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Hotărâre de plen din data de 05.06.2018
referitoare la aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr. 45/2018

În temeiul dispozițiilor art. 63 alin. 1) și 4) din Legea nr. 101/2016, se
adoptă următoarea
Hotărâre
1. Pentru contestațiile transmise sau depuse la Consiliu începând cu data
de 04 iunie 2018, se va solicita operatorilor economici prezentarea
dovezii constituirii cauțiunii impuse la art. 61¹ din Legea nr. 101/2016,
modificată prin O.U.G. nr. 45/2018.
2. În cazul contestațiilor care nu sunt însoțite de dovada constituirii
cauțiunii, înainte de soluționarea lor, completul va solicita autorilor
acestora transmiterea dovezii de constituire, în termen de 3 zile de la
primirea solicitării, corespondența având conținutul anexei la prezenta.
3. Regula de la pct. 2 se aplică și în cazul în care cauțiunea depusă nu
respectă cuantumul menționat la art. 61¹ din Legea nr. 101/2016,
modificată prin O.U.G. nr. 45/2018, caz în care se va solicita dovada
completării acestuia.
Prezenta hotărâre a fost adoptată conform dispozițiilor art. 63 alin.
4) din Legea nr. 101/2016, modificată prin O.U.G. nr. 45/2018, astfel:
- consilieri de soluționare a contestațiilor prezenți: 33
- voturi pentru: 29
- voturi împotrivă: 2
- abțineri: 2
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Nr............/

/

/.....06.2018

Către,

...................................................(contestator)

Referitor la contestaţia dumneavoastră nr. .................., înregistrată la
Consiliu

sub

nr.

.......................,

cu

...........................................................,

privire

organizată

la
de

procedura
..................

pentru atribuirea contractului ...................., în temeiul art. 611 alin. (1) din
Legea nr. 101/2016, modificată prin O.U.G. nr. 45/2018, vă solicităm să ne
comunicaţi, în termen de 3 (trei) zile de la data primirii prezentei, dovada
constituirii cauțiunii în cuantumul prevăzut de lege.
NOTĂ:

Primirea

prezentei

va

fi

confirmată

transmiterea unui fax la numerele din antet.

Președinte CNSC
Silviu - Cristian POPA

de

îndată

prin

EXTRAS DIN CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ
TITLUL XIV
Cauțiunea judiciară
Stabilirea cauțiunii și depunerea ei
Art. 1.057. - (1) Când legea prevede darea unei cauțiuni, suma datorată
de parte cu acest titlu se stabilește de către instanță în condițiile legii și se
depune la Trezoreria Statului, la CEC Bank - S.A. sau la orice altă instituție
de credit care efectuează astfel de operațiuni, pe numele părții respective, la
dispoziția instanței sau, după caz, a executorului judecătoresc.
(2) Dacă legea nu prevede altfel, cauțiunea nu va reprezenta mai mult de
20% din valoarea obiectului cererii, iar în cazul cererilor al căror obiect nu
este evaluabil în bani, nu va putea depăși suma de 10.000 lei.
Depunerea în numerar sau în instrumente financiare
Art. 1.058. - (1) Cauțiunea se depune, de regulă, în numerar.
(2) La cererea debitorului cauțiunii și dacă partea în favoarea căreia se
depune declară în mod expres că este de acord, cauțiunea va putea consta
și în instrumente financiare care pot servi ca instrumente de plată. Cu toate
acestea, acordul părții nu este necesar în cazul titlurilor emise de stat sau de
unitățile administrativ-teritoriale.
(3) Valoarea instrumentelor financiare prevăzute la alin. (2) este aceea
arătată în cuprinsul lor.
Oferirea de garanții reale
Art. 1.059. - (1) Sub rezerva acceptării exprese de către beneficiar, se
poate oferi cauțiune și un drept de ipotecă imobiliară sau mobiliară ori o
creanță ipotecară, dacă valoarea acesteia este cel puțin egală cu valoarea
cauțiunii stabilite de instanță, în condițiile legii.
(2) Când s-a acceptat cu titlu de cauțiune un drept de ipotecă, instanța va
dispune, din oficiu, intabularea acestuia sau, după caz, înregistrarea la Arhiva
Electronică de Garanții Reale Mobiliare.
(3) Cauțiunea care constă într-o creanță ipotecară produce efecte din
momentul înscrierii sau notării rangului în cartea funciară sau, după caz, în
Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Înscrierea sau, după caz,
notarea se va dispune de către instanță din oficiu.
(4) Când cauțiunea nu mai este necesară, instanța va ordona, din oficiu,
radierea înscrierilor făcute.

Aducerea unui garant
Art. 1.060. (1) La cererea debitorului cauțiunii, instanța poate
încuviința, cu acordul expres al beneficiarului cauțiunii, ca în locul bunurilor
arătate la art. 1.057-1.059 să fie adus un garant.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), instanța va stabili, cu citarea părților, un
termen la care garantul să fie înfățișat.
(3) Dacă garantul este încuviințat de instanță, el va da în fața acesteia ori
prin înscris autentic, depus la dosarul cauzei, o declarație că este de acord
să garanteze până la nivelul sumei stabilite de instanță.
Indisponibilizarea cauțiunii
Art. 1.061. Când cauțiunea a fost depusă în numerar sau în
instrumente financiare, ea nu poate fi urmărită de creditorii depunătorului
decât în măsura în care urmează a-i fi restituită acestuia. De asemenea,
cauțiunea nu va putea fi urmărită nici de creditorii depozitarului.
Procedura de stabilire a cauțiunii
Art. 1.062. - (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, instanța va cita
părțile în termen scurt, în camera de consiliu, și va stabili de urgență
cauțiunea.
(2) Instanța se pronunță printr-o încheiere care poate fi atacată odată cu
hotărârea prin care s-a dispus asupra cauțiunii.
(3) Când există urgență, instanța va putea stabili cauțiunea și fără citarea
părților. În acest caz, cauțiunea se va depune numai în numerar, într-un
termen stabilit de instanță. Debitorului cauțiunii îi va fi comunicată încheierea
prin care cauțiunea a fost stabilită, de la data acestei comunicări începând a
curge termenul pentru plata cauțiunii.
(4) Nedepunerea cauțiunii în termenul prevăzut la alin. (3) atrage
desființarea de drept a măsurilor în legătură cu care s-a dispus stabilirea
cauțiunii.
Înlocuirea cauțiunii în numerar
Art. 1.063. - Cel care a depus cauțiunea în numerar va putea cere
ulterior ca, în condițiile stabilite de prezentul titlu, suma în numerar să fie
înlocuită cu alte bunuri ori prin aducerea unui garant. În acest caz, dispozițiile
art. 1.062 alin. (1) și (2) rămân aplicabile.

Restituirea cauțiunii
Art. 1.064. (1) Cauțiunea depusă se va restitui, la cerere, după
soluționarea prin hotărâre definitivă a procesului în legătură cu care s-a
stabilit cauțiunea, respectiv după încetarea efectelor măsurii pentru care
aceasta s-a depus.
(2) Cauțiunea se restituie celui care a depus-o în măsura în care asupra
acesteia cel îndreptățit nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii
cuvenite până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data rămânerii
definitive a hotărârii sau, după caz, de la data încetării efectelor măsurii,
prevăzute la alin. (1). Cu toate acestea, cauțiunea se restituie de îndată dacă
partea interesată declară în mod expres că nu urmărește obligarea celui care
a depus-o la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin încuviințarea
măsurii pentru care aceasta s-a depus.
(3) Instanța se pronunță asupra cererii de restituire a cauțiunii cu citarea
părților, printr-o încheiere supusă numai recursului la instanța ierarhic
superioară. Recursul este suspensiv de executare. Încheierea pronunțată de
una dintre secțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.
(4) Dacă cererea pentru care s-a depus cauțiunea a fost respinsă, instanța
va dispune din oficiu și restituirea cauțiunii.

