C. 
proc. civ., s  fie solu ionat  cât mai urgent, în caz contrar m sura luat  în baza art. 
403 alin. 4, C. proc. civ., prelungindu- i efectele mai mult decât s-a avut în vedere 
prin adoptarea acestor dispozi ii legale. În practic  s-au iscat controverse i cu 
privire la soarta cau iunii la finalizarea contesta iei la executare, generate i de 
inexisten a unei reglement ri exprese în materie. 

14 C.S.J., sec ia comercial , dec. civ. nr. 2379/2002, Pandectele române nr. 2/2003, p. 229. 
15 C.D. Popa, A. Fanu-Moca, Câteva considera ii în leg tur  cu prevederile O.G. nr. 61/2002 privind 
colectarea crean elor bugetare, în “Curierul judiciar”,  nr. 1/2003, p. 145. 
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S-a decis în mod constant, c  în situa ia admiterii contesta iei la executare, 
cau iunea se restituie deponentului, cu excep ia cazului prev zut de Codul de 
procedur  fiscal  care reglementeaz  în aceast  materie un singur caz de restituire a 
cau iunii, i anume acela al desfiin rii execut rii silite. 

În situa ia în care contesta ia la executare este respins , s-a pus problema 
dac  se restituie cau iunea deponentului, sau dac  aceasta r mâne în contul 
crean ei, inclusiv pentru dezd unarea intimatului pentru pagubele cauzate prin 
tergiversarea execut rii, sau serve te scopului sanc ion rii exercit rii abuzive  a 
c ii contesta iei la executare. Având în vedere c  scopul cau iunii const  atât în 
prevenirea abuzurilor procesuale, cât i în asigurarea posibilit ii ca partea 
v t mat  prin întârzierea execut rii s  poat  fi desp gubit , s-a considerat c  în 
situa ia în care intimatul solicit  în mod expres ca dezd unarea s  se fac  din 
cau iunea consemnat  de contestatorul care a pierdut procesul, dovedind i
întinderea pagubei suferit  prin exercitarea cu rea-credin  a drepturilor procesuale 
instituite în art. 403 C. proc. civ., cau iunea s  poat  servi la acoperirea 
prejudiciului suferit de intimat. Cu alte cuvinte, desp gubirile sau amenzile la care 
se refer  art.  404 alin. 2 C. proc. civ., i la care poate fi obligat contestatorul, la 
cererea intimatului, în cazul respingerii contesta iei, se pot acorda din sumele 
constituite cu titlu de cau iune. În m sura în care, îns , intimatul nu solicit
eliberarea cau iunii în favoarea sa, instan a nu poate din oficiu s  procedeze în 
acest mod, urmând s  se restituie contestatorului suma depus  cu acest titlu. 
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