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Rezumat: Rolul procesului civil este, printre altele, de a apăra, de a valorifica drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale cetăţenilor, interesele legitime încălcate sau nerecunoscute şi deduse judecăţii. În acest sens statul 

are obligaţia de a organiza şi de a garanta realizarea justiţiei, ca putere separată în stat, rezervându-şi, cu unele 

excepţii, dreptul de a rezolva prin organele sale, anume alcătuite în acest scop, conflictele de interese care se ivesc în 

desfăşurarea raporturilor sociale. 

Astfel, în linii mari, importanţa dreptului procesual civil poate fi pusă în evidenţă sub mai multe aspecte. În 

primul rând, asigură titularilor de drepturi civile subiective posibilitatea valorificării acestora, pe calea judiciară, în 

cazul încălcării sau contestării lor. În al doilea rând, prin condiţii şi forme prestabilite, instituie cadrul organizatoric şi 

procedural adecvat dezbaterilor contradictorii pentru ca, în orice cauză civilă, părţile să fie puse în situaţia de a-şi 

susţine pretenţiile şi apărările. De asemenea, reglementările procesual civile, și nu numai, trasează pentru judecători o 

linie autoritară de conduită, obligându-i să asigure respectarea dispoziţiilor legii şi să sancţioneze, dacă este cazul, 

prin mijloace reglementate în acest sens, orice încălcare sau tendinţă de eludare a legii.  

Totodată, trebuie avută în vedere și posibilitatea valorificării drepturilor dobândite sau consolidate ca urmare 

a pronunțării unei hotărâri judecătorești, respectiv realizarea efectivă prin punerea în executare a actului 

jurisdicțional, cu condiția ca îndeplinirea prestațiilor impuse de instanță să se poată materializa, activul patrimonial al 

debitorului fiind îndestulător. Tocmai aceste ipoteze și măsurile legale care pot fi dispuse de instanță în cadrul 

procesului civil în astfel de situații sunt vizate de studiul nostru. 

 

Cuvinte cheie: acțiune civilă; măsuri asigurătorii; sechestrul asigurător; sechestrul judiciar; poprirea 

asigurătorie. 

Încadrarea subdomeniului: Drept civil 

 

 

Preliminarii  

 

Acţiunea civilă include în conţinutul ei şi posibilitatea ca, atât timp cât procesul este în curs, instanţa 

de judecată să ia la cererea reclamantului unele măsuri, care să-l împiedice pe pârât de a face în viitor 

imposibilă executarea. Prin urmare, odată cu introducerea unei acţiuni în justiție - reale sau de creanţă - 

reclamantul este în drept de a urmări nu numai obţinerea unei hotărâri care să-i ofere câştig de cauză, ci şi 

perspectiva favorabilă a aducerii acesteia la îndeplinire prin predarea bunului urmărit, plata unei sume de 

bani, executarea în natură a prestaţiei etc. Această perspectivă este analizată și prezentată în doctrină ca un 

set de măsuri menite să garanteze asigurarea acțiunii civile în justiție. 

În acest sens s-au pronunțat unii autori, definind această operațiune ca fiind „luarea de către instanţa 

de judecată a măsurilor prevăzute de lege - asupra patrimoniului pârâtului sau asupra bunurilor care formează 

obiectul litigiului, aflate în posesia sa - în scopul de a asigura executarea hotărârii care reclamantul speră că 

va fi pronunţată în favoarea sa” [1]. 

Dintr-o altă perspectivă, având în vedere și actuala reglementare a instituției juridice de care vorbim, 

aceasta este considerată de legiuitor o procedură specială cu rol în „asigurarea drepturilor ce se valorifică 

prin acțiune”, ceea ce permite instanței de judecată să dispună „măsuri de indisponibilizare și de conservare a 

unor bunuri față de acte sau fapte de natură să pericliteze posibilitatea realizării efective, în momentul 

executării silite a hotărârii, a dreptului creditorului” [2]. 

Totodată, trebuie subliniat că măsurile asigurătorii sunt mijloace procesuale caracteristice și 

aparținând acțiunii civile, având menirea de a asigura partea litigantă (creditor), de a oferi acesteia o garanție 

prin indisponibilizarea bunurilor urmăribile ale debitorului sau a celor care reprezintă obiectul litigiului, 

creându-i posibilitatea realizării efective a executării silite [3]. 

Baza legală şi de principiu, privind luarea măsurilor asigurătorii, este înscrisă în art. 2324 alin. 1 C. 

civ. Astfel, avându-se în vedere că cel care este obligat personal este ţinut a îndeplini îndatoririle sale cu 

toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare, prin lege au fost reglementate în favoarea 
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creditorilor reclamanţi anumite măsuri juridice destinate a servi - când există temerea justificată a 

insolvabilităţii ori a înstrăinării bunurilor aflate în litigiu - la conservarea patrimoniului debitorilor pârâţi. 

Concret, asigurarea acţiunii civile se poate realiza prin una din următoarele măsuri de asigurare: 

sechestrul asigurător (art. 952-959 C. proc. civ.); sechestrul judiciar (art. 972-977 C. proc. civ.)  şi poprirea 

asigurătoare (art. 970-971 C. proc. civ.).  

Codul de procedură civilă reglementează, în același scop, şi alte proceduri noi, cum este sechestrul 

navelor civile, precum şi alte măsuri cu caracter provizoriu în materia drepturilor de proprietate intelectuală 

[4]. 

 

1. Sechestrul asigurător 

 

Așa cum este reglementat în art. 952 C. proc. civ., sechestrul asigurător constituie o măsură de 

asigurare a acţiunilor de creanţă şi constă în indisponibilizarea bunurilor mobile sau/și imobile ale pârâtului 

- aflate la el sau la un terţ - până la terminarea procesului pentru ca reclamantul, dacă va obţine câştig de 

cauză, să le poată urmări pentru satisfacerea creanţei sale constând într-o sumă de bani. 

Pentru înfiinţarea unui sechestru asigurător trebuie să fie întrunite următoarele condiţii: a) 

reclamantul să probeze că a promovat o acţiune de creanţă împotriva pârâtului; b) respectiva creanţă să fie 

constatată printr-un înscris; în lipsă de act scris, în ipoteza în care creditorul-reclamant solicită înfiinţarea 

sechestrului asigurător, va fi obligat la depunerea unei cauţiuni egală cu jumătate din valoarea reclamată; c) 

creanţa de care reclamantul se prevalează să fie ajunsă la scadenţă, iar în cazul în care nu este întrunită 

această cerinţă să se invoce una dintre situaţiile următoare: - debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările 

date creditorului;  - debitorul nu a dat asigurările promise; - există pericolul ca debitorul să se sustragă de la 

urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea. 

Referitor la procedura aplicării sechestrului asigurător, reținem că cererea pentru aplicarea 

sechestrului asigurător este o cerere accesorie, cu un obiect diferit de cel al acţiunii de fond, iar introducerea 

ei este condiționată de dovada faptului că a fost intentată acțiune în justiție împotriva debitorului. 

Cererea de sechestru asigurător se depune la instanţa competentă să soluționeze litigiul în primă 

instanță (art. 954 alin. 1 C. proc. civ.). Creditorul nu este obligat să individualizeze bunurile asupra cărora 

solicită să se înfiinţeze sechestrul. 

Măsura de indisponibilizare  a bunurilor mobile sau/și imobile ale pârâtului se va lua de urgență, în 

camera de consiliu, fără citarea părţilor, prin încheiere executorie, stabilindu-se suma până la care se 

încuviinţează sechestrul, fixându-se totodată, dacă este cazul, cuantumul cauţiunii şi termenul înăuntrul 

căruia urmează să fie depusă aceasta. Nedepunerea cauţiunii în termenul fixat de instanţă atrage desfiinţarea 

de drept a sechestrului asigurător. Aceasta se constată prin încheiere definitivă, dată fără citarea părţilor (art. 

956 C. proc. civ.). 

Încheierea prin care se admite sau se respinge cererea pentru înfiinţarea unui sechestru asigurător se 

comunică creditorului de îndată de către instanţă, iar debitorului de către executorul judecătoresc, odată cu 

luarea măsurii și numai când s-a instituit sechestrul, nu și în ipoteza în care cererea de inființare a 

sechestrului a fost respinsă [3]. Încheierea este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la comunicare, 

la instanţa ierarhic superioară. Apelul se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu citarea în termen scurt a 

părţilor. În ipoteza în care competenţa de primă instanţă aparţine curţii de apel, calea de atac este recursul 

(art. 959 C. proc. civ.). 

Încheierea prin care s-a încuviinţat aplicarea sechestrului asigurător va fi pusă în aplicare de către 

executorul judecătoresc, la cererea reclamantului-creditor, potrivit regulilor privitoare la executarea silită. 

Cât priveşte executarea propriu-zisă, este de observat că bunurile urmăribile sechestrate – care nu pot depăşi 

ca valoare creanţa pretinsă de reclamant - vor fi lăsate în custodie debitorului pârât, iar dacă acesta nu inspiră 

încredere, vor fi date în custodie unei alte persoane. 

Măsura sechestrului asigurător se aduce la îndeplinire de către executorul judecătoresc, potrivit 

regulilor din materia executării silite, care se aplică în mod corespunzător, fără a se mai impune vreo 

autorizare sau încuviinţare în acest sens (art. 954 C. proc. civ.). 

Dacă măsura de indisponibilizare vizează bunuri mobile, executorul se va deplasa, în cel mai scurt 

timp posibil, la locul unde se află acestea. Executorul judecătoresc va aplica sechestrul asupra bunurilor 

urmăribile numai proporțional cu cuantumul necesar realizării creanţei. În toate cazurile, sechestrul 

asigurător se va aplica fără somaţie ori înştiinţare prealabilă a debitorului [5]. 

Sechestrul asigurător înfiinţat asupra unui bun supus unor formalităţi de publicitate se va înscrie de 

îndată în cartea funciară, registrul comerţului, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sau în alte 

registre publice, după caz. Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, după înscriere, vor 

dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv.  
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Cel interesat va putea face contestaţie la executare împotriva modului de aducere la îndeplinire a 

măsurii sechestrului (art. 955 alin. 4 C. proc. civ.). 

În orice situație, dacă debitorul va da o garanţie îndestulătoare, instanţa va putea ridica, la solicitarea 

debitorului, sechestrul asigurător. Cererea se soluţionează în camera de consiliu, de urgenţă şi cu citarea în 

termen scurt a părţilor, prin încheiere supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la pronunţare, la instanţa 

ierarhic superioară. Apelul se judecă de urgenţă şi cu precădere. 

De asemenea, în cazul în care cererea principală, în temeiul căreia a fost încuviinţată măsura 

asigurătoare, a fost anulată, respinsă sau perimată prin hotărâre definitivă ori dacă cel care a făcut-o a 

renunţat la judecarea acesteia, debitorul poate cere ridicarea măsurii de către instanţa care a încuviinţat-o. 

Asupra cererii instanţa se pronunţă prin încheiere definitivă, dată fără citarea părţilor (art. 957 alin. 2 C. proc. 

civ.). 

Ca efecte ale sechestrului asigurător, reținem că măsura asigurătorie, odată aplicată, 

indisponibilizează bunurile sechestrate până la soluţionarea definitivă a procesului. În consecinţă, sustragerea 

de sub sechestru este considerată infracţiune şi pedepsită de legea penală, iar eventualele acte de înstrăinare a 

bunurilor vor fi lovite de nulitate. 

Trebuie spus că procedura instituirii sechestrului asigurător este considerată de unii autori ca fiind o 

procedură cu caracter necontencios [4], în timp ce opinia majoritară este în sensul că cererea de înființare a 

sechestrului asigurător se judecă potrivit regulilor specifice materiei contencioase [6]. 

Raportând situaţia sechestrului asigurător la finalul judecăţii este de observat că, în ipoteza în care 

reclamantul obţine câştig de cauză, sechestrul asigurător se transformă în sechestru definitiv de executare.  

Actualul Cod de procedură civilă cuprinde (în art. 960-969) reglementarea specială având ca obiect 

sechestrul asigurător al navelor civile, aplicabil și mărfurilor aflate la bordul unei nave. 

În aceleași condiții prezentate anterior, creditorul poate solicita înființarea sechestrului asigurător 

asupra unei nave, firește, cu respectarea convențiilor internaționale asupra sechestrului navelor, la care 

România este parte. 

Este de precizat că în cazuri urgente, cererea de înființare a sechestrului asigurător asupra unei nave 

se poate face chiar și înaintea introducerii acțiunii de fond. În acest caz, creditorul care a obținut instituirea 

sechestrului asigurător este obligat să introducă acțiunea la instanța competentă sau să inițieze demersurile 

pentru constituirea tribunalului arbitral într-un termen de cel mult 20 de zile de la data încuviințării măsurii 

asigurătorii. 

Cererea de sechestru se judecă de urgență în camera de consiliu, cu citarea părților. Încheierea este 

executorie și este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la pronunțare. Neintroducerea acțiunii în 

termenul menționat atrage desființarea de drept a sechestrului asigurător. Aceasta se constată prin încheiere 

definitivă, dată cu citarea părților. 

Competența de soluționare a cererii de sechestru asigurător asupra unei nave aparține tribunalului 

locului unde se află nava, indiferent de instanța la care s-a introdus sau urmează a fi introdusă acțiunea de 

fond. 

Ca excepție, nava gata de plecare nu poate fi pusă sub sechestru asigurător. Nava se consideră că este 

gata de plecare din momentul în care comandantul are la bord certificatele, toate documentele navei, precum 

și permisul de plecare, predate comandantului de căpitănia portului. 

După încuviințarea sechestrului asigurător, la cererea creditorului care are un privilegiu asupra unei 

nave, a unui coproprietar al navei sau chiar a debitorului, instanța care a dispus măsura asigurătorie poate 

ordona ca nava să întreprindă una sau mai multe călătorii, stabilind în același timp toate măsurile preventive 

care, după împrejurări, ar fi necesare. Nava poate pleca numai după transcrierea încheierii de încuviințare în 

registrele autorității maritime respective și înscrierea mențiunii corespunzătoare în actul de naționalitate. 

Pentru motive temeinic justificate, la cererea debitorului sau, după caz, a creditorului, instanța care a 

dispus sechestrul asigurător poate încuviința schimbarea navei sechestrate cu alta. 

Măsura sechestrului asigurător se aduce la îndeplinire prin imobilizarea navei de către căpitănia 

portului unde aceasta se află. În acest caz, căpitănia portului nu va elibera documentele necesare navigației și 

nu va admite plecarea navei din port sau radă. Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii 

sechestrului cel interesat va putea face contestație la executare la tribunalul locului unde se află nava. 

 

2. Sechestrul judiciar 

 

Sechestrul judiciar constituie o măsură de asigurare caracteristică acţiunilor civile reale, care constă 

în încredinţarea bunului aflat în litigiu, din dispoziţia instanţei de judecată, în păstrarea şi administrarea părţii 

care îl deţine sau unei terţe persoane pe timpul cât se desfăşoară procesul. 
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Pentru înfiinţarea unui sechestru judiciar se impun a fi întrunite următoarele condiţii: a) existenţa 

unui litigiu cu privire la proprietate sau alt drept real principal, la posesia unui bun mobil sau imobil ori la 

folosinţa sau administrarea unui bun proprietate comună şi reclamantul să fi cerut luarea acestei măsuri; b) 

instanţa să considere că această măsură se impune a fi luată; c) reclamantul să depună o sumă de bani drept 

cauţiune - pentru despăgubirea pârâtului - dacă instanţa va găsi de cuviinţă că o atare cerinţă este necesar a fi 

îndeplinită. 

Sechestrul judiciar se va putea încuviința și în ipoteza în care nu există încă un proces pe rol, având 

ca obiect: - un bun pe care debitorul îl oferă pentru liberarea sa; - un bun cu privire la care cel interesat are 

motive temeinice să se teamă că va fi sustras, distrus ori alterat de posesorul său actual; - bunuri mobile care 

alcătuiesc garanţia creditorului, când acesta învederează insolvabilitatea debitorului său ori când are motive 

temeinice de bănuială că debitorul se va sustrage de la eventuala urmărire silită ori să se teamă de sustrageri 

sau deteriorări. 

În această ipoteză, partea care a obţinut instituirea sechestrului judiciar este obligată să introducă 

acţiunea la instanţa competentă, să iniţieze demersurile pentru constituirea tribunalului arbitral sau să solicite 

punerea în executare a titlului executoriu, într-un termen de cel mult 20 de zile de la data încuviinţării 

măsurii asigurătorii. În caz contrar, intervine desfiinţarea de drept a sechestrului judiciar, care se constată 

prin încheiere definitivă dată fără citarea părţilor. 

În situația admiterii cererii de sechestru judiciar, instanţa va putea să îl oblige pe reclamant la darea 

unei cauţiuni, iar în cazul bunurilor imobile se va proceda şi la înscrierea în cartea funciară. 

Faţă de condiţiile impuse, pentru edificarea sa, instanţa de judecată este în drept de a examina sumar 

şi problema admisibilităţii acţiunii principale fără a se considera că prin aceasta ar prejudeca fondul cauzei. 

Într-adevăr, examinând sumar şi fără a prejudeca fondul cauzei, temeiurile de fapt şi de drept ale acţiunii, 

precum şi eventualele mijloace de apărare ale pârâtului - ca, de exemplu, prescripţia sau excepţia unei 

inadmisibilităţi - instanţa este în măsură să evite de a fi surprinsă şi să ia o măsură aşa de gravă în temeiul 

unei acţiuni temerare sau dubioase. 

Referitor la procedura aplicării sechestrului judiciar, menționăm că cererea pentru aplicarea 

sechestrului judiciar, poate fi făcută de reclamant (de regulă) sau de orice altă parte interesată (de exemplu, 

în cazul unei acţiuni de partaj). 

Cererea de sechestru judiciar, fiind o cerere accesorie - născută şi bazată pe existenţa unui litigiu – 

este de competenţa instanţei învestite cu judecarea acţiunii principale, în cazul în care există un proces asupra 

proprietăţii sau altui drept real principal, asupra posesiei unui bun mobil sau imobil ori asupra folosinţei sau 

administrării unui bun proprietate comună (art. 123 alin. 1 C. proc. civ.), respectiv instanţei în circumscripţia 

căreia se află bunurile care fac obiectul sechestrului judiciar, în ipoteza în care nu există pe rol un proces (art. 

974 teza a doua C. proc. civ.). 

Cererea pentru aplicarea sechestrului judiciar se judecă potrivit dreptului comun, însă de urgenţă, cu 

citarea părților şi cu precădere faţă de acţiunea principală. Însă, aceasta nu înseamnă că sechestrul judiciar se 

poate obţine pe cale de ordonanţă preşedinţială [7].  

În legătură cu soluţiile care urmează a fi pronunţate sunt de reţinut: admiterea sau respingerea cererii 

de sechestrare a bunului a cărui proprietate sau folosinţă se discută în cadrul acţiunii principale. În cazul 

admiterii, instanţa va desemna şi persoana (administratorul-sechestru), care poate fi însuşi deţinătorul sau un 

terț, indicat de părţi sau, în ipoteza lipsei unui acord, desemnat de instanţă, căruia i se încredinţează bunul 

respectiv. În cazul în care bunul în litigiu este încredinţat unei alte persoane decât deţinătorul bunului, 

aceasta nu trebuie să fie interesată în cauză. De asemenea, în cazul încredinţării bunurilor supuse confiscării 

unui custode, acesta nu poate fi obligat să le cumpere. 

Administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare şi administrare, va încasa orice 

venituri şi sume datorate şi va putea plăti datorii cu caracter curent, precum şi pe cele constatate prin titlu 

executoriu. De asemenea, cu autorizarea prealabilă a instanţei care l-a numit, administratorul-sechestru va 

putea să înstrăineze bunul în cazul în care acesta nu poate fi conservat sau dacă, dintr-un alt motiv, măsura 

înstrăinării este vădit necesară şi, dacă a fost în prealabil autorizat, el va putea sta în judecată în numele 

părţilor litigante cu privire la bunul pus sub sechestru. 

În situația în care administrator-sechestru a fost numită o altă persoană decât deţinătorul, instanţa va 

fixa, pentru activitatea prestată, o sumă drept remuneraţie, stabilind totodată şi modalităţile de plată. 

Hotărârea prin care instanţa dispune asupra cererii de înfiinţare a sechestrului judiciar este supusă 

numai apelului, în termen de 5 zile de la pronunţare, la instanţa ierarhic superioară. În ipoteza în care 

competenţa de primă instanţă aparţine curţii de apel, calea de atac este recursul.  

Efectele sechestrului judiciar sunt puse în evidenţă prin indisponibilizarea bunului în litigiu. În 

consecinţă, persoana căreia i s-a încredinţat bunul devine un depozitar al acestuia şi urmează a răspunde, 

dacă este cazul, potrivit regulilor contractului de depozit. 
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Este de reţinut, totodată, că efectul indisponibilităţii bunului asupra căruia s-a aplicat sechestrul 

judiciar este asigurat pe următoarele două căi: a) acţiunea în anulare pentru toate actele care ar veni în 

contradicţie cu scopul practic al indisponibilizării; b) aplicarea de sancţiuni penale în cazul sustragerii de sub 

sechestru. 

Sechestrul judiciar - fiind dependent de modul de soluţionare a acţiunii principale - va lua sfârşit 

odată cu rămânerea definitivă a hotărârii prin care se va dispune asupra fondului litigios al cauzei. Aceasta în 

sensul că prin această hotărâre se va decide şi asupra predării bunului indisponibilizat pe timpul judecăţii 

părţii care a obţinut câştig de cauză. 

 

3. Poprirea asigurătoare 

 

Poprirea asigurătoare constituie măsura de asigurare, care constă în indisponibilizarea sumelor de 

bani pe care debitorul pârât le are de primit de la un terţ datornic al său, pentru ca în felul acesta, la sfârşitul 

procesului, să se găsească stocată în mâinile acelei persoane o sumă de bani în vederea acoperirii creanţei pe 

care o pretinde creditorul reclamant [8]. 

Pentru înfiinţarea unei popriri asigurătoare se impun a fi întrunite următoarele condiţii[4]: a) să 

existe un proces pe rol şi reclamantul să fi cerut înfiinţarea popririi asigurătoare  asupra sumelor  de bani 

datorate de o terţă persoană debitorului pârât, fiind admisă și ipoteza în care poprirea poate fi înfiinţată chiar 

în mâinile creditorului reclamant atunci când acesta datorează el însuşi suma de bani debitorului pârât [9]; b) 

creditorul reclamant să facă dovada existenţei obligaţiei pârâtului cu un act scris sau, în lipsă, să depună o 

cauţiune care să reprezinte jumătate din valoarea sumei pe care o pretinde; c) creanţa creditorului reclamant 

să fie ajunsă la scadenţă, iar în cazul în care nu este întrunită această cerinţă să se invoce una dintre situaţiile 

următoare: - debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările date creditorului; - debitorul nu a dat asigurările 

promise; - când există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi 

risipească averea. 

Pentru înfiinţarea unei popriri asigurătoare, făcându-se aplicarea prevederilor legale din materia 

sechestrului asigurător (art. 954-959 C .proc. civ.), este necesar ca reclamantul, odată cu introducerea 

acţiunii, să facă cerere în care să indice cauza, adică titlul pe baza căruia solicită poprirea, precum şi valoarea 

creanţei sale. 

Cererea pentru înfiinţarea popririi asigurătoare se introduce la instanţa domiciliului sau sediului 

(după caz) debitorului pârât sau la aceea a domiciliului sau sediului (după caz) terţului poprit. Dacă cererea 

se face odată cu acţiunea principală - ca urmare a corelării dintre dispoziţiile art. 107 şi art. 123 alin. 1 C. 

proc. civ. - se impune sesizarea instanţei domiciliului pârâtului, fără ca terţul poprit să fie în drept a invoca 

excepţia de necompetenţă.  

Cererea pentru înfiinţarea unei popriri asigurătoare se rezolvă de instanţă, în camera de consiliu şi 

fără citarea părţilor. Dacă instanţa consideră că cererea este întemeiată şi corespunde condiţiilor impuse de 

lege, o va încuviinţa printr-o încheiere de poprire. În caz contrar o va respinge. 

Încheierea este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanţa ierarhic 

superioară. Apelul se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu citarea în termen scurt a părţilor. În ipoteza în 

care competenţa de primă instanţă aparţine curţii de apel, calea de atac este recursul (art. 959 C. proc. civ.). 

Împotriva încheierii de înfiinţare a popririi asigurătorii, orice parte interesată poate face cerere și 

instanța să dispună măsura suspendării, înainte de validare, adică mai înainte de terminarea procesului şi de a 

se efectua transferul creanţei poprite  - pe baza hotărârii obţinute - de la debitorul urmărit asupra creditorului 

urmăritor, pe motiv că, pâna la soluționarea în fond a procesului, a priori, creanța nu este certă, lichidă și 

exigibilă [2].  

În privința efectelor popririi asigurătoare, odată ce ordonanţa de înfiinţare a popririi asigurătoare se 

comunică terţului poprit, acesta, din momentul primirii, nu mai poate face nici o plată creditorului său - 

pârâtul din proces - şi nici altor persoane în numele acestuia. 

Drept urmare, până la soluţionarea definitivă a cauzei, terţul poprit va reţine întreaga creanţă pe care 

o datora creditorului său la înfiinţarea popririi, precum şi sumele devenite scadente ulterior înfiinţării 

acesteia. Este de observat că indisponibilizarea sumelor datorate debitorului poprit, de către şi în mâinile 

terţului popritor, este totală. Considerăm, totuşi, că în cazul salariilor și a altor venituri periodice (lunare) 

instanţa nu poate dispune măsura popririi asigurătoare asupra întregii sume. În atare cazuri - având în vedere 

că asigurarea acţiunii nu poate fi mai severă ca executare - pe bază de analogie, trebuie aplicate dispoziţiile 

art. 729 C. proc. civ., care determină cota parte urmăribilă pe bază de titlu executoriu asupra salariilor sau a 

altor venituri periodice asimilate acestora. 

Ce se întâmplă cu poprirea asigurătoare la sfârşitul procesului? Dacă procesul este câştigat de către 

creditorul reclamant, acesta, pe baza hotărârii obţinute - dobândind astfel un titlu executor în contra 
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debitorului său - va putea cere validarea popririi şi astfel terţul poprit va fi obligat să-i plătească creanţa 

datorată debitorului urmărit, stocată în mâinile sale, în mod direct şi nemijlocit. Reţinem deci, că din acest 

moment poprirea asigurătoare îşi va schimba caracterul devenind o măsură de urmărire şi executare [10]. 

În cazul în care procesul este câştigat de debitorul pârât, ori poprirea asigurătoare este ridicată din 

alte motive, ca de pildă renunţarea reclamantului la judecată ori acoperirea creanţei de către pârât din alte 

surse, terţul poprit va plăti creditorului său întreaga sumă indisponibilizată.  

 

Concluzii 

 

Rezumând, putem observa că în cadrul procesului civil, în virtutea principiilor fundamentale care 

operează în această materie, există posibilitatea luării unor măsuri pe parcursul derulării activității 

jurisdicționale, care au menirea de a facilita, la finalizarea acesteia, realizarea efectivă a drepturilor dobândite 

și consfințite prin hotărârea instanței, în sensul că se va asigura și conserva patrimoniul debitorului în scopul 

satisfacerii creanței creditorului. 

Toate aceste acte măsuri au ca fundament înfăptuirea judecăţii într-o manieră cât mai cuprinzătoarea, 

eficientă, echitabilă şi în conformitate cu adevărul, în aşa fel încât să ducă la realizarea drepturilor şi 

obligaţiilor corelative aflate în litigiu, situaţii fără de care nu s-ar putea vorbi de apărarea drepturilor şi 

intereselor civile. 

În concluzie, ori de câte ori se poate observa o încălcare sau o nerecunoaştere a unui drept subiectiv, 

se poate vorbi de apariţia unui litigiu cu referire la acel drept, rezultând că pentru a se ieşi din starea de 

conflict şi pentru valorificarea dreptului subiectiv în integralitatea sa, persoana care este titulară a dreptului 

litigios are dreptul, posibilitatea şi uneori obligaţia de a-şi apăra interesele pe calea acţiunii în justiţie și, 

totodată, de a solicita luarea de către instanță a acelor măsuri care să asigure punerea în executare a hotărârii. 
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