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Decizia nr. 20/2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind examinarea recursului în interesul legii 

formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava referitor la interpretarea şi aplicarea art. 

28716 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu privire la calificarea căii de atac în litigiile 

având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii 

de atribuire, precum şi în cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau 

denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie public a intrat in vigoare la data de 03.12.2015. 

Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Prin sesizare se solicita a se stabili, pe cale de interpretare, calificarea căii de atac în litigiile având 

ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de 

atribuire, precum şi în cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau 

denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică; 

- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că in interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 28716 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, hotărârea pronunţată de către secţia de contencios administrativ a tribunalului în 

procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în 

cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, 

rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică poate fi 

atacată numai cu recurs. 

 

Legea Parlamentul Romaniei nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare va intra in 

vigoare la data de 03.03.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Legea are drept scop stabilirea cadrului general și a condițiilor pentru emisiunea de obligațiuni 

ipotecare de către emitenți, persoane juridice române, precum și reglementarea drepturilor și 

obligațiilor conferite de acestea deținătorilor lor; 

- Obligatiunile ipotecare sunt definite ca titlurile de datorie emise în baza unui portofoliu de 

creanţe constituit conform prevederilor prezentei legi; 

- Cazurile in care Banca Naţională a României poate retrage aprobarea de emisiune acordată; 

- Situatiile in care Banca Naţională a României poate numi un administrator de portofoliu; 

- In ceea ce priveste sanctiunile, Banca Naţională a României este competentă să aplice sancţiuni 

administrative emitenţilor, persoanelor care asigură conducerea şi/sau administrarea acestora, 

agenţilor, administratorilor de portofoliu care îşi exercită atribuţiile sub supravegherea sa. 
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