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Rezumat:
Contestarea executãrii silite efectuate în baza unui titlu de valoare (filã cec, cambie
sau bilet la ordin) prezintã anumite particularitãþi faþã de contestaþia la executare
reglementatã de dispoziþiile art. 399 alin. 1 C.pr.civ., întrucât art. 54 din Legea nr. 59/
1934 privind cecul ºi art. 62 din Legea nr. 58/1934 privind cambia ºi biletul la ordin
reglementeazã o procedurã specialã de contestare a validitãþii titlului executoriu ºi a
procedurii de executare efectuate în temeiul acestuia  opoziþia la executare.
Aceastã procedurã specialã de contestare a titlului executoriu reprezentat de un
titlu de valoare se distinge de contestaþia la executare din mai multe puncte de vedere
ce au o importanþã practicã semnificativã: termen de exercitare, competenþã teritorialã
de soluþionare, posibilitatea suspendãrii executãrii silite, calea de atac împotriva
hotãrârii instanþei ºi apãrãrile ce se pot formula.
Abstract:
Challenging in court the enforcement made under a payment instrument (cheque,
bill of exchange or promissory note) reveals certain features besides the appeal against
enforcement governed by art. 399 par. 1 of the Romanian Civil Procedure Code,
having regard that art. 54 of Law no. 59/1934 on the check and art. 62 of Law no. 58/
1934 on the bill of exchange and promissory notes governs a specific procedure for
challenging the validity of enforcement and enforcement proceedings conducted under
it - the opposition to execution.
This special procedure to contest the enforcement made under a payment
instrument is distinguished from appeal against enforcement in many respects that
have significant practical importance: terme to exercise, jurisdiction to resolve, the
possibility of suspension of enforcement, the appeal against the decision of the court
and defense motifs that may arise.
Keywords: procedure of forced execution, appeal against enforcement, validity of
enforcement, payment instruments, value titles, check, promissory notes, bill of
exchange opposition to execution, special procedures

Î

n ceea ce priveºte contestaþiile la executare îndreptate împotriva executãrilor
silite care se efectueazã în baza unor titluri executorii reprezentate de tiluri de
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valoare - îndeosebi bilete la ordin ºi file
cec - în practica judecãtoreascã s-au
conturat mai multe opinii în ceea ce priveºte opoziþia la executare reglementatã
de art. 54 din Legea nr. 59/1934 privind
cecul ºi art. 62 din Legea nr. 58/1934
privind cambia ºi biletul la ordin ºi posibilitatea de a formula contestaþia la executare reglementatã de art. 399 alin. 1
C.pr.civ.
În acest sens, existã opinii în sensul:
a) respingerii ca inadmisibilã a
contestaþiei la executare întemeiate pe
dispoziþiile art. 399 alin. 1 C.pr.civ. în
cazul în care s-a emis somaþia
cambialã748; b) calificãrii contestaþiei la
executare ca fiind opoziþie la executare;
c) soluþionãrii contestaþiei la executare
conform temeiului juridic ales de cãtre
contestator (opoziþie la executare sau
contestaþie la executare potrivit dispoziþiilor art. 399 alin. 1 C.pr.civ.); d)
soluþionãrii în cadrul aceluiaºi proces atât
a opoziþiei la executare, cât ºi a
contestaþiei la executarea propriu-zisã749.
Apreciem cã aceste interpretãri se
datoreazã în mare mãsurã lipsei unei
reglementãri unitare sau cel puþin suficient
de clare în ceea ce priveºte titlurile de
valoare ºi obligativitatea emiterii somaþiei
cambiale prin transcrierea exactã a
cambiei sau a biletului la ordin, fiind
cunoscut faptul cã, în practicã, de multe
ori organul de executare nu emite ºi
somaþia cambialã, ci apeleazã la
procedura de drept comun atunci când
începe executarea silitã a unui titlu de
valoare.
În raport de prevederile art. 399 alin.
1 C.pr.civ., contestaþia la executare
propriu-zisã este acea contestaþie la
executare îndreptatã împotriva actelor de
executare prin care se urmãreºte
desfiinþarea acelora întreprinse cu
nesocotirea legii.

În cadrul acestei forme a contestaþiei
la executare se disting douã categorii: a)
contestaþia la executarea silitã însãºi,
prin care, valorificându-se motive ce
vizeazã impedimente la executarea silitã
ori cauze de nulitate ce afecteazã o
anumitã executare în întregul ei, se
ajunge la desfiinþarea procedurii execuþionale; b) contestaþia la executare
îndreptatã împotriva unui act de
executare este acea contestaþie prin care
se invocã nesocotirea regulilor de
procedurã a executãrii silite ºi sãvârºirea
unui sau unor acte de executare nelegale
ºi se solicitã desfiinþarea numai a actelor
de executare efectuate cu încãlcarea legii;
în urma soluþionãrii unei astfel de contestaþii nu se desfiinþeazã întreaga procedurã a executãrii silite, ci, în conformitate
cu art. 399 alin. 2 C.pr.civ., urmeazã a se
desfiinþa exclusiv numai actele de
procedurã sãvârºite cu încãlcarea legii,
dupã care executarea silitã se va relua
de la ultimul act de procedurã valabil.
Opoziþia la executare împotriva executãrii silite a titlurilor de valoare (cec,
cambie ºi bilet la ordin) este reglementatã
de art. 54 din Legea nr. 59/1934 privind
cecul ºi art. 62 din Legea nr. 58/1934
privind cambia ºi biletul la ordin.

748
A se vedea sentinþa civilã nr. 1033/2009 a
Judecãtoriei Horezu, disponibilã în Indaco Lege 4.
749 A se vedea sentinþa civilã nr. 17/13.01.2010

a Judecãtoriei Podu-Turcului ºi sentinþa civilã nr.
508/10.02.2010 a Judecãtoriei Oneºti, disponibilã
în Indaco Lege 4.

Executarea silitã efectuatã în baza
unui titlu de valoare trebuie
soluþionatã de cãtre instanþa de
judecatã potrivit temeiului juridic
indicat de cãtre debitor ºi în
limitele determinate de calea de
contestare aleasã, cu o singurã
excepþie ce priveºte situaþia în
care se invocã apãrãri privind
validitatea titluluide valoare
devenit titlu executoriu.
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Prin exercitarea opoziþiei debitorul
pune în discuþie valabilitatea titlului,
putând invoca anumite excepþii care îl
apãrã de obligaþia de platã750.
În raport de aceste aspecte, problema
care se ridicã priveºte contestaþia la
executarea silitã însãºi prevãzutã de art.
399 alin. 1 C.pr.civ., iar nu contestaþia la
executare îndreptatã împotriva unui act
de executare, pe care debitorul o va putea
exercita pe parcursul desfãºurãrii
executãrii silite, fãrã a mai pune în discuþie
motive de nulitate ale executãrii silite în
întregul ei sau validitatea titlului
executoriu.
Importanþa practicã a identificãrii cãii
de contestare a unei executãri silite
desfãºurate în baza unui titlu de valoare
(contestaþie la executare/opoziþie la
executare) rezultã din mai multe puncte
de vedere:
a) în primul rând, termenul de exercitare este diferit, întrucât contestaþia la
executare întemeiatã pe dispoziþiile art.
399 alin. 1 C.pr.civ. se poate formula în
termen de 15 zile potrivit art. 401 C.pr.civ.,
iar opoziþia la executare se poate formula
în termen de 5 zile de la primirea somaþiei
cambiale, potrivit art. 62 alin. 1 din Legea
nr. 58/1934  în ceea ce priveºte cambia
ºi biletul la ordin  ºi art. 54 alin. 1 din
Legea nr. 59/1934  în ceea ce priveºte
cecul.
b) competenþa teritorialã de soluþionare este diferitã: contestaþia la executare
întemeiatã pe dispoziþiile art. 399 alin. 1
C.pr.civ. se soluþioneazã de cãtre instanþa
de executare, ce se determinã potrivit art.
373 alin. 2 C.pr.civ., iar opoziþia la
executare se soluþioneazã de cãtre
judecãtoria care a învestit titlul de valoare
cu formula executorie - art. 62 alin. 2 din
Legea nr. 58/1934 ºi art. 54 alin. 2 din
Legea nr. 59/1934.

c) suspendarea executãrii silite în
cazul opoziþiei de executare se poate
dispune numai în situaþia în care oponentul nu recunoaºte semnãtura,
înscriindu-se în fals, sau nu recunoaste
procura (art. 62 alin. 4 din Legea nr. 58/
1934 ºi art. 54 alin. 4 din Legea nr. 59/
1934), în timp ce suspendarea executãrii
silite în cadrul contestaþiei la executare
întemeiate pe dreptul comun se dispune
în conformitate cu dispoziþiile art. 403 alin.
1 C.pr.civ., în situaþia în care se
dovedeºte cã prin continuarea executãrii
silite s-ar produce prejudicii grave ºi
iremediabile sau greu de înlãturat ulterior,
indiferent de motivele invocate prin
contestaþia la executare.
d) cu privire la apãrãrile ce se pot
formula, astfel cum rezultã din dispoziþiile
art. 63 alin. 1 din Legea nr. 58/1934 ºi
art. 55 alin. 1 din Legea nr. 59/1934,
numai prin intermediul opoziþiei la
executare debitorul poate pune în discuþie
valabilitatea titlului de valoare ce se pune
în executare, în timp ce, în raport de
dispoziþiile art. 399 alin. 1 ºi 3 C.pr.civ.,
pe calea contestaþiei la executare nu pot
fi formulate asemenea apãrãri, fiind
inadmisibile.
e) o altã consecinþã semnificativã
priveºte calea de atac, deoarece art. 62
alin. 3 din Legea nr. 58/1934 stipuleazã
faptul cã împotriva hotãrârii pronunþate
asupra opoziþiei la executare se poate
formula apel în termen de 15 zile de la
pronunþare; în materia contestaþiei la
executare, în conformitate cu art. 402 alin.
2 C.pr.civ. hotãrârea se dã fãrã drept de
apel, iar termenul de exercitare a cãii de
atac curge de la comunicare, potrivit
regulii generale.
Apreciem cã într-un asemenea conflict
între opoziþia la executare ºi contestaþia
la executare problema nu trebuie tranºatã
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Stanciu D. Cãrpenaru, Drept comercial
român, Ed. Universul juridic, 2007, p. 592.
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de plano în baza pricipiului specialia
generalibus derogant, în favoarea
opoziþiei la executare  cale de atac
specialã.
Astfel, considerãm cã executarea silitã
efectuatã în baza unui titlu de valoare
trebuie soluþionatã de cãtre instanþa de
judecatã potrivit temeiului juridic indicat
de cãtre debitor ºi în limitele determinate
de calea de contestare aleasã, cu o
singurã excepþie ce priveºte situaþia în
care se invocã apãrãri privind validitatea
titlului.de valoare devenit titlu executoriu.
În acest fel, debitorul poate formula
constaþie la executarea silitã însãºi, în
conformitate cu dispoziþiile art. 399 alin.
1 C.pr.civ., invocând anumite
neregularitãþi ale executãrii silite (spre
exemplu, efectuarea plãþii voluntare
anterior începerii executãrii, lipsa calitãþii
sale de debitor, prescrierea dreptului de
a solicita executarea silitã, etc.), însã nu
va putea invoca aspecte privitoare la
validitatea titlului executoriu.
Aceste din urmã apãrãri pot fi
formulate numai pe calea opoziþiei la
executare.
Numai în cazul în care debitorul ar
invoca asemenea apãrãri pe calea
contestaþiei la executare, instanþa, dupã
punerea în discuþia contradictorie a
pãrþilor, ar trebui sã califice în temeiul art.
84 C.pr.civ. contestaþia ca fiind opoziþie
la executare ºi sã o soluþioneze în
consecinþã, cu toate efectele ce decurg
din exercitarea acestei cãi, aºa cum s-au
menþionat mai sus, iar nu sã respingã
contestaþia la executare ca inadmisibilã

cu motivarea cã debitorul are la dispoziþie
o altã cale de atac specialã.
Apreciem cã în situaþia în care nu s-au
formulat apãrãri privind validitatea titlului
executoriu, instanþa nu ar trebui sã califice
contestaþia ca fiind opoziþie la
executare751. Procedând în sens contrar,
s-ar putea chiar restrânge dreptul
debitorului de a contesta executarea silitã
însãºi, putându-se ajunge chiar la
respingerea cererii de chemare în
judecatã ca fiind tardiv formulatã,
deoarece termenul pentru exercitarea
opoziþiei la executare de 5 zile este mai
restrictiv decât cel de 15 zile prevãzut
pentru contestaþia la executarea silitã752,
deºi debitorul nu a invocat critici cu privire
la validitatea titlului executoriu, ci numai
neregularitãþi în desfãºurarea procedurii
de punere în executare silitã a titlului de
valoare.
În mãsura în care nu s-a emis somaþia
cambialã, sigura cale de atac împotriva
executãrii silite însãºi rãmâne contestaþia
la executare întemeiatã pe dispoziþiile art.
399 alin. 1 C.pr.civ.
Totodatã, contrar unor soluþii jurisprudenþiale753, apreciem cã nu se impune
judecarea paralelã, în cadrul aceluiaºi
proces, atât a unei opoziþii cambiale cât
ºi a contestaþiei la executare, întrucât
dispoziþiile art. 62 alin. 1 din Legea nr. 58/
1934 stipuleazã faptul cã debitorul poate
face opoziþie la executare, din aceastã
ultimã sintagmã rezultând cã opoziþia
priveºte nu numai titlul de valoare ce se
pune în executare, ci ºi actele de
executare efectuate în baza sa.

751 În acest sens, a se vedea ºi decizia nr. 1006/
10.06.2006 pronunþatã de Tribunalul Bucureºti 
Secþia a V-a Civilã, nepublicatã.
752 A se vedea sentinþa civilã nr. 8155/
12.06.2009 a Judecãtoriei Iaºi, disponibilã în Indaco

Lege 4.
753
A se vedea sentinþa civilã nr. 17/13.01.2010
a Judecãtoriei Podu-Turcului ºi sentinþa civilã nr.
508/10.02.2010 a Judecãtoriei Oneºti, disponibilã
în Indaco Lege 4..
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