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Properties în

Squire, Sanders & Dempsey LLP, firma
de avocatur

ncheiat o asociere
formal în anul 2001, a anun at recent
aprobarea fuziunii cu Hammonds LLP,
care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2011
i al c rei rezultat este crearea unui

juc tor de top pe pia a global

legătură cu closing-ul
tranzacţiei pentru achiziţia de la Timpuri
Noi a 5 hectare de teren în centrul
Bucureştiului, o tranzacţie în valoare de
35 milioane Euro.
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Retrospectiva legislativă

Noile măsuri pentru
accelerarea soluţionării proceselor

Alina Ostroveanu, avocat

O serie de măsuri menite să accelereze procedura
de soluţionare a litigiilor de natură civilă sau penală
fac obiectul recent publicatei Legi nr. 202/2010,
care urmează să intre în vigoare la data de 26
noiembrie 2010. Articolul de fond de luna aceasta
vă prezintă o analiză a principalelor modificări
aduse normelor de procedură civilă, cu implicaţii
asupra unei palete extrem de largi de litigii în
materie civilă şi comercială.

Practica Voicu & Filipescu acoperă toate domeniile
de expertiză relevante pentru compania
dumneavoastră. În această ediţie a buletinului
legislativ vă sunt prezentate câteva modificări
legislative recente în următoarele domenii:

Dreptul societăţilor comerciale

Concurenţă

Achiziţii publice

Proprietăţi imobiliare

•

•

•

•
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NOILE M SURI PENTRU ACCELERAREA SOLU IONĂRII PROCESELORĂ Ţ

O serie de măsuri menite să accelereze procedura de soluţionare a litigiilor de natură civilă sau penală

fac obiectul recent publicatei Legi nr. 202/2010 („Legea”), care urmează să intre în vigoare la data de

26 noiembrie 2010.

şi
răspunde nevoii de priveşte

procedură civilă şi penală.

vă prezintă o analiză a principalelor modificări procedură civilă, cu
implicaţii civilă şi comercială.

priveşte competenţa judecătoriilor soluţiona în şi
instanţă şi ţ până

remarcă, aşadar, tendinţa încărcare activităţii instanţelor judecătoreşti,
ă redusă fiind eliminată chiar ş

ă ă civilă, era singura cale de atac în asemenea litigii.

soluţii în ă soluţionare
reglementări ţ şi şi înscrisuri

către părţi:

după instanţei, cererile, ă între
avocaţi/ consilieri juridici, sub condiţia instanţă ă conţ ă atestarea
comunicării către ă.

ă ă s-a urmă ă ă
pentru analizarea cererilor sau ă ă ţ

ă serviciile poş ă se vor comunica ş
ş ă electronică – mijloace de informare ce permit confirmarea primirii.

Având în vedere preconizata intrare în vigoare la data de 24 iulie 2011 a noilor Coduri, Civil Penal, acest
demers legislativ creionare a unor linii directoare în ceea ce normele de

Acest articol aduse normelor de
asupra unei palete extrem de largi de litigii în materie

Un nou element introdus de Lege de a prima ultima
procesele cererile privind crean e având ca obiect plata unei sume de bani de la 2.000 lei

inclusiv.

Se de a reduce gradul de al în
cadrul litigiilor de anvergur i calea de atac a recursului care, potrivit vechii
formul ri a Codului de procedur

În încercarea de a identifica sensul acceler rii procedurii de a litigiilor, au fost
instituite noi privind comunicarea cita iilor a diverselor cereri prezentate de

sesizarea întâmpin rile sau alte acte se pot comunica direct
ca exemplarul depus la s in

sale partea advers
Prin asemenea m sur rit reducerea num rului de termene acordate într-o cauz

înscrisurilor depuse de c tre una dintre p r i.

în afara sistemului clasic (ce utilizeaz tale), actele de procedur i
prin telefon, fax, po t

PRINCIPALE MODIFICĂRI ADUSE NORMELOR DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Modificări în priveşte competenţa materială

ţ ş ă

ceea ce

Noi prevederi referitoare la cita ii i comunicarea actelor de procedur

�

�
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Accentuarea rolului medierii – mijloc de împ care a p r ilor

Stabilirea de termene scurte pentru solu ionarea litigiilor

ă ă ţ

ţ

O modalitate de solu ionare a disputelor pe cale amiabil e persoane specializate
(mediatorul), o constituie medierea, aceast în ceea ce prive te o palet

în materie civil în materie penal conflictele din
domeniul protec iei consumatorilor, etc.

P r ile implicate într-o disput în mod voluntar, chiar i în situa ia în care a fost
deja ini iat un litigiu în fa a instan elor competente. Începând cu data de 3 martie 2010 a fost instituit

rile aduse Legii nr. 192/2006, obliga ia organelor judiciare i arbitrale, dar i a altor
autorit i cu atribu ii jurisdic ionale, atât de a informa p r ile asupra posibilit ii i avantajelor folosirii
procedurii medierii, cât i de a le îndruma s ionarea
diferendelor, în acest mod asigurându-se o informare corect iabililor cu privire la posibilitatile de
solu ionare amiabil

Aceast i în ceea ce prive te recenta modificare a Codului de procedur
torii având posibilitatea de a invita p r ile s edin

Rolul medierii ca i în varianta modificat
Cod procedur înainte de ini ierea unui litigiu în materie comercial

obliga ia de a urma una dintre procedurile prealabile: fie concilierea direct
Un avantaj al medierii, ca nou ionare pe cale amiabil

ierea acestei proceduri constituie o cauz
ie, suspendare care opereaz îns

începerea procedurii.

Ori, utilizarea unei atari solu ii pentru stingerea amiabil
în situa ia unor diferende asupra unor crean e aflate într-un moment proxim expir rii termenului de

prescrip ie extinctiv

Elementul central, motorul demersului legislativ aflat în discu ie, este constituit de necesitatea stabilirii
unei durate cât mai reduse a procedurii de solu ionare a litigiilor.

În afara încerc rilor de degrevare a Instan elor (prin eliminarea unor c i de atac, în cazul litigiilor de
redus ia p r ilor a unor mijloace de solu ionare a disputelor în afara
instan ei), noile reglementari i propun a identifica mijloace de reducere a duratei solu ion rii
proceselor deja ini iate.

ţ ă, cu sprijinul unei terţ
ă procedură fiind aplicabilă ş ă largă

de conflicte intervenite ă, comercială, de familie, ă,
ţ

ă ţ ă pot recurge la mediere, ş ţ
ţ ţ ţ ă,

prin modifică ţ ş ş
ăţ ţ ţ ă ţ ăţ ş

ş ă recurgă la această procedură pentru soluţ
ă a justiţ

ţ ă a disputelor.

ă linie directoare a fost urmată ş ş ă
civilă, judecă ă ţ ă participe la o ş ţă gratuită de informare
asupra avantajelor acestei proceduri.

ş este mult mai bine conturat ă a
prevederilor art. 720 ă civilă: ţ ă, partea
interesată are ţ ă, fie medierea.

ă procedură de soluţ ă a diferendelor, este
reprezentat de faptul că iniţ ă de suspendare a curgerii
termenului de prescripţ ă ă pe o perioadă limitată de timp – 3 luni de la

ţ ă a unei dispute se poate dovedi salvatoare, mai
ales ţ ţ ă

ţ ă.

ţ
ţ

ă ţ ă
ă anvergură, prin punerea la dispoziţ ă ţ ţ
ţ îş ţ ă

ţ

procedură prealabilă obligatorie
1
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În acest sens, noile m suri privesc:

posibilitatea ca instan a, inând cont de concret
(în atare fine, instan ele având posibilitatea de a dispune

comunicarea termenelor c tre p r i telefonic, telegrafic, prin fax, po t

în cazul litigiilor comerciale, în cazul în care procedura de citare este complet
în edin în Camera de Consiliu) în ziua urm toare sau la termene scurte

succesive;

preschimbarea termenului de judecat
în Camera de Consiliu, .

Spre deosebire de actuala procedur reia comunicarea obiectivelor expertizei tehnice de
specialitate, stabilirea onorariului expertului se discutau în edinta public

te o nou urat în Camera de Consiliu.

Instan a va convoca p r ile în Camera de Consiliu, cu aceasta ocazie urmând a se discuta cu expertul (i)
costul estimativ al lucr rii i (ii) durata de timp estimat ia
expertului i a p r ilor fa ând a se consemna într-o încheiere).

În func ie de pozi ia expertului i a p r ilor, instan a stabile te termenul de depunere a raportului de
expertiz i condi iile de plat rii expertizei.

Se incearc în acest mod, evitarea situa iilor în care litigii având miz i asteapt ionarea de
mai mul i ani, fie datorit i tehnici,
fie din cauza termenelor succesive acordate pentru realizarea raportului de expertiz

În aceast rit, pe de-o parte, simplificarea procedurii, dar i stabilirea
unor termene clare pentru diversele etape ale acesteia.

În mod concret, un prim pas îl constituie extinderea competen ei executorilor judec tore ti, execut rile
silite efectuându-se de executorii judec tore ti din circumscriptia în care urmeaz

în circumscrip ia c reia sunt situate bunurile (spre deosebire de actuala procedur
în cadrul c reia competen a executorilor judec tore ti era determinat torie).

Totodat ât pentru solicitarea încuviin rii execut rii silite (executorul
judec toresc având îndatorirea de a solicita aceast încuviin are în termen de 5 zile de la înregistrarea
cererii de c tre partea interesata), cât i pentru procedura propriu-zis încuviin are de c tre instan

ă

ţ ţ situaţia ă a dosarului, să stabilească
ţ

ă ă ţ ş ă electronică);

ă, judecata poate
continua ( ş ţă publică/ ă

ă urmează a fi dispusă, pentru motive temeinice, de
instanţă,

ă, potrivit că
ş ă, chiar pe parcursul mai

multor termene, noua reglementare stabileş ă procedură, desfăş ă

ţ ă ţ
ă ş ă pentru realizarea raportului de expertiză (poziţ

ş ă ţ ţă de aceste probleme urm

ţ ţ ş ă ţ ţ ş
ă ş ţ ă a cheltuielolor necesare efectuă

ă, ţ ă majoră îş ă soluţ
ţ ă faptului că nu a fost posibilă contactarea unuia sau mai multor experţ

ă.

ă materie, demersul legislativ a urmă ş

ţ ă ş ă
ă ş ă a se

realiza executarea/ ţ ă ă,
ă ţ ă ş ă la nivel de judecă

ă, au fost stabilite termene clare at ţă ă
ă ă ţ

ă ş ă de ţ ă ţă a

�

�

�

termene

scurte, chiar de la o zi la alta

f r r ilor

cur ii de apel

ă ă citarea pă ţ

ţ

Modific ri în ceea ce prive te problematica expertizelor tehnice judiciare

Noi reglement ri în materia execut rii silite

ă ş

ă ă

News in Laws -
2010

Buletin Legislativ Lunar
Noiembrie



www.vf.ro 5copyright 20 VOICU&FILIPESCU10

execută ă ă urm ă

ă ţă a cererii de ţ ă

ţ ă ţ

ă este de competenţ

ă executorie (ş ţă este necesară pentru pornirea
execută

ţ ă, lichidă ş ă;

ţ ă;

ă alte impedimente prevă

ă norma nou edictată este departe de a oferi o soluţ ă
ş ă, noile dispoziţ ă civila fiind susceptibile

de interpretă

ţ ă cu o cerere de ţ ă
ş ţ ţ

ţ ş

ă
ă ă ţ ă

de exces de zel

ă premisele acceleră ţ ă noile prevederi
constituie doar un prim pas, o creionare a ceea ce se intenţ ă a reprezenta reforma actului
jurisdicţ

rii silite (atare m sur ând a fi dispus în termen de cel mult 7 zile de la înregistrarea cererii de
înregistrare).

Nu în ultimul rând, un element de noutate este constituit de determinarea în cadrul normei procedurale
a unor cauze de respingere de c tre instan încuviin are a execut rii silite.

În mod concret, instan a poate respinge o asemenea cerere în urm toarele situa ii:

(1) cererea de executare silit a altui organ de executare decât cel sesizat;

(2) titlul nu a fost investit cu formul i aceasta cerin
rii);

(3) crean a nu este cert i exigibil

(4) titlul cuprinde dispozi ii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silit

(5) exist zute de lege.

De remarcat este însa faptul c ie real în ceea ce
prive te procedura de executare silit ii ale art. 373 Cod procedur

ri numeroase sub aspectul:

(I) prerogativei instan ei, sesizat încuviin are a execut rii, de a analiza caracterul
cert, lichid i exigibil al crean ei (mai ales în situa ia în care aceste elemente au mai fost deja
analizate de instan a care a emis titlul executoriu), dar i sub aspectul

(ii) posibilelor interpret ri arbitrare ce pot fi date sintagmei„
fiind create chiar premisele unor adaug ri la textul legii de c tre unele instan e care dau dovad

în aplicarea normei procedurale.

Noul act normativ creeaz rii procedurii de solu ionare a litigiilor, îns
ioneaz

ional.

1

alte impedimente prev zute de lege”,ă
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Ordonanţ ţă nr. 90/2010a de urgen pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, publicată î

ă adusă Legii nr. 31/1990 constă î ţ suspensiv al opoziţ

ă prin OUG nr. 90/2010, formularea unei opoziţii nu are ca efect suspendarea
executării fuziunii sau divizării şi nu împiedică realizarea fuziunii sau divizării.

nd cu data de data de 1 ianuarie 2011, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul
cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, se depun numai la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice.

n Monitorul Oficial nr. 674 din 04 octombrie 2010 (“OUG 90/2010”).
O modificare important n renun area la efectul iei
formulate împotriva unui proiect de fuziune sau divizare. Astfel, conform art. 243 din Legea nr. 31/1990,
astfel cum a fost modificat

În plus, începâ

www.vf.ro 6

drept societar - retrospectiva legislativă

copyright 20 VOICU&FILIPESCU10

News in Laws -
2010

Buletin Legislativ Lunar
Noiembrie



Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 519/2010 pentru punerea în aplicare a Regulamentului
privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei a fost
publicat

Regulamentul are ca scop stabilirea regimului de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor
prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a celor
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în
domeniul ajutorului de stat.

în Monitorul Oficial nr. 705 din data de 22 octombrie 2010 („Ordinul').
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Ordinul nr. 314/2010 al Autoritaţii Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind punerea în aplicare a certificatului de participare la
licitaţii cu ofertă independentă a fost publicat

ă de licitaţie va prezenta o
declaraţie pe propria răspundere (al cărei model este anexat Ordinului) prin care se certifică faptul că
participarea la respectiva procedură este făcută în concordanţă cu regulile de concurenţă.

în Monitorul Oficial nr. 701 din data de 20 octombrie 2010
(“Ordinul”). Potrivit art. 1 din Ordin, fiecare ofertant sau candidat la orice form
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proprietăţi imobiliare - retrospectiva legislativă
Ordonan a de urgen ei de urgen

Principalele modific ri aduse de Legea 187 sunt:

(a) extinderea categoriei de persoane ce pot beneficia de programul Prima Cas de la persoanele
care p

(b) eliminarea
fi constituite de minim 7

beneficiari;

(c) extinderea valabilit

ţ ţă nr. 30/2010 de modificare a Ordonanţ ţă nr. 60/2009 privind
programul Prima Casă a fost aprobată prin Legea nr. 187.

ă

ă –
ână la data solicitării creditului nu au deţinut în proprietate nicio locuinţă la persoanele

care începând cu anul 2000 nu au deţinut în proprietate nicio locuinţă;

condiţiei ce fusese impusă de Ordonanţa de Urgenţa nr. 30/2010 cu privire la
asocierile în participaţiune care pot beneficia de program în sensul de a

ăţii dreptului de ipotecă de rang II ce va fi constituit în favoarea băncii
finanţatoare până la îndeplinirea de către beneficiari a tuturor obligaţiilor ce decurg din
contractul de credit.

Pentru mai multe informa ii, v rug m contacta i:

Daniel Voicu: voicud@vf.ro
Mugur Filipescu: filipescum@vf.ro

Strada tirbei Vod nr 26-28
Union International Center II
Etaj 5, 010113 Bucuresti
ROMANIA
Tel:  +40 21 314 0200
Fax: +40 21 314 0290
www.vf.ro

ţ ă ă ţ

Ş ă .
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