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Drept procesual civil 
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INTRODUCERE sau REPERE INTRODUCTIVE 

 

 
 

 Obiectivele cursului 

Dreptul procesual civil, ramură a științei juridice are ca obiect de cercetare dreptul 

procesual civil ca ramură de drept, adică studiază ansamblul normelor juridice procesual- 

civile. 

 Competențe conferite 

Prin studierea „Dreptului procesual civil” pe parcursul celor două semestre, studenții 

vor reuși nu numai să descrie și să sistematizeze normele juridice procesual-civile în 

vigoare, dar și să identifice condițiile obiective care au determinat elaborarea acestora, să 

interpreteze noțiunile generale și cele abstracte folosite de legiuitor, să aplice cunoștințele 

dobândite la cazuri concrete, de speță, să înțeleagă că în orice operă de aplicare a 

dreptului trebuie parcurse unele etape, și anume determinarea situației de fapt, 

identificarea și interpretarea normei juridice aplicabile, adică stabilirea corelației între 

drept și fapt sau, altfel spus, aplicarea legii la faptele constante. 

 Structura cursului 

Cursul de drept procesual civil cuprinde 10 capitole, structurate pe mai multe secțiuni 

și subsecțiuni, în așa fel încât să poată fi parcurse în cele două semestre. La sfârșitul fiecărui 

capitol se vor găsi teste grilă, cu ajutorul cărora se va face autoevaluarea. 

 Cerințe preliminare 

Dreptul procesual civil garantează eficacitatea și respectarea normelor de drept material 

care consacră drepturile subiective civile sau recunoaște interesele legitime; dreptul 

procesual civil reprezintă aspectul sancționator al dreptului material și intervine numai în 

caz de nevoie. De aceea, pentru parcurgerea unităților de învățare sunt necesare cunoștințe 

de drept material, în special cunoștințe de drept civil, drept al familiei, drept comercial, 
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drept al muncii, drept administrativ. 

 Discipline deservite 

Pe baza cunoștințelor acumulate prin studierea acestei discipline se dezvoltă 

cunoștințele de drept de la disciplinele în raport cu care dreptul procesual civil reprezintă 

dreptul comun al procedurii judiciare. 

 
 Bibliografia recomandată 

1. M. Fodor, Drept procesual civil, Ed. Universul Juridic, București, 2014. 

2. V.M. Ciobanu, T.C. Briciu, C.C. Dinu, Drept procesual civil, Ed. Național, 

București, 2013. 

 
 Evaluare 

Evaluarea studenților se va face prin: 

a) Examen – sub forma testului grilă, a cărui pondere în nota finală va fi de 60%. 

b) Teste de verificare a cunoștințelor pe parcurs (câte două verificări pe parcursul 

fiecărui semestru), a căror pondere în nota finală va fi de 40%. 
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Capitolul I 

DREPTUL PROCESUAL CIVIL - RAMURĂ ȘI ȘTIINȚĂ A DREPTULUI 

 

1. Dreptul procesual civil - noțiune, caractere și delimitare 

De-a lungul timpului, Dreptul procesual civil - ca ramură a sistemului dreptului - a 

primit diverse definiții, dar care în esență au același conținut. 

În accepțiunea noastră, Dreptul procesual civil reprezintă acea ramură a sistemului 

dreptului care reglementează organizarea judiciară, competența organelor de jurisdicție, 

activitatea de judecată și aceea de executare silită, precum și raporturile care se nasc între 

participanții la aceste activități, desfășurate în scopul soluționării proceselor și cererilor 

privind drepturile civile ori interesele legitime care se pot realiza numai pe calea justiției. 

Din această definiție se desprind următoarele elemente: 

În primul rând, Dreptul procesual civil este o ramură a sistemului dreptului, adică un 

ansamblu de norme juridice. 

Normele Dreptului procesual civil sunt cuprinse în „izvoarele dreptului procesual 

civil”. Acestea formează conținutul Dreptului procesual civil. 

Ansamblul normelor Dreptului procesual civil este grupat în instituțiile Dreptului 

procesual civil, adică grupe de norme care reglementează subdiviziuni ale obiectului 

Dreptului procesual civil. Sunt instituții de Drept procesual civil: acțiunea civilă; 

participanții la procesul civil; competența instanțelor judecătorești; actele de procedură și 

termenele procedurale; judecata în primă instanță; judecata în apel; căile extraordinare de 

atac; recursul în interesul legii și procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru 

dezlegarea unei chestiuni de drept; procedura necontencioasă, arbitrajul; executarea silită; 

procedurile speciale. 

Aceste instituții sunt grupate în doctrină în trei părți: partea generală, partea specială 

și executarea silită. Ele formează obiectul de studiu al Dreptului procesual civil, ca 

disciplină juridică. Partea generală are ca obiect de studiu principiile (generale) și 

instituțiile aplicabile tuturor etapelor și fazelor procesului civil, spre deosebire de partea 

specială unde este tratată activitatea specifică fiecărei etape și fiecărui moment a/al 

judecății. În schimb, executarea silită cuprinde instituțiile procesuale specifice celei de a 
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doua faze a procesului civil, unde este analizat modul de aducere la îndeplinire a 

dispozițiilor cuprinse în actul final al judecății - hotărârea judecătorească - sau în alt titlu 

executoriu. 

În al doilea rând, obiectul Dreptului procesual civil este format din raporturile juridice 

care se nasc între participanții la procesul civil, numite raporturi juridice procesual civile. 

Ele dobândesc acest caracter - de raporturi procesual civile - numai în măsura în care sunt 

reglementate prin normele procesual civile. 

Raporturile procesual civile generează drepturi și obligații sau îndatoriri pentru 

participanții la procesul civil, care sunt de natură diferită față de acelea ce derivă din 

raporturile de drept material sau substanțial. Natura juridică diferită a drepturilor și 

obligațiilor generate de cele două categorii de raporturi juridice se fundamentează pe faptul 

că Dreptul procesual civil garantează eficacitatea și respectarea normelor de drept material 

care consacră drepturi subiective și obligații corelative pentru persoanele fizice și 

persoanele juridice. Altfel spus, normele Dreptului procesual civil intră în acțiune, de 

regulă, în momentul în care normele dreptului material sunt nerespectate, adică în ipoteza 

în care drepturile subiective civile sau interesele legitime sunt nesocotite, încălcate ori 

obligațiile nu sunt îndeplinite, caz în care dreptul capătă un caracter nou, el devine pretenție, 

dacă titularul dreptului se manifestă în acest sens. Drepturile și obligațiile procesual civile 

alcătuiesc conținutul raporturilor procesual civile și sunt reglementate în mod amănunțit 

prin normele Dreptului procesual civil, în funcție de calitatea participanților la proces. Prin 

urmare, până în momentul declanșării procesului civil nu putem vorbi de raporturi juridice 

procesual-civile, ci de raporturi juridice de drept civil în sens larg. Așadar, raporturile 

juridice procesual civile sunt raporturi reglementate de normele procesual civile, care se 

nasc sau apar în cursul desfășurării procesului civil. 

Ca orice raport juridic și raportul juridic procesual civil cuprinde în structura sa trei 

elemente: subiectele (participanții la procesul civil); conținutul (drepturile și obligațiile 

participanților) și obiectul (stabilirea existenței sau inexistenței raportului de drept material 

ori substanțial de conflict dedus judecății). 

Raporturile procesual civile pot fi grupate în: 

- raporturi între instanță și părți; 

- raporturi între instanță și ceilalți participanți la procesul civil; 



6  

- raporturi între părți. 

Cele mai numeroase și mai semnificative sunt raporturile procesual civile între instanță 

și părți, calificate în doctrină și ca raporturi procesuale principale. 

Instanța nu este parte în proces, ea este participant însărcinat cu aplicarea, interpretarea 

și respectarea legii în opera de înfăptuire a justiției. Fără instanță și fără părți nu se poate 

vorbi de proces. 

Raporturile procesuale între instanță și ceilalți participanți la procesul civil sunt 

calificate ca raporturi procesuale auxiliare. Ele se stabilesc între persoanele străine de 

raportul juridic conflictual dedus judecății (cum ar fi martori, experți, interpreți) și ceilalți 

participanți la proces. 

În aceste două categorii de raporturi procesual-civile, instanța participă în calitate de 

autoritate statală învestită cu puterea de a judeca. 

De asemenea, o categorie de raporturi procesual-civile se naște între instanța de judecată 

și celelalte organe de stat care contribuie la înfăptuirea justiției în pricinile civile. Bunăoară, 

raporturile dintre instanța de judecată și procuror, raporturile dintre instanța de judecată și 

organele de executare silită, raporturile dintre organele de jurisdicție între ele, raporturile 

dintre instanță și organele însărcinate de lege cu îndeplinirea unor acte de procedură (cum 

ar fi comunicarea citațiilor). 

Procesul civil dă naștere unor raporturi procesuale și între părți. Astfel de raporturi 

intervin, de pildă, în cazurile: încheierii unei tranzacții judiciare; amânării cauzei prin 

acordul părților; prorogării voluntare a competenței. Aceste raporturi procesuale se 

deosebesc de acelea care apar între instanță și părți sau ceilalți participanți la proces, 

datorită poziției de egalitate judiciară a părților, în cazul primei categorii, respectiv poziție 

de inegalitate, de subordonare, în cazul celei de a doua categorii. 

Raporturi juridice procesual-civile pot lua naștere și între părți și experți, părți și 

martori, părți și executorul judecătoresc etc. 

Deși teoretic este posibilă gruparea raporturilor procesuale civile, în practică, acestea 

nu pot fi privite separat unele de altele, deoarece se succed, se împletesc între ele, dând 

naștere unor raporturi procesuale complexe, în funcție de particularitățile fiecărei cauze 

civile. 
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Al treilea element al definiției privește subiectele sau participanții la procesul civil, 

precum și poziția judiciară a acestora. 

Scopul activității procesuale reprezintă al patrulea element al definiției și constă în 

rezolvarea justă și temeinică a pricinilor civile, pentru apărarea drepturilor civile ori a 

intereselor legitime. 

Referitor la drepturile subiective civile, subliniem, alături de opinia Dl. Profesor V.M. 

Ciobanu, că avem în vedere atât drepturile recunoscute de legislația civilă stricto sensu, cât 

și drepturile care fac parte din conținutul raporturilor juridice de drept comercial, de drept 

al familiei, de drept administrativ, de drept al muncii etc. 

De asemenea, pe calea justiției se urmărește și realizarea sau apărarea unui interes 

legitim și nu numai valorificarea sau apărarea unui drept subiectiv civil. De pildă, cererile 

în materie necontencioasă presupun intervenția instanței fără să se urmărească stabilirea 

unui drept potrivnic față de o altă persoană (art. 527 C.pr.civ.), luarea unor măsuri provizorii 

în cazuri grabnice pe calea ordonanței președințiale nu presupune stabilirea existenței 

dreptului (art. 996-1001 C.pr.civ.), prin cererile (acțiunile) posesorii se apără posesia ca 

stare de fapt (art. 1002-1004 C.pr.civ.). 

Expresia „Drept procesual civil” este folosită în sensul de: 

- ramură de drept, adică ansamblu de norme juridice, sens folosit în definiția de mai 

sus; 

- element al conținutului raportului juridic procesual civil, adică de posibilitate 

recunoscută de legea procesual-civilă persoanei al cărei drept subiectiv civil sau interes 

legitim a fost nerespectat, nesocotit sau încălcat, precum și persoanei care a nesocotit 

dreptul sau interesul de a folosi mijloacele procesuale care alcătuiesc acțiunea civilă în 

vederea protecției sau realizării dreptului ori interesului respectiv ori pentru a se apăra; 

- ramură a științei juridice, care are ca obiect de cercetare Dreptul procesual civil ca 

ramură de drept. 

Prin urmare, sarcina Dreptului procesual civil ca știință este de a studia, sub toate 

aspectele, conținutul normelor juridice procesual-civile, privite atât în ansamblu, cât și pe 

fiecare în parte. În concret, știința Dreptului procesual civil este chemată nu numai să 

descrie și să sistematizeze normele juridice procesual-civile în vigoare, dar și să studieze 
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condițiile obiective care au determinat elaborarea unei norme procesuale, să interpreteze 

noțiunile generale și abstracte folosite de legiuitor, să sesizeze lacunele legii, precum și să 

facă propuneri pentru complinirea lor. De asemenea, științei Dreptului procesual civil îi 

revine sarcina de a studia comparativ Dreptul procesual civil din alte state. 

În literatura juridică, nu există un punct de vedere unitar cât privește terminologia. Unii 

autori folosesc expresia „Drept procesual civil”, alții pe aceea de „Procedură civilă”. 

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, termenul „procedură” provine din fr. 

„procédure”, lat. „procedere” (a avansa, a merge înainte) și înseamnă „totalitatea actelor 

și a formelor îndeplinite în cadrul activității desfășurate de un organ de jurisdicție, de 

executare sau de alt organ de stat”, „ramură a dreptului care are ca obiect studiul 

procedurii”. Pornind de la acest sens și având în vedere opiniile din doctrina juridică, 

apreciem că denumirea corespunzătoare este aceea de „Drept procesual civil”, întrucât, 

așa cum s-a spus, procedura civilă, care conține regulile după care se desfășoară judecata 

și executarea silită, reprezintă numai o parte a Dreptului procesual civil, alături de teoria 

acțiunii civile și de jurisdicție. Rezultă că o parte a Dreptului procesual civil este 

jurisdicția, parte care cuprinde regulile ce guvernează organizarea judiciară și competența 

instanțelor, astfel încât cel interesat să se adreseze instanței judecătorești sau altui organ de 

jurisdicție ori cu activitate jurisdicțională căruia legiuitorul i-a recunoscut aptitudinea de a 

soluționa o anumită cauză sau un anumit litigiu. 

Teoria acțiunii civile constituie principalul element de legătură dintre dreptul material 

și dreptul procesual și, totodată, punctul de trecere de la jurisdicție la procedura civilă. Ea 

studiază condițiile în care o persoană poate obține recunoașterea sau stabilirea drepturilor 

și intereselor sale. 

Apoi, în limbajul juridic, mai tehnic, „procedura” înseamnă un ansamblu de formalități 

impuse unei jurisdicții pentru a tranșa problema juridică ce i-a fost dedusă de către cel care, 

la rândul său, s-a supus unor cerințe și formalități pentru a sesiza jurisdicția respectivă, ori 

sintagma „drept procesual civil” înglobează nu numai formele procesului civil, ci - și mai 

ales - „problemele de fond” ale procedurii, care, aparent doar, ar putea fi considerate 

formale. În fond, trebuie să precizăm condițiile în care o persoană poate formula o acțiune 

în justiție, cum se poate apăra, interveni într-un proces sau poate fi introdus într-o cauză, 

mai trebuie să definim hotărârea jurisdicțională în opoziție cu cea 

++
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administrativă să precizăm condițiile sale de validitate și efectele sale juridice, mai ales 

căile de atac ce pot fi îndreptate împotriva lor; trebuie să se repartizeze rolurile între instanța 

de judecată și părți în cadrul dezbaterilor judecătorești, să se stabilească întinderea puterilor 

fiecăruia în „materie litigioasă”. Regulile de formă nu trebuie să aibă ca finalitate decât 

asigurarea punerii în aplicare a acestor principii. Trebuie să stabilim conținutul 

instrumentelor actelor de procedură, „să fixăm termenul pentru acțiune”, „să aranjăm într-

o manieră echilibrată un regim al nulităților de procedură” și, mai ales, „să reglăm cât se 

poate de bine incidentele de procedură”. Mai mult decât în orice altă materie, ne lovim de 

caracterul esențialmente concret al problemelor ce trebuie rezolvate. Dificultatea este, de 

altfel, mai mare cu cât activitatea jurisdicțională civilă acoperă materii foarte diverse. 

În doctrină sunt reținute următoarele caractere ale Dreptului procesual civil: 

a) caracterul sancționar 

Acest caracter este dat de faptul că Dreptul procesual civil, prin soluționarea litigiilor 

referitoare la drepturile subiective civile, garantează eficacitatea și respectarea normelor de 

drept material care consacră aceste drepturi. 

Pentru a se ajunge la sancționarea judiciară a drepturilor subiective civile, Dreptul 

procesual civil conferă celui interesat o prerogativă, numită „acțiune în justiție”. 

Din această perspectivă se apreciază că Dreptul procesual civil ar fi tocmai cealaltă față 

a dreptului material, aspectul său sancționar, care intervine numai în caz de nevoie 

„Dreptul material civil ar fi ineficace dacă, pe calea procesului civil, nu s-ar asigura 

realizarea lui și, tot astfel, procesul civil ar fi de neconceput fără existența unui drept 

material pe care să-l apere și să-l valorifice”. 

Ignorându-se obiecțiunile formulate în doctrină s-ar putea spune, cel mult, că „numai 

legea procedurală „aplicată” reprezintă latura sancționatoare a legii materiale, întrucât 

virtualitatea aplicării legii procedurale îndeplinește o funcție preventivă și moralizatoare, 

cultivând încrederea și buna-credință”. Ca urmare, dacă se dorește să se folosească pentru 

procedura civilă apelativul „latura sancționatoare”, atunci semnificația n-ar putea fi decât 

aceea de confirmare a unui drept subiectiv civil sau de asigurare a mijloacelor necesare 

pentru valorificarea drepturilor subiective consacrate de legea de drept material, atunci 

când forma este condiția acestei confirmări sau valorificări; 
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b) caracterul reglementar, în sensul că voința părților și cea a judecătorului sunt 

limitate de dispoziții constituționale și legale care, în general, sunt de ordine publică. 

Normele de Drept procesual civil sunt cuprinse în Constituție, în Codul de procedură 

civilă, în legi speciale și, în principiu, au caracter de ordine publică. De aceea ele se 

impun judecătorului, părților și celorlalți participanți la procesul civil. Ele interesează 

funcționarea serviciului public al justiției și numai în cazurile expres prevăzute de legiuitor 

ori atunci când sunt de ordine privată este permis să se deroge de la acestea. 

c) caracterul formalist 

Formalismul Dreptului procesual civil este dat de faptul că actele de procedură sunt 

supuse unor condiții de formă și unor termene, că organizarea și competența instanțelor 

sunt stabilite numai prin lege, iar declanșarea procesului, administrarea probelor, 

desfășurarea dezbaterilor, pronunțarea hotărârilor, exercitarea căilor de atac și executarea 

silită au loc potrivit regulilor prestabilite de lege. Însă formele prescrise au rolul de a ordona 

activitatea judecătorilor și a organelor auxiliare justiției și, totodată, de a disciplina 

activitatea justițiabililor. 

Există o proastă reputație a formalismului procedural, practic i se reproșează că este o 

sursă de injustiție, creând pentru reclamant „riscul de a pierde procesul din cauza unei 

chichițe”; pe plan teoretic, acest lucru ar conferi câteodată problemelor procedurale o 

reputație mai puțin științifică decât cea a problemelor de drept substanțial. Nu trebuie să 

pledăm pro domo, ci să corectăm această prejudecată. Am arătat că organizarea procesului 

ridică probleme de fond, dintre care unele prezintă o importanță științifică considerabilă și 

confirmă teoria generală a dreptului ca studiu al actului jurisdicțional, mai ales ca punct de 

trecere între fapt și drept, sau aceea a acțiunii în justiție. Se poate nega faptul că problema 

crucială a repartizării rolurilor între instanță și părți în cadrul procesului este o problemă de 

fond? 

Fără îndoială, însăși definiția noțiunii de „proces echitabil” este o problemă procedurală 

de fond, cea mai importantă, care nu ar putea fi soluționată decât în lumina principiilor 

generale ale dreptului, independent de orice lipsă a reglementării. 

Formalismul procedural nu este mai puțin incontestabil, dar nu este decât o tehnică în 

serviciul acestor principii. Ceea ce este îngrozitor este formalismul nejustificat, nu cel care 

își găsește aplicația în însuși interesul pe care trebuie să îl apere. Nu trebuie să 
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pierdem din vedere că anumite interese nu pot fi protejate decât prin instaurarea unui 

anumit formalism. Formalismul este un factor de rigiditate, însă este de asemenea un factor 

de stabilitate, fiind deosebit de delicat de a fixa limitele acestuia. 

d) caracterul de drept comun 

Acest caracter rezultă din faptul că normele Dreptului procesual civil, reglementate în 

Codul de procedură civilă, constituie dreptul comun al procedurii de judecată și se aplică 

oricărui litigiu care nu are o procedură distinctă, cum este procesul penal. 

De altfel, art. 2 C.pr.civ. stabilește că „Dispozițiile prezentului cod constituie procedura 

de drept comun în materie civilă. De asemenea, dispozițiile prezentului cod se aplică și în 

alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziții contrare”. 

Așadar, textul consacră caracterul de lege procesuală generală al Codului de procedură 

civilă, ceea ce înseamnă că el se aplică în toate cazurile și în orice materie, dacă legea nu 

prevede în mod expres altfel. În sensul art. 2 C.pr.civ. , prin materie civilă se înțelege orice 

raport de drept privat „indiferent de natura, obiectul, izvorul sau calitatea părților, 

profesioniști sau neprofesioniști”. Însă, Codul de procedură civilă se aplică „și în alte 

materii”, adică și în materia dreptului public, „în măsura în care legile care le reglementează 

nu cuprind dispoziții contrare”. 

Rezultă că prevederile Codului de procedură civilă sunt aplicabile și în procesul penal. 

Desigur, pentru raporturile juridice supuse legii penale există o procedură distinctă, Codul 

de procedură penală, care reprezintă dreptul comun în materie. Însă, în ceea ce privește 

latura civilă a procesului penal, se aplică dispozițiile Codului de procedură civilă, dacă nu 

se prevede altfel. 

În unele ramuri de drept se prevede expres împrumutarea unor norme juridice de 

Drept procesual civil. De pildă, dispozițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ se completează cu prevederile Codului civil și cele ale Codului de procedură 

civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de putere dintre 

autoritățile publice, pe de o parte, și persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor 

legitime, pe de altă parte [art. 28 alin. (1)]; art. 156 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice prevede că dispozițiile referitoare la jurisdicția asigurărilor sociale 

se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă și ale Legii nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară. 
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În unele situații, împrumutul normelor juridice procesual-civile se face în mod tacit, 

deoarece ramura de drept respectivă nu cuprinde reglementări privind soluționarea 

eventualelor litigii derivate din raporturile juridice care alcătuiesc obiectul ei ori dispozițiile 

procedurale pe care le conține sunt insuficiente, lacunare. De pildă, dreptul proprietății 

intelectuale. 

Trebuie să menționăm și prevederile art. 3 și 4 din Codul de procedură civilă referitoare 

la aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privitoare la drepturile omului și a dreptului 

Uniunii Europene, texte de inspirație constituțională. Astfel, în materiile reglementate de 

Codul de procedură civilă, dispozițiile privind drepturile și libertățile persoanelor vor fi 

interpretate și aplicate în concordanță cu Constituția, Declarația Universală a Drepturilor 

Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte [art. 3 alin. (1) 

C.pr.civ.]. Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile 

fundamentale ale omului, la care România este parte, și prezentul cod, au prioritate 

reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Codul de procedură civilă conține 

dispoziții mai favorabile [art. 3 alin. (2) C.pr.civ.]. La rândul său, art. 4 C.pr.civ. prevede 

că, în materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii 

Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul părților. 

În ceea ce privește delimitarea Dreptului procesual civil față de alte ramuri de drept, 

menționăm că raporturile juridice procesual-civile sunt raporturi juridice complexe, care au 

legătură cu alte raporturi juridice, ce fac obiectul reglementării unor alte ramuri de drept. 

Astfel, Dreptul constituțional conține norme cu valoare de principii pentru toate 

ramurile de drept, inclusiv pentru Dreptul procesual civil, fiind considerată principala 

ramură a sistemului dreptului. 

Deși în dreptul român există proceduri diferite pentru materia civilă și materia penală, 

totuși, între aceste ramuri, există unele asemănări, deoarece ele urmăresc apărarea normelor 

de drept material, substanțial, deosebindu-se în esență numai prin natura raporturilor 

juridice pe care le soluționează. 
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Astfel, atât Dreptul procesual civil, cât Dreptul procesual penal au ca obiect 

reglementarea modului în care se realizează activitatea de judecată, de unde rezultă 

următoarele asemănări: 

- ambele procese se desfășoară în etape succesive și progresive, cu respectarea unor 

reguli prestabilite; 

- aceleași instanțe judecătorești soluționează atât procese civile, cât și procese 

penale; 

- ambele procese se desfășoară după aceleași principii, cu unele excepții; 

- ambele procese parcurg etape asemănătoare (sesizarea, administrarea de probe, 

dezbaterea, deliberarea și pronunțarea hotărârii); 

- existența, în principiu, a acelorași mijloace de probă; 

- căile de atac ce se pot folosi sunt aceleași (apelul, recursul, contestația în anulare, 

revizuirea). 

Întrucât cele două ramuri de drept ocrotesc norme de drept material diferite, civile - în 

sens larg - și, respectiv, penale, între ele există și deosebiri semnificative. Astfel: 

- procesul civil este declanșat la sesizarea părții interesate, pe când procesul penal 

pornește la sesizarea unui organ al statului și numai în mod excepțional la plângerea 

persoanei vătămate; 

- procesul civil este guvernat de principiul disponibilității, fiindcă pune în joc mai 

mult interesul privat al părților, dreptul acestora de a dispune de obiectul procesului și 

de mijloacele procesuale consacrate prin lege, în timp ce procesul penal este 

caracterizat de oficialitate, mijloacele procesuale fiind declanșate din oficiu; 

- în procesul civil, contradictorialitatea se manifestă prin participarea la judecată a 

celor două părți cu interese contrarii din raportul juridic litigios dedus judecății, pe când 

în procesul penal este asigurată de organe diferite pentru acuzare și decizie, la care se 

adaugă poziția contradictorie dintre acuzator și acuzat; 

- procesul civil are două faze, pe când procesul penal are trei faze; prima fază a 

procesului penal, urmărirea penală constituie o activitate unipersonală, care nu este 

publică și are caracter preponderent scris; 

- modul de restabilire a ordinii de drept este diferit: pedeapsă penală (închisoare sau 

amendă) în procesul penal; restabilirea dreptului subiectiv sau a situației de fapt 
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încălcat/încălcate în procesul civil, prin obligarea judecătorească la îndeplinirea 

dispozițiilor cuprinse în hotărâre; 

- hotărârea civilă produce, de regulă, efecte relative „inter partes”, în timp ce 

hotărârea penală produce efecte „erga omnes”; art. 28 C.pr.pen. consacră o soluție 

asemănătoare celei din art. 22 al vechiului cod, stabilind că hotărârea penală definitivă 

are autoritate în civil cu privire la existența faptei și a persoanei care a săvârșit-o, dar 

hotărârea de achitare sau de încetare a procesului penal, rămasă definitivă, nu are 

autoritate în civil în ceea ce privește existența prejudiciului ori a vinovăției autorului 

faptei ilicite. La rândul lui, art. 1365 C.civ. prevede că instanța civilă nu este legată de 

dispozițiile legii penale și nici de hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a 

procesului penal în ceea ce privește existența prejudiciului ori a vinovăției autorului 

faptei ilicite; 

- executarea silită a hotărârii pronunțate în materie civilă se declanșează la cererea 

părții interesate, iar în procesele penale punerea în executare a hotărârii este guvernată 

de oficialitate. 

Legătura dintre Dreptul procesual civil și Dreptul civil „dă expresie corelației dintre 

conținut și formă”, deoarece prin normele Dreptului procesual civil se asigură protecția 

drepturilor subiective civile și a intereselor legitime, astfel că, fără existența Dreptului civil, 

normele procesuale ar fi lipsite de obiect. 

Dreptul procesual civil are o legătură strânsă și cu Dreptul internațional privat, întrucât 

această din urmă ramură de drept cuprinde ansamblul normelor juridice referitoare la 

raporturile de drept privat cu element de extraneitate. De altfel, legiuitorul român consacră 

în cartea a VII-a din Codul civil, art. 2557-2663, dispoziții de drept internațional privat, iar 

în cartea a VII-a din Codul de procedură civilă, art. 1064-1132 dispoziții aplicabile 

proceselor de drept privat cu elemente de extraneitate. În procesul civil internațional 

instanța aplică legea procesuală română, sub rezerva unor dispoziții exprese contrare (art. 

1087 C.pr.civ.). 

Cât privește legătura dintre Dreptul procesual civil și Dreptul financiar fiscal, 

menționăm că dispozițiile Codului de procedură civilă reprezintă dreptul comun pentru 

procedura fiscală. Deosebirile care există între procedura civilă și procedura fiscală sunt 

în esență legate de faptul că ele ocrotesc norme de drept substanțial diferite, civile - lato 
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sensu - și, respectiv fiscale. Dreptul civil aparține Dreptului privat, părțile fiind situate pe 

poziție de egalitate juridică în raporturile dintre ele, pe când Dreptul financiar-fiscal 

aparține Dreptului public, unul dintre subiectele raportului juridic fiind statul sau unitățile 

administrativ teritoriale și, ca urmare, se află pe poziție de inegalitate juridică, de 

subordonare. 

 
2. Normele Dreptului procesual civil 

 

2.1. Izvoarele (sursele) Dreptului procesual civil 

 
În știința juridică, noțiunea „izvor de drept” comportă două accepțiuni: una materială 

și alta formală. 

În sens material, prin izvor de drept înțelegem faptul social, factorii care configurează 

dreptul, care determină acțiunea legiuitorului, iar prin izvor al Dreptului procesual civil, 

în sens material, faptele sociale care generează normele acestei ramuri de drept. 

În sens formal (sensul pe care îl avem în vedere în prezenta secțiune), noțiunea „izvor 

de drept” semnifică mijlocul cu ajutorul căruia se exprimă izvorul material, forma pe care 

o îmbracă Dreptul în ansamblul normelor sale, pentru a căpăta putere obligatorie. 

Deci, forma specifică de exprimare a normelor de Drept procesual civil se numește 

izvor (sursă) de Drept procesual civil. 

În principiu, izvoare formale ale Dreptului procesual civil sunt actele normative, adică 

actele ce emană de la organele de stat învestite cu prerogativa legiferării și în care sunt 

concretizate norme de Drept procesual civil. 

Astfel, constituie izvoare ale Dreptului procesual civil: Constituția, legile 

(constituționale, organice și ordinare), decretele, ordonanțele Guvernului, hotărârile 

Guvernului, ordinele, instrucțiunile și reglementările conducătorilor organelor centrale ale 

administrației de stat, actele normative emise de autoritățile administrației publice locale 

care cuprind norme de procedură civilă. De asemenea, reglementările internaționale la care 

România este parte prin ratificare, devenind astfel parte integrantă a dreptului intern pot 

constitui izvoare de Drept procesual civil. În acest sens, art. 11 alin. (2) din Constituție 

prevede că tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern, iar 

art. 20 alin. (1) din legea fundamentală stabilește că dispozițiile constituționale 



16  

privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu 

Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care 

România este parte. Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la 

drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au 

prioritate reglementările internaționale [alin. (2)]. De exemplu, constituie izvoare de Drept 

procesual civil: Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale, 

ratificată, împreună cu protocoalele adiționale, prin Legea nr. 30/1994, al cărei art. 6-1 

stabilește, expres, un anumit număr de principii fundamentale de justiție elementară 

aplicabile în orice proces; Convenția privind procedura civilă, încheiată la Haga în 1 martie 

1954, la care România a aderat prin Decretul nr. 81/1971, Pactul internațional cu privire la 

drepturile civile și politice, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974. 

Desigur, nu pot fi omise din rândul izvoarelor de Drept procesual civil reglementările 

de la nivelul Uniunii Europene. Art. 4 C.pr.civ. stabilește că „În materiile reglementate de 

prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, 

indiferent de calitatea sau de statutul părților”. Menționăm cu titlu de exemplu, ca izvoare 

de Drept procesual civil: Regulamentul (CE) nr. 44/2001 privind competența judiciară, 

recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, Regulamentul (CE) 

nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în 

materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, Regulamentul (CE) nr. 861/2007 

de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă, Regulamentul 

(CE) nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanțele 

necontestate, Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 cu privire la somația de plată, 

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în 

domeniul obținerii de probe în materie civilă și comercială. 

Legea fundamentală - Constituția este principalul izvor formal și pentru Dreptul 

procesual civil, întrucât unele din principiile fundamentale ale procesului civil au ca izvor 

primar chiar dispozițiile constituționale, precum: principiul neretroactivității legilor [art. 15 

alin. (2)], principiul egalității [art. 16 alin. (1) și (2)], accesul liber la justiție [art. 21], 

dreptul la apărare (art. 24), exercitarea cu bună-credință a drepturilor și libertăților 

constituționale (art. 57), justiția se înfăptuiește în numele legii, este unică, imparțială și 
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egală pentru toți, iar judecătorii sunt independenți și se supun numai legii (art. 124), 

inamovibilitatea judecătorilor (art. 125), instanțele judecătorești sunt stabilite prin lege, 

iar competența lor și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege (art. 126), 

posibilitatea exercitării căilor de atac (art. 129). 

Dintre legile organice și ordinare, care conțin norme de procedură civilă o importanță 

majoră au: Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară; Codul de procedură civilă; 

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor; Legea nr. 317/2004 

privind Consiliul Superior al Magistraturii. Dispoziții cu aplicabilitate procesuală conține 

și Codul civil, cum ar fi cele referitoare la subiectele de drept, capacitatea de folosință și 

capacitatea de exercițiu, tranzacție, divorț, partaj, punerea sub interdicție, declararea 

judecătorească a morții, uzucapiune. 

Norme de procedură civilă se găsesc și în alte acte normative, precum: Legea nr. 

36/1995 a notarilor publici și a activității notariale; Legea nr. 51/1995 privind organizarea 

și exercitarea profesiei de avocat; Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești; 

Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic; Legea 

nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Codul muncii; O.U.G. nr. 80/2013 privind 

taxele judiciare de timbru; Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești. 

Însă principalul izvor formal al Dreptului procesual civil, alături de Constituție, 

este Codul de procedură civilă, care cuprinde în prezent, ca și în trecut, șapte cărți. Mai 

mult față de vechiul Cod, noul Cod cuprinde un titlu preliminar, structurat pe trei capitole 

consacrate domeniului său de reglementare, principiilor fundamentale ale procesului civil 

și regulilor de aplicare a legii de procedură civilă. 

Art. 1 C.pr.civ. stabilește obiectul și scopul acestui act normativ. Astfel, potrivit 

textului, Codul de procedură civilă, denumit în continuare codul, stabilește regulile de 

competență și de judecare a cauzelor civile, precum și cele de executare a hotărârilor 

instanțelor și a altor titluri executorii, în scopul înfăptuirii justiției în materie civilă. În 

înfăptuirea justiției, instanțele judecătorești îndeplinesc un serviciu de interes public, 

asigurând respectarea ordinii de drept, a libertăților fundamentale, a drepturilor și 

intereselor legitime ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, aplicarea legii și 

garantarea supremației acesteia. 
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La art. 5-23 C.pr.civ. sunt reglementate, în mod expres, principiile fundamentale ale 

procesului civil, principii care, până la noul Cod, erau în mare parte deduse din 

reglementarea constituțională, din interpretarea unor texte aflate în diverse cărți ale 

vechiului Cod, fiind mai degrabă o creație doctrinară, sancționată jurisprudențial, decât un 

act de voință expres al legiuitorului. 

Referitor la aplicarea în timp a normelor de procedură civilă, art. 24 C.pr.civ. prevede 

că dispozițiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor și executărilor silite 

începute după intrarea acesteia în vigoare. De asemenea s-a stabilit și legea aplicabilă 

proceselor în curs, legea aplicabilă mijloacelor de probă și hotărârilor judecătorești (art. 25-

27 C.pr.civ.). 

Cartea I (art. 29 - 191) - „Dispoziții generale” - este subdivizată în șase titluri, unde 

sunt reglementate instituțiile: acțiunea civilă, participanții la procesul civil, competența 

instanțelor judecătorești, actele de procedură, termenele procedurale, amenzile judiciare și 

despăgubirile. 

Cartea a II-a (art. 192 - 526) este consacrată procedurii contencioase sub patru 

titluri: procedura în fața primei instanțe, căile de atac, dispoziții privind asigurarea unei 

practici judiciare unitare și contestația privind tergiversarea procesului. Cu titlu de noutate 

legislativă, judecata în primă instanță are două etape, cercetarea procesului și dezbaterea în 

fond a procesului. Resistematizarea etapelor procesului civil a fost concepută în scopul 

creșterii eficienței activității de judecată și al reducerii duratei procesului civil, cu 

asigurarea tuturor garanțiilor procesuale. În etapa cercetării procesului se îndeplinesc, în 

condițiile legii, acte de procedură la cererea părților ori din oficiu, pentru pregătirea 

dezbaterii în fond a procesului, dacă este cazul. În acest scop, instanța va soluționa 

excepțiile, va examina cererile de intervenție, precum și fiecare pretenție și apărare în parte, 

va dispune, la cerere, măsuri asigurătorii, va lua act de renunțarea reclamantului, de 

achiesarea pârâtului sau de tranzacția părților, va încuviința și administra probe. Etapa 

cercetării procesului începe cu primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate și 

la care judecătorul, după ascultarea părților, va estima durata necesară pentru cercetarea 

procesului, ținând cont de împrejurările cauzei, astfel încât procesul să fie soluționat într- 

un termen optim și previzibil. Pentru motive temeinice, ascultând părțile, judecătorul va 

putea reconsidera această durată. În scopul cercetării procesului. judecătorul fixează 
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termene scurte, chiar de la o zi la alta. Când se socotește lămurit, judecătorul declară, prin 

încheiere, cercetarea procesului încheiată și fixează termen pentru dezbaterea fondului în 

ședință publică (art. 237-244 C.pr.civ.). În etapa dezbaterilor în fond, dacă părțile declară 

că nu mai au cereri de formulat și nu mai sunt alte incidente de soluționat, președintele dă 

cuvântul părților pentru a-și susține cererile și apărările formulate în proces. Când se 

consideră că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, 

președintele completului închide dezbaterile (art. 389-394 C.pr.civ.). O noutate legislativă 

este și procedura regularizării cererii de chemare în judecată (art. 200 C.pr.civ.), procedură 

care constă într-un filtru administrativ al completului, aleatoriu stabilit, și într-o procedură 

de completare a cererii introductive, în termenul stabilit de instanță. Această procedură este 

reglementată în scopul evitării punerii pe rolul instanțelor a unor cereri informe și se 

desfășoară, așa cum se deduce din cele precizate, anterior stabilirii primului termen de 

judecată, termen care reprezintă momentul de referință în declanșarea procesului și care 

preia funcțiile primei zile de înfățișare. De asemenea, în materia probelor s-a realizat o 

unificare a reglementării, în sensul că sunt reglementate în Codul de procedură civilă atât 

aspectele referitoare la administrarea probelor, cât și cele privind admisibilitatea acestora, 

dispoziții care în trecut se aflau în Codul civil. Au fost instituite unele reguli și mecanisme 

procedurale pentru eficientizarea procedurii și asigurarea soluționării cu celeritate a 

procesului, precum și o procedură, de sine-stătătoare, îndreptată împotriva nerespectării 

dreptului la soluționarea procesului într-un termen optim și previzibil, respectiv contestația 

privind tergiversarea procesului. Nu trebuie să omitem nici faptul că, în premieră, Codul 

reglementează efectele hotărârii judecătorești (art. 429-435 C.pr.civ.). 

Referitor la căile de atac s-au introdus noi reglementări cu caracter general, care 

includ enumerarea acestora, prevederea expresă a principiului legalității căilor de atac, a 

ordinii exercitării căilor de atac, clasificarea căilor de atac și, totodată, s-a pus capăt 

controverselor din publicațiile științifice referitoare la partea din hotărâre care poate fi 

atacată (art. 456-465 C.pr.civ.). 

Noutăți legislative și modificări s-au adus și dispozițiilor privitoare la căile 

extraordinare de atac, dintre care menționăm: reintroducerea procedurii de filtru a 

recursurilor de competența ICCJ, instanță cu plenitudine de competență în materia 
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recursului; formularea, exercitarea și susținerea recursului numai prin avocat sau, după caz, 

consilier juridic, cu excepția cazului în care partea sau mandatarul acesteia, soț sau rudă 

până la gradul al doilea inclusiv, este licențiată în drept [art. 13 alin. (2), art. 83-84, art. 

484, 486, 490 și 493 C.pr.civ.], soluție justificată mai ales pe faptul că recursul poate fi 

exercitat numai pentru motive de nelegalitate; înlăturarea unor motive și adăugarea altor 

motive de revizuire; modificarea motivelor și a termenului de exercitare a contestației în 

anulare, precum și nostrificarea unor soluții din doctrină și jurisprudență referitoare la 

procedura de judecată; reglementarea alături de recursul în interesul legii a unui mijloc nou 

de asigurare a unei practici judiciare unitare, și anume sesizarea ICCJ în vederea pronunțării 

unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

Cartea a III-a - „Procedura necontencioasă judiciară” (art. 527-540) - numită și 

procedură voluntară sau grațioasă reprezintă dreptul comun în materie, în cadrul căreia 

instanța exercită un control în privința cererilor cu care a fost sesizată, fără însă a se urmări 

stabilirea unui drept potrivnic față de o altă persoană, precum sunt cererile referitoare la 

darea autorizațiilor judecătorești sau la luarea unor măsuri legale de supraveghere, ocrotire 

ori asigurare (art. 527 C.pr.civ.). De pildă, procedura necontencioasă se aplică în ceea ce 

privește încuviințarea adopției, eliberarea unor recipise sau acte aflate în depozitul 

instanței, cererea de înregistrare a unui partid politic, acordarea personalității juridice 

asociațiilor și fundațiilor. În legătură cu procedura necontencioasă reținem următoarele 

noutăți legislative: reglementarea expresă a competenței; instituirea unor reguli privind 

judecarea în camera de consiliu, cu posibilitatea instanței de a dispune, chiar din oficiu, 

orice măsuri utile cauzei; stabilirea numai a căii de atac a apelului; instituirea unor reguli 

speciale privind eliberarea de copii de pe hotărâri și de pe alte înscrisuri și regimul 

încheierilor pentru eliberarea unor bunuri. Totodată, s-a păstrat soluția conform căreia, în 

această materie, hotărârile nu au autoritate de lucru judecat. 

Cartea a IV-a - „Despre arbitraj” (art. 541-621) - este structurată pe șapte titluri și 

reglementează așa numita „justiție privată de origine convențională”. Altfel spus, arbitrajul 

este un mod convențional de soluționare a unui litigiu determinat de către persoane 

particulare învestite de părțile litigante cu puterea de a judeca și de a pronunța o hotărâre 

definitivă și obligatorie pentru ele. De aceea se spune că arbitrajul are o natură 
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juridică dublă sau mixtă (teză adoptată și de legiuitorul noului Cod), contractuală prin 

însăși convenția arbitrală, convenție care reprezintă temeiul juridic al arbitrajului, și 

jurisdicțională, prin activitatea de arbitrare și sentința pronunțată. Printre modificările sau 

noutățile arbitrajului se numără și: definirea arbitrajului în mod expres ca jurisdicție 

alternativă având caracter privat, într-o formă care pune accentul pe elementul 

jurisdicțional; modificarea criteriilor de delimitare a sferei litigiilor care pot face obiectul 

arbitrajului, fiind eliminată referirea la litigiile patrimoniale; reglementarea condițiilor de 

validitate ale convenției arbitrale; eliminarea condiției cetățeniei române pentru arbitri; 

reglementarea exactă a modului în care tribunalul arbitral își verifică din oficiu 

competența, iar hotărârea prin care acesta se declară necompetent nu este supusă niciunei 

căi de atac; stabilirea competenței curții de apel de a judeca acțiunea în anulare a hotărârii 

arbitrale și reglementarea caracterului definitiv al hotărârii pronunțate în această acțiune. 

Cartea a V-a - „Despre executare silită” (art. 622-913) – subdivizată în trei titluri este 

substanțial modificată, în scopul executării prompte și efective a titlurilor executorii 

obținute în cadrul procesului de fond ori, după caz, recunoscute ca atare de lege sau 

consfințite de instanța judecătorească, în condiții care să asigure respectarea strictă a 

drepturilor procesuale ale creditorului și debitorului, dar și ale oricărei persoane 

interesate. Dintre principalele noutăți în materie sunt de amintit următoarele: instituirea 

caracterului de drept comun în materia executărilor silite de orice fel a dispozițiilor din 

cartea a V-a a Codului; consacrarea competenței generale a executorului judecătoresc de a 

efectua executarea silită, prin stabilirea, în art. 623 C.pr.civ., că executarea silită a oricărui 

titlu executoriu, cu excepția celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general 

consolidat sau bugetului Uniunii Europene și bugetului Comunității Europene a Energiei 

atomice, se realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi 

speciale se dispune altfel; delimitarea judicioasă a hotărârilor definitive de hotărârile 

executorii și renunțarea la categoria hotărârilor irevocabile, care pe plan european nu este 

cunoscută și care crea confuzii în practică, chiar la nivelul CEDO, îngreunând stabilirea 

statutului unor hotărâri susceptibile de a fi atacate pe calea unei căi extraordinare de atac; 

consolidarea rolului Ministerului Public în faza executării silite; consacrarea în mod 

expres, în premieră pentru dreptul român, a principiului respectării dreptului la un proces 

echitabil, într-un termen optim și previzibil și în faza executării silite; reglementarea în 
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premieră a procedurii executării hotărârilor judecătorești referitoare la minori (art. 909- 913 

C.pr.civ.); renunțarea la procedura învestirii cu formulă executorie, legiuitorul stabilind în 

art. 10 din Legea nr. 76/2012 că „ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea 

cu formulă executorie a unei hotărâri judecătorești sau a altui înscris, acestea vor fi puse 

în executare, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă (15 februarie 

2013 – n.n.), fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie”; trebuie să menționăm că 

prin art. I pct. 20 din Legea nr. 138/2014 a fost reintrodusă procedura învestirii cu formulă 

executorie a titlurilor executorii, altele decât hotărârile judecătorești (art. 6401 C. pr. civ.); dacă 

legea prevede în mod expres altfel, unele titluri executorii (altele decât hotărârile judecătorești) pot 

fi puse în executare silită fără învestirea cu formulă executorie [de pildă, încheierea executorului 

judecătoresc - art. 628 alin. (5) C.pr.civ., actul de adjudecare întocmit de executorul judecătoresc - 

art. 655 alin. (2) teza a doua C.pr.civ.]; referitor la aplicarea legii în timp, art. XI din Legea 138/2014 

stabilește că hotărârile arbitrale sau ale altor organe cu atribuții jurisdicționale, cu excepția 

hotărârilor judecătorești, precum și alte înscrisuri pronunțate sau, după caz, întocmite înainte de 

intrarea în vigoare a prezentei legi, pot fi puse în executare silită numai dacă au fost învestite cu 

formula executorie prevăzută de Codul de procedură civilă; prin urmare, dispozițiile referitoare la 

obligația învestirii cu formulă executorie se aplică și titlurilor executorii pronunțate sau întocmite 

în perioada 15 februarie 2013 - 16 octombrie 2014 (cu excepția hotărârilor judecătorești și a altor 

titluri pentru care nu este necesară învestirea executorie) și nu numai celor ulterioare intrării în 

vigoare a Legii nr. 138/2014; competența de soluționare a cererii de învestire cu formulă executorie 

aparține judecătoriei [art. 6401 alin. (2) C.pr.civ.]; a se vedea și art. 615 alin. (2) C.pr.civ.]; 

împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită va avea ca 

efecte pierderea puterii executorii a titlului executoriu și stingerea dreptului menționat; 

prescripția nu operează de plin drept, ci numai la solicitarea persoanei interesate; în cazul 

hotărârilor judecătorești și arbitrale, dacă dreptul de a obține obligarea pârâtului este 

imprescriptibil sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obține un nou titlu executoriu, 

pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepția autorității lucrului judecat; au 

fost incluse în categoria bunurilor insesizabile în mod absolut și obiectele indispensabile 

persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii bolnavilor, precum și amintirile personale 

și de familie; reintroducerea dispozițiilor privind urmărirea veniturilor generale ale 

imobilelor, ținându-se seama de noul sistem de publicitate imobiliară, bazat pe carte 

funciară, precum și de faptul că, din 
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motive economice, vânzarea imobilului nu ar fi eficientă, întrucât existența unor contracte 

de închiriere sau arendare de lungă durată ar duce la scăderea prețului de vânzare și a 

interesului pentru cumpărare; instituirea regulii fundamentale privind urmărirea imobilelor 

pe corpuri funciare și nu individual, cu precizarea că în cazul urmăririi imobilelor 

proprietate comună, dacă se urmărește doar cota parte a debitorului din imobilul aflat în 

coproprietate, coproprietarii vor putea solicita punerea în vânzare a întregului imobil aflat 

în indiviziune (coproprietate); licitația propriu-zisă și adjudecarea nu asigură dobândirea 

imediată a imobilului, ci numai o dobândire provizorie în folosul adjudecatarului, în scopul 

de a da posibilitatea debitorului terțului dobânditor și oricărei alte persoane interesate de a 

ataca, pe calea contestației la executare, actul de adjudecare, în ipoteza în care vânzarea le-

ar fi prejudiciabilă, însă odată ce adjudecarea a rămas definitivă, adjudecatarul dobândește 

un drept real inatacabil, care nu mai poate fi contestat pe nicio altă cale; prin adjudecarea 

imobilului, adjudecatarul devine proprietar, iar prin intabulare dobândește dreptul de a 

dispune de imobilul cumpărat; de la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci 

sau alte sarcini, locațiunile și celelalte acte juridice privind imobilul continuând să existe 

sau, după caz, fiind inopozabile terțului adjudecatar, în condițiile dreptului comun; în 

cazul imobilelor înmatriculate în cartea funciară, orice cerere de evicțiune privind imobilul 

adjudecat este definitiv stinsă, indiferent dacă antecesorul tabular avea sau nu posibilitatea 

să atace înscrierea autorului nemijlocit ca fiind nevalabilă, cu excepția imobilelor care nu 

au fost înscrise încă în cartea funciară, care pot fi revendicate în termen de 3 ani de la data 

înscrierii; atribuirea prin hotărâre judecătorească a unui imobil sau obligația de a-l preda, 

lăsa în posesie ori în folosință cuprinde și obligația de evacuare a imobilului, chiar dacă 

prin titlul executoriu nu s-a dispus în mod expres această măsură, întrucât este un efect direct 

al obligației principale stabilite în sarcina debitorului; predarea silită a unui imobil se va 

face atât în contra debitorului, cât și împotriva tuturor persoanelor care ocupă imobilul în 

fapt sau, după caz, fără niciun titlu opozabil creditorului; mai mult, în ipoteza în care 

debitorul se reinstalează sau ocupă în mod abuziv, fără niciun titlu, imobilul din care a fost 

evacuat, el va putea fi evacuat din nou, la cererea proprietarului sau a altei persoane 

interesate, în temeiul aceluiași titlu executoriu. 
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Cartea a VI-a - „Proceduri speciale” (art. 914-1063) – cuprinde patrusprezece titluri, 

în care sunt reglementate și unele proceduri speciale consacrate anterior în alte acte 

normative, cum sunt: procedura punerii sub interdicție, procedura declarării judecătorești 

a morții, ordonanța de plată. 

Cu titlu de noutate legislativă, au fost reglementate unele proceduri de o importanță 

practică deosebită, și anume: procedura cauțiunii judiciare; evacuarea din imobilele 

deținute sau ocupate fără drept; procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în 

temeiul uzucapiunii; procedura cu privire la cererile de valoare redusă, procedură inspirată 

de prevederile Regulamentului (CE) nr. 861/2007 privind stabilirea unei proceduri 

europene cu privire la cererile cu valoare redusă. Referitor la măsurile asigurătorii, 

legiuitorul a introdus dispoziții speciale privind sechestrul asigurător al navelor civile (art. 

959-968) și dispoziții privind măsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate 

intelectuală (art. 977-978). 

În fine Cartea a VII-a - „Procesul civil internațional” (art. 1064-1133) – cuprinde 

patru titluri aplicabile proceselor de drept privat cu elemente de extraneitate, în măsura în 

care prin tratatele internaționale la care România este parte, prin dreptul Uniunii Europene 

sau prin legi speciale nu se prevede altfel. 

Legea în sens larg este principalul izvor al Dreptului procesual civil, dar legiuitorul se 

referă și la izvoare subsidiare legii, la care judecătorul va apela în ipoteza în care legea nu 

prevede, este neclară sau incompletă. Judecătorul are nu numai dreptul, dar și obligația de 

a recurge la alte izvoare și metode de interpretare, întrucât lipsa reglementării legale, 

ambiguitatea legii sau lacunele ei nu pot constitui motive de refuz a soluționării cauzei. Art. 

5 alin. (3) C.pr.civ. stabilește că, în cazul în care o pricină nu poate fi soluționată nici în 

baza legii, nici a uzanțelor, iar în lipsa acestora din urmă, nici în baza dispozițiilor legale 

privitoare la situații asemănătoare, ea va trebui judecată în baza principiilor generale ale 

dreptului, având în vedere toate circumstanțele acesteia și ținând seama de cerințele 

echității. Textul consacră o soluție legislativă nouă și obligă la respectarea ordinii de 

prioritate reglementate: legea, cutuma („uzanțele”), analogia legis, analogia iuris. Ordinea 

de prioritate este judicioasă, întrucât aplicarea legii este prioritară, celelalte izvoare având 

caracter secundar. Ca atare, în situația în care legea nu instituie norme aplicabile cazului 

concret dedus judecății, ori este incompletă, judecătorul va apela la 
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cutumă („uzanțe”); în lipsa unei prevederi legale exprese sau în lipsa unei cutume care să 

reglementeze o situație de fapt, textul instituționalizează, ca izvor de drept care 

completează lacuna legii, dispozițiile legale privitoare la situații asemănătoare și, ultima 

ratio, principiile generale ale dreptului. De altfel, această ordine este reglementată și la art. 

1 C.civ. Astfel, după ce alin. (1) al textului stabilește că sunt izvoare ale dreptului civil 

legea, uzanțele și principiile generale ale dreptului, alin. (2) al aceluiași articol prevede că, 

în cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanțele, iar în lipsa acestora, dispozițiile legale 

privitoare la situații asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziții, principiile 

generale ale dreptului. La alin. (3) –(6) ale art. 1 C.civ. se aduc precizări cu privire la uzanțe, 

dintre care reținem: în materiile reglementate prin lege, uzanțele se aplică numai în măsura 

în care legea trimite în mod expres la acestea [alin. (3)]; partea interesată trebuie să facă 

dovada existenței și a conținutului uzanțelor; uzanțele publicate în culegeri elaborate de 

către entitățile sau organismele autotizate în domeniu se prezumă că există până la proba 

contrară [alin. (5)]. 

Însă în materia procedurii civile este, așa cum s-a spus, dificil de imaginat lipsa unor 

reglementări care să impună aplicarea unor „uzanțe procedurale”. De pildă, în 

jurisprudența anterioară noilor coduri, exista practica aducerii martorilor în instanță de către 

părți, fără a fi citați, practică nostrificată la art. 312 C.pr.civ., sub denumirea 

„ascultarea martorilor necitați”. 

Referitor la analogia legii, menționăm cu titlu de exemplu: art. 209 alin. (3) C.pr.civ. 

care prevede că cererea reconvențională trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute 

pentru cererea de chemare în judecată; art. 482 C.pr.civ. prevede că dispozițiile de 

procedură privind judecata în primă instanță se aplică și în instanța de apel; art. 494 

C.pr.civ. stabilește că dispozițiile de procedură privind judecata în primă instanță și în 

apel se aplică și în instanța de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice cele cuprinse în 

prezenta secțiune, adică recursului; art. 619 alin. (2) C.pr.civ. prevede că orice derogare de 

la regulile de procedură ale arbitrajului instituționalizat este nulă, afară numai dacă, ținând 

seama de condițiile speței și de conținutul regulilor de procedură indicate de părți ca fiind 

aplicabile, conducerea arbitrajului competent decide că pot fi aplicate și regulile alese de 

părți, stabilind dacă aplicarea acestora din urmă este efectivă sau prin analogie. 
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La folosirea analogiei trebuie să se aibă în vedere că asemănarea între situația expres 

reglementată de lege și aceea neprevăzută de lege să fie de substanță, să nu țină doar de 

aparențele exterioare; de asemenea, trebuie să se țină seama de deosebirile care există între 

cele două situații. 

În fine, analogia dreptului (analogia iuris) presupune soluționarea unui caz concret, 

nereglementat de lege, pe baza principiilor generale ale dreptului, spiritul general al 

legislației și ordinea de drept. Judecătorul va avea în vedere toate circumstanțele cauzei și 

va ține seama de cerințele echității. 

Practica judiciară constituie izvor al Dreptului procesual civil? 

Practica judiciară reprezintă ansamblul hotărârilor instanțelor judecătorești sau al unei 

anumite instanțe într-un anumit domeniu și într-o anumită perioadă. 

În principiu, practica judiciară nu constituie izvor al Dreptului procesual civil. Soluția 

se întemeiază pe faptul că judecătorul are atribuția de a soluționa cauza cu care a fost 

sesizat, prin interpretarea normelor juridice și aplicarea acestora la situația de fapt stabilită 

cu ajutorul probelor administrate, și nicidecum atribuții de a crea dreptul. Mai mult, 

hotărârea judecătorească produce, de regulă, efecte numai față de părțile din procesul în 

care a fost pronunțată; ea nu are caracter general și impersonal ca și o normă juridică și de 

aceea nu poate constitui izvor al Dreptului procesual civil. 

Argumentele de text care se opun recunoașterii calității de izvor de Drept procesual 

civil practicii judiciare sunt: art. 124 alin. (3) din Constituție, art. 2 alin. (3) din Legea nr. 

303/2004 și art. 5 C.pr.civ. 

Astfel, potrivit art. 124 alin. (3) din Constituție „judecătorii sunt independenți și se 

supun numai legii”, iar art. 2 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 prevede că „judecătorii sunt 

independenți și se supun numai legii și trebuie să fie imparțiali”. De asemenea, art. 5 

C.pr.civ. stabilește cu valoare de principiu fundamental al procesului civil că „este interzis 

judecătorului să stabilească dispoziții general obligatorii prin hotărârile pe care le pronunță 

în cauzele ce îi sunt supuse judecății”. Prin urmare, judecătorul trebuie să se mărginească 

la interpretarea și aplicarea legii la situația de fapt stabilită, în cazuri concrete, fiindu-i 

interzis să creeze norme juridice, general obligatorii și impersonale. Fără îndoială că 

judecătorii sunt independenți în exercitarea funcției lor, însă nu și față de lege. 
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Totuși, art. 147 alin. (4) din Constituție prevede   că „Deciziile Curții Constituționale 

se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general 

obligatorii și au putere numai pentru viitor”, dispoziție reluată prin Legea nr. 47/1992 

privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și pentru deciziile definitive prin 

care se soluționează excepțiile de neconstituționalitate invocate de părți sau de instanțe din 

oficiu în procesele aflate în fața lor. Ca atare, în situațiile în care Curtea Constituțională 

admite excepția de neconstituționalitate, decizia respectivă va constitui izvor de drept, 

întrucât judecătorii nu vor mai putea aplica textul declarat neconstituțional în soluționarea 

unor litigii ulterioare. 

De asemenea, în condițiile art. 23 al Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, hotărârile judecătorești definitive, prin care s-au anulat acte administrative 

cu caracter normativ, sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor. 

În materia recursului în interesul legii art. 517 alin. (4) C.pr.civ. prevede că dezlegarea 

dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanțe de la data publicării 

deciziei în Monitorul Oficial al României, iar alin. (2) al aceluiași text stabilește că decizia 

se pronunță numai în interesul legii și nu are efecte asupra hotărârilor judecătorești 

examinate și nici cu privire la situația părților din acele procese. Față de aceste dispoziții se 

poate trage concluzia că deciziile date în recursul în interesul legii se apropie de actele 

normative, întrucât au un caracter general de obligativitate. Însă, pe de altă parte, observăm 

că nici în art. 126 din Constituție, care desemnează instanța supremă să asigure interpretarea 

și aplicarea unitară a legii, și nici în alt text constituțional din capitolul „Autoritatea 

judecătorească” nu se regăsește sintagma „deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție 

pronunțate în interesul legii sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor”, așa 

cum stabilește expres și clar legiuitorul în privința deciziilor Curții Constituționale. Ar fi 

indicat ca, la o viitoare revizuire a Constituției, problema în discuție să fie tranșată, în mod 

neechivoc, printr-o reformulare a art. 126 alin. (3) din Constituție, în sensul consacrării 

caracterului obligatoriu al deciziilor pronunțate în recursul în interesul legii. În orice caz, 

indiferent de caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al dezlegărilor date problemelor de 

drept, instanța supremă trebuie să se limiteze la interpretarea dispozițiilor neclare, 

îndoielnice, lacunare ori contradictorii, care au primit o interpretare diferită din partea 

instanțelor judecătorești. Instanța supremă nu poate să 
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instituie, sî modifice sau să abroge norme juridice cu putre de lege ori să efectueze controlul 

de constituționalitate ale acestora. „Instanța supremă nu intervine asupra legii și nu 

efectuează o corectare a acesteia, adică nu dispune contra legem și nici extra legem”. 

În cele trei cazuri la care ne-am referit, deciziile organelor jurisdicționale „se apropie 

mai mult de caracterul general și abstract al actelor normative și se poate susține cu mai 

multă tărie că ele reprezintă o sursă a procedurii civile”, cu precizarea că judecătorul este 

ținut numai de modul de interpretare al instanței supreme (în recursul în interesul legii) și 

că, în raport de acesta, este liber să aprecieze în fiecare caz în parte aplicarea respectivului 

text legal în funcție de situația de fapt și de drept a speței respective. 

Art. 480 alin. (3) C.pr.civ.   stabilește că „dezlegarea dată problemelor de drept de către 

instanța de apel, precum și necesitatea administrării unor probe sunt obligatorii pentru 

judecătorii fondului”. De asemenea, art. 501 alin. (1) C.pr.civ. stabilește că, „în caz de 

casare, hotărârile instanței de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii 

pentru instanța care judecă fondul”. Aceste soluții sunt consacrate de legiuitor în scopul 

asigurării unei practici judiciare unitare, însă hotărârile pronunțate în condițiile menționate 

nu pot fi considerate „adevărate surse ale procedurii civile, deoarece ele rămân lipsite de 

valoare normativă”. Ele nu au un caracter general, impersonal și sunt obligatorii doar pentru 

judecătorii fondului. Același caracter îl au și deciziile instanței supreme, prin care aceasta 

rezolvă de principiu chestiunile de drept noi cu care a fost sesizată, cu observația că ele 

sunt obligatorii pentru instanța care a solicitat dezlegarea, dar și pentru celelalte instanțe 

sesizate cu cauze similare. 

Dispozițiile menționate mai sus stabilesc forța interpretării juridice pe care instanțele, 

în soluționarea apelului sau, după caz, a recursului, ori în dezlegarea unei chestiuni noi de 

drept, o dau unor texte de lege. Așa fiind, înseamnă că judecătorul nu creează norme 

juridice, întrucât interpretarea juridică este puntea de legătură între lege și practică 

judiciară; judecătorul creează „norme jurisprudențiale pe calea interpretării normelor 

legale”. 

Însă practica judiciară și doctrina sunt surse secundare ale Dreptului procesual civil; ele 

prezintă utilitate în interpretarea și aplicarea corectă a normelor cuprinse în actele 

normative, precum și în perfecționarea legislației în domeniu. Dreptul se naște din fapte; 

jurisprudența este o sursă a regulilor de drept; ea este pentru lege „izvorul tinereții”. 
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În consecință, izvoarele formale ale Dreptului procesual civil sunt actele normative, 

adică normele juridice procesual-civile ca reguli generale și abstracte, care reglementează 

activitatea de soluționare a pricinilor de drept privat, conduita participanților la raporturile 

procesual-civile și, ca o excepție, deciziile organelor jurisdicționale, care se apropie de 

caracterul general și abstract al normelor juridice. Întrucât ocupă un loc important în 

procesul de creare a dreptului, valoarea normativă a acestor decizii ar trebui reconsiderată. 

Cutuma, analogia legis și analogia iuris reprezintă izvoare subsidiare legii, în condițiile 

precizate. 

 
2.2. Clasificarea normelor Dreptului procesual civil 

 
Normele Dreptului procesual civil se disting „(...) totuși de celelalte norme juridice (...)” 

ale sistemului juridic normativ prin specificul relațiilor sociale reglementate, precum și prin 

funcțiile proprii, în primul rând, funcția de asigurare a valorizării drepturilor materiale 

nesocotite, contestate sau încălcate. 

Având în vedere importanța teoretică, dar mai ales practică, a cunoașterii caracterului 

și naturii normelor Dreptului procesual civil, doctrina le grupează în mai multe categorii, 

după următoarele criterii: obiectul normelor sau natura raporturilor juridice pe care le 

reglementează; sfera raporturilor sociale ce intră sub incidența normelor procesuale sau 

întinderea câmpului de aplicare; caracterul conduitei pe care o prescriu. 

Potrivit criteriului „obiectul normelor sau natura raporturilor juridice pe care le 

reglementează”, normele de Drept procesual civil se clasifică în: 

a) norme de organizare judiciară; 

b) norme de competență; 

c) norme de procedură propriu-zisă. 

Normele de organizare judiciară reglementează organizarea instanțelor judecătorești 

și a parchetelor de pe lângă acestea, statutul judecătorilor și procurorilor, compunerea 

completelor de judecată, constituirea instanței, incidentele privind compunerea sau 

constituirea instanței, organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. 
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Majoritatea normelor de organizare judiciară sunt cuprinse în Legea nr. 304/2004 

privind organizarea judiciară și în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și 

procurorilor. Norme de organizare judiciară se găsesc și în Regulamentul de ordine 

interioară a instanțelor judecătorești, precum și în Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

Unele norme de organizare judiciară sunt cuprinse și în Codul de procedură civilă - art. 

19, 41-54, art. 214. 

În principiu, normele de organizare judiciară sunt norme imperative, de ordine publică. 

Normele de competență reglementează atribuțiile instanțelor judecătorești în raport de 

atribuțiile altor organe cu activitate jurisdicțională (competența generală), stabilesc 

competența instanțelor judecătorești de grad diferit, precum și competența instanțelor de 

același grad, însă de natură diferită, de exemplu, instanțele comune și cele specializate 

(competența materială). De asemenea, normele de competență au ca obiect repartizarea 

pricinilor între instanțe de același grad, dar situate în circumscripții diferite (competența 

teritorială). 

Cadrul legal principal al normelor de competență îl reprezintă titlul III al cărții I a 

Codului de procedură civilă, intitulat „Competența instanțelor judecătorești”. 

Norme de competență se găsesc și în legi speciale, precum Legea nr. 317/2004, Legea 

nr. 554/2004, Legea nr. 58/1934, Legea nr. 59/1934, Legea nr. 36/1995, Legea nr. 51/1995. 

Normele de competență sunt norme de ordine publică sau de ordine privată, față de 

distincțiile făcute de legiuitor la art. 129 C.pr.civ. 

Normele de procedură propriu-zisă reglementează modul de judecată a cauzelor și 

de punere în executare a hotărârilor judecătorești sau a altor titluri executorii. 

Majoritatea normelor din această categorie se găsesc în Codul de procedură civilă, și 

anume în: Cartea a II-a, Cartea a III-a, Cartea a V-a, Cartea a VI-a, Cartea a VII-a. Însă 

există și alte acte normative care cuprind norme de procedură propriu-zisă. De pildă, Legea 

nr. 554/2004, Codul muncii. 
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În publicațiile științifice, normele de procedură propriu-zisă sunt divizate la rândul lor 

în: norme de procedură contencioasă (Cartea a II-a C.pr.civ.), norme de procedură 

necontencioasă (Cartea a III-a), norme de executare silită (Cartea a V-a). 

Normele de procedură contencioasă reglementează modul de soluționare a unei cereri 

prin care se solicită restabilirea unui drept contestat, încălcat sau amenințat de o altă 

persoană, precum și modul de soluționare a cererii referitoare la un interes legitim pentru 

realizarea căruia calea justiției este obligatorie. 

În schimb, normele de procedură necontencioasă reglementează activitatea de 

soluționare a unor cereri prin care nu se urmărește stabilirea unui drept potrivnic față de o 

altă persoană. Așadar, procedura necontencioasă se caracterizează prin lipsa unui conflict 

și, deci, a unei părți potrivnice. 

Normele de executare silită reglementează modul de executare silită a titlurilor 

executorii, în ipoteza în care debitorul nu-și execută de bunăvoie obligațiile ce-i revin. 

În calificarea unei norme juridice ca fiind de organizare judiciară, de competență sau 

de procedură propriu-zisă nu trebuie să ne conducem numai după titulatura legii în care 

sunt cuprinse acele norme, ci trebuie să ținem seama de criteriul de clasificare, respectiv 

obiectul reglementării, deoarece în cuprinsul aceluiași act normativ se pot găsi norme 

aparținând celor trei categorii. De pildă, Legea de organizare judiciară cuprinde atât norme 

de organizare, cât și norme de competență, precum și norme de procedură propriu- zisă. 

Delimitarea normelor de procedură civilă în funcție de obiectul lor de reglementare 

prezintă interes pentru soluționarea conflictelor în timp apărute între două sau mai multe 

norme de procedură civilă, pentru calificarea normelor după conduita pe care o prescriu, 

precum și datorită consecințelor ce decurg din calificarea unei norme sub aspectul utilizării 

unor mijloace procedurale. 

În funcție de întinderea câmpului de aplicare ori de sfera raporturilor sociale ce intră 

sub incidența lor, normele de Drept procesual civil se clasifică în: 

a) norme generale; 

b) norme speciale. 

Normele generale sau de drept comun sunt acelea care se aplică în orice materie și în 

toate cazurile, dacă legea nu prevede în mod expres altfel. În Dreptul procesual civil, 
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normele generale se găsesc, de regulă, în Codul de procedură civilă, care reprezintă legea 

de drept comun. În acest sens, art. 2 C.pr.civ. stabilește că „dispozițiile prezentului cod 

constituie procedura de drept comun în materie civilă [alin. (1)]. De asemenea, dispozițiile 

prezentului cod se aplică și în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează 

nu cuprind dispoziții contrare”. Caracterul de drept comun al Codului de procedură civilă 

este consacrat și în alte acte normative. De exemplu, art. 28 din Legea nr. 554/2004 prevede 

că dispozițiile acestei legi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă. 

Normele speciale derogă de la normele generale și sunt de strictă interpretare și 

aplicare; aceste norme se aplică numai în materia expres stabilită de lege. Ele se găsesc 

fie în legi speciale (în raport cu Codul de procedură civilă), fie în chiar cuprinsul Codului 

de procedură civilă. De exemplu, Codul de procedură fiscală, deși constituie procedura de 

drept comun pentru administrarea impozitelor și taxelor, în raport cu Codul de procedură 

civilă, el este o lege specială, derogatorie. Tot astfel, Codul muncii cuprinde reguli speciale 

de procedură în titlul XII, reguli care se aplică numai în soluționarea conflictelor de muncă. 

De pildă, art. 271 alin. (3) din acest act normativ stabilește că procedura de citare a părților 

se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puțin 24 de ore înainte de termenul 

de judecată. Această dispoziție derogă de la norma generală consacrată la art. 159 teza 

întâi C.pr.civ. potrivit căruia, citația și celelalte acte de procedură, sub sancțiunea nulității, 

vor fi înmânate părții cu cel puțin 5 zile înaintea termenului de judecată. 

Derogările de la regulile de judecată prevăzute în dreptul comun nu sunt întotdeauna 

opera unei legi speciale, întrucât însuși Codul de procedură civilă cuprinde dispoziții 

speciale derogatorii de la normele prin care reglementează pentru soluționarea proceselor 

obișnuite o anumită instituție juridică. Bunăoară, art. 421 alin. (2) teza întâi C.pr.civ. 

prevede că hotărârea care constată perimarea este supusă recursului, la instanța ierarhic 

superioară, în termen de 5 zile de la pronunțare, text care derogă de la art. 485 C.pr.civ. sub 

două aspecte: termenul de recurs în dreptul comun este de 30 de zile; momentul de la care 

curge acest termen este comunicarea hotărârii; art. 316 C.pr.civ. permite ascultarea rudelor 

și afinilor până la gradul al treilea inclusiv, cu excepția descendenților, în procesele 

privitoare la filiație, divorț și alte raporturi de familie, derogând astfel de la 
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regula consacrată la art. 315 alin. (1) pct. 1 C.pr.civ., care interzice în dreptul comun 

audierea ca martori a acestor categorii de persoane. 

De asemenea, Codul de procedură civilă cuprinde în Cartea a VI-a o serie de proceduri 

speciale, în care sunt reglementate reguli de judecată derogatorii de la dreptul comun, 

precum: procedura divorțului, punerea sub interdicție, declararea judecătorească a morții, 

partajul judiciar, ordonanța președințială, cererile posesorii, procedura ordonanței de plată, 

procedura cu privire la cererile de valoare redusă etc. 

Dispoziții procedurale speciale sunt și cele cuprinse în Cartea a III-a și Cartea a IV-a 

C.pr.civ., relative la procedura necontencioasă și procedura arbitrală. 

Clasificarea normelor de Drept procesual civil (ca, de altfel, și a normelor aparținând 

altor ramuri de drept) în norme generale și norme speciale prezintă importanță deosebită 

atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere practic, deoarece este posibil ca 

norme din cele două categorii să coexiste și să se aplice în același timp într-o anumită 

materie. Această situație, denumită concurs de legi, se soluționează prin aplicarea 

următoarelor reguli: 

a) norma specială se aplică în mod prioritar, deoarece aceasta a fost voința 

legiuitorului în elaborarea ei. 

Regula aplicării cu prioritate a normei speciale se aplică și în situația în care norma 

generală este ulterioară celei speciale, întrucât norma generală poate să modifice legea 

specială numai în mod expres. De exemplu, o abrogare expresă a normei speciale prin 

norma generală este aceea de la art. 10 din Legea nr. 76/2012 de punere în aplicare a 

Codului de procedură civilă. Potrivit textului, ori de câte ori printr-un act normativ se 

prevede învestirea cu formulă executorie a unei hotărâri judecătorești sau a altui înscris, 

acestea vor fi puse în executare, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, 

fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie. Mai mult, la art. 5 din Legea 76/2012 

(text care conține o dispoziție tranzitorie) se precizează că „Dispozițiile Codului de 

procedură civilă privitoare la titlurile executorii se aplică și hotărârilor judecătorești sau 

altor înscrisuri pronunțate ori, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului 

de procedură civilă, care pot fi puse în executare chiar dacă nu au fost învestite cu formulă 

executorie”. Ca urmare a reglementării acestei soluții, toate titlurile executorii, indiferent 

că este vorba de hotărâri judecătorești sau de alte înscrisuri, inclusiv cele 
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pronunțate sau, după caz, întocmite anterior intrării în vigoare a C.pr.civ., vor parcurge doar 

procedura încuviințării executării silite, nemaifiind necesară învestirea cu formulă 

executorie. Așa fiind, înseamnă că dispozițiile din actele normative speciale în raport cu 

C.pr.civ. [cum este, bunăoară, raportul dintre legile referitoare la titlurile de valoare (Legea 

nr. 58/1934 și Legea nr. 59/1934) și C.pr.civ.] referitoare la învestirea cu formulă 

executorie au fost abrogate expres, indirect, prin dispoziția art. 10 din Legea nr. 76/2012. 

Însă art. 6401 C.pr.civ. (introdus prin art. 1 pct. 20 din Legea nr. 138/2014) stabilește că 

titlurile executorii, altele decât hotărârile judecătorești (și de cele exceptate expres de lege), 

pot fi puse în executare numai dacă sunt învestite cu formulă executorie. Învestirea cu 

formulă executorie este obligatorie și pentru hotărârile arbitrale sau ale altor organe cu 

atribuții jurisdicționale (cu excepția hotărârilor judecătorești), precum și pentru alte 

înscrisuri pronunțate sau, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 

138/2014, astfel cum impune art. XI din această lege. 

b) norma specială se completează în măsura necesară cu dispozițiile normei generale. 

De regulă, norma specială derogă doar sub unele aspecte de la norma generală, iar 

pentru aspectele nereglementate se recurge la dreptul comun în materie. De pildă, art. 1003 

alin. (3) C.pr.civ. stabilește că hotărârea dată asupra cererii posesorii este supusă numai 

apelului, însă nu prevede și durata termenului de apel. În aplicarea regulii enunțate, pentru 

determinarea termenului de apel se vor aplica dispozițiile art. 468 C.pr.civ., care prevăd 

printr-o normă generală, că termenul de apel este de 30 de zile. 

Unele norme speciale fac trimitere la norma generală. De exemplu, art. 513 alin. (1) 

C.pr.civ. prevede că cererea de revizuire se soluționează potrivit dispozițiilor procedurale 

aplicabile judecății finalizate cu hotărârea atacată. Tot astfel, art. 915 alin. (1) C.pr.civ. 

prevede mențiunile speciale pe care trebuie să le cuprindă cererea de divorț, însă pentru 

determinarea celorlalte elemente ale cererii face trimitere la norma generală a art. 194 

C.pr.civ., care reglementează cuprinsul cererii de chemare în judecată. 

c) norma specială este de strictă interpretare, astfel că ea se aplică numai în situația pe 

care o reglementează, nefiind posibil să completeze o normă generală sau altă normă 

specială. De pildă, norma specială de la art. 316 C.pr.civ., care permite audierea ca 

martori a rudelor și afinilor până la gradul al treilea inclusiv, se aplică numai în procesele 
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privitoare la filiație, divorț și alte raporturi de familie, nu și capetelor de cerere accesorii, 

de pildă, divorțului. 

S-a spus că, în principiu, norma generală nu se completează cu norma specială „dar, 

cum regula nu este de ordin constituțional, legiuitorul poate deroga, stabilind că norma 

specială se aplică și pentru ipoteze reglementate în mod obișnuit de norma generală”. 

În funcție de caracterul conduitei pe care o prescriu, normele de drept procesual 

civil se împart în: 

a) norme imperative; 

b) norme dispozitive. 

Normele imperative impun o anumită conduită (acțiune sau inacțiune), de la care cei 

cărora li se adresează nu se pot abate decât asumându-și riscul sancțiunii prevăzute de 

lege. Așadar, aceste norme sunt obligatorii atât pentru părți și instanță, cât și pentru 

ceilalți participanți la procesul civil. Nerespectarea normelor imperative poate fi invocată 

de oricare dintre părți, de procuror sau de instanță din oficiu, dacă legea nu prevede altfel. 

Normele dispozitive, denumite și norme permisive, sunt acele norme juridice care 

lasă la aprecierea părților o anumită conduită; ele nici nu obligă, nici nu interzic o 

anumită conduită. De exemplu, dreptul părților de a exercita apel împotriva unei hotărâri 

este o normă permisivă, deoarece lasă la aprecierea lor dacă vor uza sau nu de această 

cale de atac. Însă norma juridică care stabilește termenul de apel este o normă imperativă, 

în sensul că dacă partea a hotărât să exercite apelul, ea trebuie să se încadreze în termenul 

legal, altfel va suporta sancțiunea exercitării tardive a căii de atac. 

În doctrină se apreciază că uneori normele permisive se pot transforma în norme 

imperative, caz în care poartă denumirea de norme supletive, caracterizate prin aceea că, 

atunci când părțile nu folosesc libertatea ce le-a fost acordată de legiuitor, norma juridică 

suplinește voința neexprimată a acestora, dispunând într-un mod determinat. De exemplu, 

în caz de divorț, părțile se pot învoi asupra numelui ce-l vor purta după desfacerea 

căsătoriei, situație în care instanța ia act de învoiala părților, consemnând-o în hotărâre; 

dacă părțile nu se învoiesc în acest sens, sau dacă instanța nu a dat încuviințarea, în 

condițiile art. 383 alin. (2) C.civ., ca soții să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, 

fiecare dintre foștii soți va purta numele dinaintea căsătoriei [art. 383alin. (3) C.civ.]. 
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În doctrină și în practica judiciară, s-a pus problema delimitării celor două categorii 

de norme, deoarece legiuitorul nu precizează, decât în unele cazuri, dacă norma este 

imperativă sau dispozitivă. În acest sens, s-au propus următoarele criterii: 

a) expresia folosită de legiuitor 

De exemplu, norma are caracter imperativ dacă ea cuprinde expresii, precum: „Niciun 

judecător nu poate refuza să judece (...)” [art. 5 alin. (2)]; „Este interzis judecătorului să 

stabilească dispoziții general obligatorii (...)” [art. 5 alin. (4)]; „Instanța nu poate hotărî 

asupra unei cereri decât după citarea sau înfățișarea părților (...)” [art. 14 alin. (1)]; „În 

cazurile prevăzute la art. 41, judecătorul nu poate participa la judecată, chiar dacă nu s-a 

abținut ori nu a fost recuzat” (art. 45 teza întâi); „Necompetența este de ordine publică” 

[art. 129 alin. (2)]; „Hotărârea asupra strămutării se dă fără motivare și este definitivă” [art. 

144 alin. (2)]; „(...), părțile nu pot invoca în căile de atac omisiunea instanței de a ordona 

din oficiu probe pe care ele nu le-au propus și administrat în condițiile legii” [art. 254 alin. 

(6)]; „Nu pot fi martori (...) persoanele puse sub interdicție judecătorească; cei condamnați 

pentru mărturie mincinoasă” [art. 315 alin. (1) pct. 4 și 5]. 

În schimb, caracterul dispozitiv al normei poate să rezulte din formule precum: 

„Judecătorul împotriva căruia este formulată o cerere de recuzare poate declara că se 

abține” [art.48 alin. (1)]; „Cu acordul expres al părților, intervenția principală se poate face 

și în instanța de apel” [art. 62 alin. (3)]; „Părțile pot să exercite drepturile procedurale 

personal sau prin reprezentant” [art. 80 alin. (1) teza întâi]; „Reclamantul are alegerea între 

procedura specială reglementată de prezentul titlu și procedura de drept comun” [art. 1026 

alin. (1)]; „Împotriva executării hotărârii de evacuare, cei interesați pot introduce 

contestație la executare, în condițiile legii” [art. 1043]; „Părțile pot stabili procedura 

arbitrală direct sau prin referire la regulamentul unei instituții de arbitraj ori o pot supune 

unei legi procedurale la alegerea lor” [art. 1114 alin. (1)]. 

b) finalitatea textului 

În ipoteza în care nu există nicio indicație în textul de lege ori expresia folosită de 

legiuitor nu permite calificarea exactă a normei juridice, interpretul trebuie să țină seama 

și de finalitatea textului în cauză. 

Dacă prin finalitatea sau scopul său, norma juridică urmărește să apere un interes public 

general, o bună administrare a justiției sau și un interes general, public, ea este de 
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ordine publică și, deci, are caracter imperativ. Dimpotrivă, norma este de ordine privată, 

dacă urmărește, în principal sau exclusiv, ocrotirea intereselor părților, deci un interes 

individual. 

Corelând această clasificare a normelor juridice cu aceea după criteriul caracterului 

conduitei prescrise, subliniem, alături de opinia deja exprimată, că normele juridice de 

ordine publică sunt întotdeauna și norme imperative, dar nu toate normele imperative sunt 

și de ordine publică, pentru că sunt și norme de ordine privată care au caracter imperativ. 

Dimpotrivă, normele dispozitive sunt întotdeauna și norme de ordine privată, dar nu toate 

normele de ordine privată sunt și norme dispozitive. 

Deoarece și acest criteriu face dificilă delimitarea între cele două categorii de norme, 

în doctrină și în practica judiciară s-au reținut următoarele reguli de interpretare, pornind 

de la clasificarea normelor de Drept procesual civil după obiectul lor de reglementare: 

- normele de organizare judiciară au caracter imperativ, deoarece reglementează 

organizarea și funcționarea instanțelor judecătorești și nu se poate concepe ca părțile prin 

voința lor să deroge de la aceste norme. Interpretând a contrario norma art. 45 C.pr.civ., 

care prevede că în cazurile prevăzute la art. 41 judecătorul nu poate participa la judecată, 

chiar dacă nu s-a obținut ori nu a fost recuzat, și că neregularitatea poate fi invocată în orice 

stare a pricinii, rezultă că norma art. 42 C.pr.civ. are caracter dispozitiv, de vreme ce art. 45 

C.pr.civ. nu se referă și la cazurile de incompatibilitate enumerate de respectivul text. 

Ca o excepție de la regula că normele de organizare judiciară au caracter imperativ, 

normele care reglementează recuzarea au caracter dispozitiv, întrucât ocrotesc interesul 

părții care ar putea să invoce acest impediment. Acest caracter rezultă chiar din exprimarea 

legiuitorului: „judecătorul (...) poate fi recuzat (...)”, precum și din faptul că recuzarea nu 

poate fi cerută oricând, ci doar „(...) înainte de începerea oricărei dezbateri” [art. 44 alin. 

(1) C.pr.civ.], soluție confirmată de art. 44 alin. (2) C.pr.civ., care prevede că, pentru 

motivele ivite ori cunoscute de parte doar după începerea dezbaterilor, recuzarea trebuie 

solicitată de către aceasta de îndată ce motivele îi sunt cunoscute, deci nu oricând; 

- normele de competență generală, normele de competență materială și normele de 

competență teritorială exclusivă (în materie de stare și capacitate a persoanelor, de acțiuni 
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reale imobiliare, moșteniri, societăți, insolvență sau concordat preventiv, cererile împotriva 

unui consumator) au caracter imperativ; caracterul imperativ al acestor norme rezultă din 

art. 129 alin. (1) și (2) C.pr.civ. și art. 126 C.pr.civ., precum și din expresia legiuitorului 

folosită în art. 117-121 C.pr.civ. Caracterul dispozitiv al normelor de competență teritorială 

neexclusivă rezultă din art. 129 C.pr.civ., care, după enumerarea cazurilor de necompetență 

de ordine publică, prevede la alin. (2) că „În toate celelalte cazuri, necompetența este de 

ordine privată”; 

- normele de procedură propriu-zisă au caracter imperativ dacă determină ordinea 

firească a judecății și a executării silite, potrivit fazelor și etapelor procesului civil, ori dacă 

stabilesc principii ale Dreptului procesual civil. Bunăoară, au caracter imperativ normele 

care stabilesc principiile fundamentale ale procesului civil (art. 5-8; art. 11-20; art. 22-23 

C.pr.civ.), normele care stabilesc puterea doveditoare a înscrisurilor autentice, conținutul 

hotărârii judecătorești, durata termenelor de exercitare a căilor de atac, cele care stabilesc 

caracterul definitiv al unei hotărâri judecătorești etc. 

Normele de procedură propriu-zisă care stabilesc facilități pentru ambele părți sau 

pentru una dintre ele au caracter dispozitiv. De pildă, normele care recunosc părților 

posibilitatea de a-și exercita drepturile procedurale personal sau prin reprezentant (art. 80 

C.pr.civ.), normele care permit părților audierea ca martori a rudelor și afinilor până la 

gradul al treilea inclusiv [art. 315 alin. (2) C.pr.civ.], normele care permit pârâtului să 

invoce apărări de fond privind temeinicia motivelor de fapt și de drept ale cererii de 

evacuare (art. 1043 C.pr.civ.). 

Deosebirea dintre normele imperative și normele dispozitive prezintă importanță 

practică deosebită, deoarece, cunoscând natura juridică a normei, vom cunoaște și regimul 

juridic al acesteia, altfel spus: cine poate invoca neregularitatea săvârșită, până când, în ce 

condiții și ce consecințe atrage? Astfel: 

a) normele imperative impun o anumită conduită de la care părțile, instanța sau alți 

participanți la proces nu se pot abate; părțile nu pot conveni, nici chiar cu autorizarea 

instanței, să se abată de la normele imperative; dimpotrivă,   părțile pot conveni, expres sau 

tacit, să deroge de la normele dispozitive: 

b) nerespectarea normei imperative poate fi invocată de oricare dintre părți, de 

procuror ori de către instanță din oficiu, dacă legea nu dispune altfel, pe când 
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nerespectarea normei disp ozitive poate fi invocată numai de partea în favoarea căreia a 

fost prescrisă acea normă; 

c) părțile nu pot acoperi prin voința lor, expresă sau tacită, viciile unui act de procedură 

săvârșit cu  nerespectarea unei norme imperative și nici nu pot renunța la dreptul de a 

invoca nesocotirea unei astfel de norme, pe când în cazul unei norme dispozitive, partea ale 

cărei interese sunt protejate prin acea normă poarte renunța la dreptul de a invoca încălcarea 

ei și poate acoperi viciile unui act de procedură lovit de nulitate relativă; 

d) nerespectarea normei imperative poate fi invocată în orice stare a judecății cauzei, 

dacă legea nu prevede altfel, în timp ce încălcarea normei dispozitive trebuie invocată într-

un anumit termen; 

e) încălcarea unei norme imperative poate atrage, după caz, nulitatea absolută, 

decăderea, perimarea, pe când nerespectarea unei norme dispozitive este sancționată, de 

regulă, cu nulitatea relativă. 

Unele norme din Codul de procedură civilă au natură mixtă, prezentând trăsături 

specifice atât normelor imperative, cât și normelor dispozitive. Bunăoară, art. 57 C.pr.civ. 

dispune la alin. (3) că „Lipsa capacității de exercițiu a drepturilor procedurale poate fi 

invocată în orice stare a procesului”, iar la alin. (4) teza întâi că „Actele de procedură 

îndeplinite de cel care nu are exercițiul drepturilor procedurale sunt anulabile”. 

 
2.3. Aplicarea normelor de Drept procesual civil 

 
Normele (și legile) de Drept procesual civil ca orice norme juridice, de altfel, se aplică 

în timp, spațiu și asupra persoanelor, deoarece procesul civil este o activitate care se 

desfășoară în timp, într-un spațiu determinat și în legătură cu anumite persoane. 

 
2.3.1. Aplicarea în timp a normelor de Drept procesual civil 

 
Aplicarea normelor procesual-civile comportă, adesea, dificultăți de interpretare și 

aplicare, datorită faptului că, în momentul intrării în vigoare a legii noi, procesele începute 

sub legea veche nu s-au finalizat, fiind în curs de judecată ori de executare silită. Pornindu-

se de la noile reglementări procesual-civile, în doctrină și în practica judiciară s- 
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a pus întrebarea: Când putem vorbi despre un proces civil nou? Este o întrebare determinată 

de neclaritățile legate de legea procesuală aplicabilă în unele situații ivite în cele două faze 

ale procesului civil, printre care suspendarea procesului, perimarea judecății, strămutarea 

procesului, conexarea pricinilor, litispendența, acțiunea în anularea hotărârii arbitrale, 

contestația la executarea, reluarea executării silite etc. Judecata acestor cereri poate fi 

calificată ca fiind un proces nou, căruia i se aplică legea nouă? Răspunsul la aceste întrebări 

îl oferă chiar legiuitorul, în principal prin Legea nr. 76/2012 de punere în aplicare, care 

stabilește în mod expres aplicarea noului Cod de procedură civilă. Astfel, art. 3 din Legea 

nr. 76/2012 prevede cu titlu general, că dispozițiile Codului de procedură civilă „se aplică 

numai proceselor (judecăților) și executărilor silite începute după intrarea acestuia în 

vigoare”, adică numai proceselor declanșate de la data de 15 februarie 2013, cu observația 

că, potrivit alin. (2) al textului, procesele începute prin cereri depuse, în condițiile legii, la 

poștă, unități militare sau locuri de deținere anterior acestei date rămân supuse legii vechi, 

chiar dacă sunt înregistrate la instanțele de fond ori la executorul judecătoresc după această 

dată. Prin urmare, toate procesele (judecăți și executări silite) începute anterior datei de 15 

februarie 2013 sau în curs de desfășurare la această dată, precum și toate cererile 

introductive depuse la poștă, unități militare sau locuri de deținere înainte de data 

menționată rămân supuse legii vechi, nefiind aplicabilă nicio dispoziție a noului Cod. 

Soluție firească, de vreme ce într-un proces nu pot fi aplicate ambele coduri de procedură 

civilă. Așa fiind, înseamnă că, indiferent de faza sau etapa ori momentul în care se află 

procesul civil în curs, acesta rămâne în întregime supus legii vechi. Nu interesează dacă 

judecata (executarea silită) este sau nu suspendată, dacă s-a solicitat strămutarea procesului 

ori conexarea pricinilor, întrucât astfel de cereri au natura juridică de incidente procedurale 

în raport cu fondul litigiului. Bunăoară, dacă se formulează o cerere de suspendare după 

data de 15 februarie 2013 într-un proces început anterior acestui moment, ea va fi 

soluționată conform legii vechi. La fel, cererea de strămutare formulată într-un proces aflat 

în curs la data de 15 februarie 2013, poate avea ca obiect motive de rudenie sau afinitate și 

va fi depusă la instanța imediat superioară instanței care soluționează fondul. 
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Legea veche este aplicabilă și în cazul conexării unui proces început pe legea nouă cu 

un proces început pe legea veche de procedură civilă ori dacă avem în situația dată un caz 

de litispendență. 

În ipoteza perimării judecății trebuie să avem în vedere efectul perimării. Astfel, dacă 

se perimă cererea de chemare în judecată, toate actele de procedură îndeplinite în acea 

instanță sunt desființate, iar o nouă judecată se va desfășura cu respectarea legii procesuale 

noi și nu a legii vechi. Dimpotrivă, dacă se perimă apelul, recursul, contestația în anulare 

sau revizuirea, efectele perimării acestor cereri lasă neatinse actele de procedură anterioare, 

care rămân supuse legii sub care au fost săvârșite și nu legii noi care ar fi, în astfel de cazuri, 

retroactivă. Ca atare, un nou apel, recurs, contestație în anulare, revizuire sunt prin ipoteză 

inadmisibile, chiar dacă ele ar fi permise de legea nouă care, evident, nu poate avea efect 

retroactiv. 

În situația încetării executării silite și nereluării acesteia până la data de 15 februarie 

2013, reluarea executării silite după acest moment va fi supusă legii noi și nu legii vechi, 

întrucât este vorba de o nouă procedură execuțională. 

În schimb, contestația la executare introdusă după data de 15 februarie 2013 (în cursul 

desfășurării unei executări silite pornite anterior acestei date) este supusă legii vechi, 

întrucât nu este vorba de un proces nou în sensul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012, ci 

de un incident procedural survenit în cadrul unei executări silite în curs, supus legii sub 

care a început executarea silită, fie de drept comun, fie specială. Ca o excepție, putem vorbi 

de un proces nou și nu de un incident, în ipoteza în care se formulează o contestație 

împotriva unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, de exemplu, a unui 

titlu de creanță fiscală (după 15 februarie 2013), caz în care se va aplica legea nouă de 

procedură civilă. 

În cazul acțiunii în anularea hotărârii arbitrale, formulate ulterior intrării în vigoare a 

noului Cod, într-un proces arbitral declanșat anterior acestui moment, legea aplicabilă este 

legea veche. 

Referitor la legea aplicabilă proceselor în curs guvernate (și) de dispoziții procesuale 

cuprinse în legi speciale care au fost modificate sau completate prin Legea nr. 76/2012, s- 

a apreciat că aceasta este legea procesuală veche, indiferent că e vorba de legea de drept 

comun sau de legea specială. 
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Menționăm că, potrivit Legii nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea 

instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 

134/2010 privind Codul de procedură civilă, dispozițiile noului Cod referitoare la 

cercetarea procesului și, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu se aplică 

proceselor începând cu data de 1 ianuarie 2016. Tot de la această dată se aplică și 

dispozițiile noului Cod privitoare la pregătirea dosarului de apel sau, după caz, de recurs 

de către instanța a cărei hotărâre se atacă, precum și dispozițiile art. 483 alin. (2) C.pr.civ. 

referitoare la hotărârile care nu sunt supuse recursului [art. XII alin. (1), art. XIII teza întâi 

și art. XVIII alin. (1) din Legea nr. 2/2013]. În procesele pornite în intervalul de timp 

15 februarie 2013 – 31 decembrie 2015, cercetarea procesului sau, după caz, dezbaterea 

fondului se desfășoară în ședință publică, dacă legea nu prevede altfel [art. XII alin. (2) din 

Legea nr. 2/2013]. De asemenea, în procesele pornite în perioada 15 februarie 2013 – 31 

decembrie 2015, pregătirea dosarului de apel sau, după caz, de recurs se va face în 

condițiile art. XIV-XVII din Legea nr. 2/2013 (art. XIII teza a doua Legea nr. 2/2013). În 

fine, în procesele pornite în intervalul de timp 15 februarie 2013 – 31 decembrie 2015 nu 

sunt supuse recursului conform art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013, hotărârile 

pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a)-i) C.pr.civ., în cele privind navigația 

civilă și activitatea în porturi, conflictele de muncă și de asigurări sociale, în materie de 

expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum 

și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, 

în aceste procese nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în cazurile 

în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului. 

În consecință, legiuitorul consacră principiul, potrivit căruia „Legea de procedură sub 

care începe procesul este și legea de procedură sub care se finalizează procesul”, astfel că 

prevederile art. 24-27 și ale art. 1064 și urm. C.pr.civ. sunt aplicabile numai conflictelor de 

drept intertemporal sau de drept interteritorial ivite după data de 15 februarie 2013, 

prezentând importanță deosebită data începerii procesului. 

În privința proceselor noi, aplicarea în timp a legii de procedură civilă este guvernată 

de principiul neretroactivității legii și consecința firească a acestuia principiul 
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aplicării imediate a legii noi, ceea ce exclude supraviețuirea legii vechi, principii deduse 

din art. 15 alin. (2) din Constituție și consacrate implicit la art. 24 C.pr.civ. 

Art. 15 alin. (2) din Constituție stabilește că „legea dispune numai pentru viitor, cu 

excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile”. Per a contrario, legea civilă, 

inclusiv legea procesuală civilă, dispune numai pentru viitor sau ea nu retroactivează. Acest 

principiu este consacrat expres la art. 6 alin. (1) C.civ., care prevede că „legea civilă este 

aplicabilă cât timp este în vigoare; aceasta nu are putere retroactivă”. 

Art. 24 C.pr.civ., intitulat „legea aplicabilă proceselor noi”, stabilește că dispozițiile 

legii noi de procedură se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea 

acesteia în vigoare. 

Momentul începerii procesului este determinat prin dispozițiile art. 192 alin. (2) și ale 

art. 622 alin. (2) C.pr.civ., dispoziții din care reținem că data începerii judecății sau, după 

caz, a executării silite este data înregistrării cererii de chemare în judecată sau a cererii de 

executare silită. Dacă legea de procedură se modifică după acest moment, judecata sau 

executarea silită se va face conform legii în vigoare la înregistrarea cererii introductive sau 

de executare silită. Ca atare, decisiv în determinarea legii aplicabile este primul act de 

procedură și nu data judecății sau, după caz, a executării silite, care reprezintă un element 

variabil, neputând fi cunoscut de la început. 

Referitor la procesele în curs, art. 25 alin. (1) C.pr.civ. prevede că procesele în curs 

de judecată și executările silite începute sub legea veche rămân supuse legii vechi. Drept 

urmare, modificarea normelor de procedură în cursul desfășurării judecății sau a executării 

silite nu are niciun efect asupra proceselor deja începute, legea veche de procedură civilă 

supraviețuiește până la soluționarea definitivă a proceselor începute sub imperiul ei. 

Legea veche supraviețuiește și în cazul în care instanța este învestită ca efect al 

desființării unei alte instanțe, de vreme ce art. 25 alin. (3) C.pr.civ. prevede, pentru 

această ipoteză, că dispozițiile alin. (1) rămân aplicabile. Deci, instanța căreia i se trimit 

dosarele va aplica regulile de procedură de la data declanșării litigiului, prevăzute de legea 

veche. 

Procesele în curs de judecată la data schimbării competenței instanțelor legal învestite 

vor continua să fie judecate de acele instanțe, potrivit legii sub care au început. În caz de 
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trimitere spre rejudecare, dispozițiile legale privitoare la competență, în vigoare la data 

când a început procesul, rămân aplicabile [art. 25 alin. (2) C.pr.civ.]. 

Cât privește probele, art. 26 C.pr.civ. face distincție, pe de o parte, între legea 

aplicabilă admisibilității și puterii doveditoare a mijloacelor de probă și legea aplicabilă 

administrării acestora, iar pe de altă parte, între legea admisibilității și puterii doveditoare 

a probelor preconstituite și prezumțiilor legale și legea aplicabilă admisibilității și puterii 

doveditoare a probelor nepreconstituite, inclusiv a prezumțiilor judiciare. Potrivit textului, 

legea care guvernează condițiile de admisibilitate și puterea doveditoare a probelor 

preconstituite și a prezumțiilor legale este cea în vigoare la data producerii ori, după caz, 

a săvârșirii faptelor juridice care fac obiectul probațiunii; administrarea probelor se face 

potrivit legii în vigoare la data administrării lor. Prin urmare, legea aplicabilă admisibilității 

și puterii doveditoare a probelor preconstituite și a prezumțiilor legale este legea în vigoare 

la data producerii ori săvârșirii faptelor juridice care fac obiectul probațiunii. Însă în 

privința probelor nepreconstituite (proba cu martori, proba prin rapoartele de expertiză, 

interogatoriul, cercetarea la fața locului) și a prezumțiilor judiciare, condițiile de 

admisibilitate și puterea doveditoare a acestora sunt supuse legii în vigoare la data 

declanșării procesului și nu legii în vigoare la data încuviințării lor și nici legii în vigoare 

la data administrării lor. 

Administrarea probelor (producerea și verificarea înscrisurilor, audierea martorilor, 

luarea interogatoriului, prezentarea mijloacelor materiale de probă, cercetarea la fața 

locului, efectuarea expertizei) se face potrivit legii în vigoare la data administrării lor și nu 

legii în vigoare la data declanșării procesului. Ca atare, dacă de la data declanșării 

procesului și până la data administrării probelor intervine o lege nouă, instanța va ține 

seama, pentru administrare, de această lege. Dispozițiile art. 26 alin. (2) C.pr.civ. sunt 

aplicabile doar proceselor noi, declanșate de la data de 15 februarie 2013, iar nu și 

proceselor în curs la data intrării în vigoare a Codului, care sunt și rămân supuse, în 

principiu, legii vechi, inclusiv în materia administrării probelor. 

În fine, art. 27 C.pr.civ. stabilește că hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor 

și termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul. Rezultă că, spre deosebire 

de reglementarea anterioară, hotărârile judecătorești și arbitrale sunt supuse căilor de atac, 
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motivelor și termenelor stabilite de legea în vigoare la data începerii procesului și nu legii 

sub care au fost pronunțate. 

 
2.3.2. Aplicarea în spațiu a normelor de Drept procesual civil 

 
Aplicarea în spațiu a normelor de Drept procesual civil nu pune probleme pe plan intern, 

deoarece, prin unificarea legislativă, la nivelul întregii țări se aplică aceeași lege. Așadar, 

instanța română aplică lex fori – legea țării. În acest sens, art. 28 alin. (1) C.pr.civ. 

prevede că dispozițiile legii de procedură se aplică tuturor proceselor care se judecă de către 

instanțele române, sub rezerva unor dispoziții contrare. 

În procesele cu element de extraneitate (cetățenia străină a uneia sau a ambelor părți, 

încheierea actului juridic sau producerea faptului juridic care a dat naștere raportului juridic 

într-o țară străină etc.), adică atunci când se ivește un conflict între legea română și legea 

străină, se pune problema determinării legii aplicabile. Art. 28 alin. (2) C.pr.civ. stabilește, 

printr-o normă de trimitere, că în cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, 

determinarea legii de procedură aplicabile se face potrivit normelor cuprinse în cartea a 

VII-a C.pr.civ., intitulată „Procesul civil internațional”. Potrivit art. 1064 C.pr.civ., 

dispozițiile acestei cărți se aplică proceselor de drept privat cu elemente de extraneitate în 

măsura în care prin tratatele internaționale la care România este parte, prin dreptul Uniunii 

Europene sau prin legi speciale nu se prevede altfel. Ca urmare, trebuie observate și 

prevederile art. 3 și 4 C.pr.civ. referitoare la aplicarea prioritară a dreptului Uniunii 

Europene, inclusiv a tratatelor și convențiilor internaționale privitoare la drepturile omului. 

 
2.3.3. Aplicarea normelor Dreptului procesual civil asupra persoanelor 

 
Prin dispozițiile Constituției [art. 16 alin. (1)] se consacră principiul egalității 

cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, inclusiv în fața autorităților judiciare, iar 

prin Legea nr. 304/2004 (art. 2 și 7) se stabilește egalitatea pentru toți în fața legii și a 

justiției. În același sens sunt și prevederile art. 6 C.pr.civ. 

Principiul egalității se aplică și cetățenilor străini și apatrizilor. În acest sens, art. 18 

alin. (1) din Constituție dispune că cetățenii străini și apatrizii care locuiesc în România se 
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bucură de protecția generală a persoanelor și averilor, garantată de Constituție și de alte 

legi. 

O aplicație a principiului enunțat este reflectată și în materia raporturilor juridice cu 

element de extraneitate. Art. 183 alin. (1) C.pr.civ. stabilește că persoanele fizice și 

persoanele juridice străine au, în condițiile legii, în fața instanțelor române, aceleași drepturi 

și obligații procesuale ca și cetățenii români, respectiv persoanele juridice române. Alin. 

(2) al textului face unele aplicații concrete ale reciprocității în legătură cu condiția juridică 

a străinului. Astfel, cetățenii străini beneficiază în fața instanțelor române, în procesele 

civile internaționale, de scutiri și reduceri de taxe și alte cheltuieli de procedură, precum și 

de asistență judiciară gratuită, în aceeași măsură și în aceleași condiții ca și cetățenii români, 

sub condiția reciprocității cu statul de cetățenie sau de domiciliu al solicitantului. 

De asemenea, sub condiția reciprocității, reclamantul, cetățean străin sau persoană 

juridică de naționalitate străină, nu poate fi ținut să depună cauțiune sau obligat la vreo altă 

garanție pentru motivul că este străin sau nu are domiciliul ori sediul în România. 

Dispozițiile reproduse mai sus se aplică în mod corespunzător apatrizilor, fără a fi 

cerută condiția reciprocității (art. 1086 C.pr.civ.). 

 
3. Procesul civil - mijloc de înfăptuire a justiției 

3.1. Precizări introductive 

 
Scopul activității procedurale este înfăptuirea justiției în pricinile civile, prin judecarea 

cauzelor potrivit formelor predeterminate de normele de Drept procesual civil. 

Potrivit art. 126 alin. (1) din Constituție „Justiția se realizează prin Înalta Curte de 

Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege” și enumerate la 

art. 2 din Legea nr. 304/2004. În sensul art. 1 alin. (2) C.pr.civ., în înfăptuirea justiției, 

instanțele judecătorești îndeplinesc un serviciu de interes public, asigurând respectarea 

ordinii de drept, a libertăților fundamentale, a drepturilor și intereselor legitime ale 

persoanelor fizice și persoanelor juridice, aplicarea legii și garantarea supremației acesteia. 
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Justiția, spuneau autorii clasici, este „(...) ceea ce dreptul tinde să realizeze”, fiind 

„(...) ultima și cea mai înaltă expresie a dreptului”. 

Când apelăm la justiție? 

Atunci când drepturile subiective civile sau interesele legitime au fost încălcate, 

contestate sau ignorate și conflictele apărute în legătură cu acestea nu au putut fi soluționate 

pe cale amiabilă (de pildă, prin tranzacție, mediere, arbitraj - justiție privată) în afara unui 

proces, cel interesat este nevoit să se adreseze organelor de justiție. 

Care este mijlocul de înfăptuire a justiției? 

Mijlocul de înfăptuire a justiției este procesul civil, proces care se declanșează, de 

regulă, prin cererea reclamantului, adică a acelei persoane care pretinde că i s-a încălcat sau 

nesocotit dreptul subiectiv civil ori al cărei interes legitim nu se poate realiza decât pe calea 

justiției. Așadar, reclamantul are rolul de a porni procesul civil, de a sesiza sau, după caz, 

de a alege instanța competentă, de a fixa cadrul în care se va desfășura judecata, de a proba 

pretenția dedusă judecății etc. 

Doar în mod excepțional, instanța civilă poate acționa și din oficiu, însă pentru aceasta 

este nevoie de o prevedere legală expresă. De pildă: în cazul punerii sub interdicție 

judecătorească (art. 111 și 165 C.civ.); al stabilirii raporturilor dintre părinții divorțați și 

copiii lor minori (art. 396 și urm. C.civ.), privind exercitarea autorității părintești, 

contribuția părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor și numele soților după 

divorț, dacă soții nu se învoiesc asupra acestor aspecte [art. 918 alin. (2) și art. 930 alin. 

(2) C.pr.civ.]; în cazul exercitării din oficiu a acțiunii civile în procesul penal, dacă este 

vorba de o persoană fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă (art. 

19 C.pr.pen.). 

Însă judecătorul nu poate soluționa conflictul sau diferendul numai pe baza cererii 

reclamantului și el trebuie să cheme în fața sa și persoana despre care se pretinde că a 

încălcat dreptul sau nesocotit interesul legitim, persoană care se numește pârât. 

Reclamantul și pârâtul poartă denumirea de părți, iar cercetarea procesului și dezbaterile 

le oferă posibilitatea să-și susțină și să-și dovedească pretențiile, respectiv apărările. 

Cercetarea și dezbaterea procesului se desfășoară sub conducerea și controlul 

judecătorului (instanței). La rândul său, instanța este obligată, ca în activitatea desfășurată 

pentru pronunțarea hotărârii, să respecte anumite reguli procedurale, prestabilite de lege. 
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3.2. Definiția, fazele și etapele procesului civil 

 
Procesul civil este definit în doctrină ca fiind activitatea desfășurată de către instanță, 

părți, organe de executare și alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către 

instanțele judecătorești a justiției în pricinile civile, în vederea realizării sau stabilirii 

drepturilor și intereselor civile deduse judecății și executării silite a hotărârilor judecătorești 

sau a altor titluri executorii, conform procedurii prevăzute de lege. 

Din această definiție, rezultă că procesul civil parcurge, de regulă, dar nu obligatoriu, 

două faze: faza judecății (cognitio) și faza executării silite (executio). 

 Faza judecății cuprinde de regulă mai multe momente: judecata în primă instanță, 

judecata în apel și judecata în căile extraordinare de atac (recursul, contestația în anulare 

și revizuirea). 

Indiferent că procesul se află în primă instanță sau în căile de atac ori în contestația la 

executare, de regulă, el cuprinde următoarele etape: etapa scrisă, etapa cercetării 

procesului, etapa dezbaterilor și etapa deliberării și pronunțării hotărârii. Practic, judecata 

în primă instanță, în apel și în recurs cuprinde, potrivit noului Cod, următoarele etape: 

cercetarea procesului, dezbaterea în fond a procesului, deliberarea și pronunțarea hotărârii, 

etapa scrisă nefiind inclusă în etapele judecății propriu-zise, de vreme ce stabilirea primului 

termen de judecată se va face, în condițiile art. 201, respectiv 471 și 490 C.pr.civ., ulterior 

procedurii de verificare și regularizare a cererii, de realizare a corespondenței scrise și a 

comunicării actelor specifice etapei scrise. Așa fiind, între momentul introducerii cererii de 

chemare în judecată și punerea ei pe rolul instanței se interpune etapa premergătoare 

activității de judecată propriu-zise, etapă care are drept scop regularizarea cererii de 

chemare în judecată și se finalizează: fie prin conformarea la cerințele stabilite de instanță 

(și comunicarea cererii către pârât, care la rândul său poate formula întâmpinare și cerere 

reconvențională, iar reclamantul răspuns la întâmpinare) și fixarea primului termen de 

judecată, cu citarea pârâtului; fie, în cazul neîndeplinirii obligațiilor privind completarea 

sau modificarea cererii, prin anularea cererii, printr-o încheiere dată în camera de consiliu. 

Se poate observa că, etapa scrisă are și rolul de încunoștiințare reciprocă a părților despre 

pretențiile și apărările lor, probele ce se vor 
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administra în vederea dovedirii pretențiilor și apărărilor, precum și rolul de a determina 

cadrul procesual în care se va desfășura judecata, și nu numai acela de a evita punerea pe 

rolul instanțelor a unor cereri informe. 

Părților inițiale (reclamantul și pârâtul) li se pot alătura și alte persoane(din proprie 

inițiativă ori la inițiativa reclamantului și/sau a pârâtului ori la solicitarea instanței, în 

cazurile expres prevăzute de lege și în procedura necontencioasă), dobândind prin intrarea 

în proces calitatea de părți sau intervenienți. Actele de procedură prin care aceste persoane 

intervin în proces sunt cererea de intervenție voluntară și cererea de intervenție forțată ori, 

în cazul acestei din urmă forme de intervenție se dispune din oficiu de către instanță, în 

condițiile legii. 

Etapa cercetării procesului începe odată cu primul termen de judecată, moment de 

referință în declanșarea judecății, care are semnificațiile procesuale ale primei zile de 

înfățișare. În fața primei instanțe, cercetarea procesului se desfășoară, în temeiul art. XII 

alin. (2) din Legea nr. 2/2013, în ședință publică dacă legea nu prevede altfel. Însă în 

procesele pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016, cercetarea procesului se va desfășura 

în camera de consiliu [art. XII alin. (1) din Legea nr. 2/2013]. În cadrul acestei etape se 

îndeplinesc în condițiile legii, acte de procedură la cererea părților ori din oficiu, pentru 

pregătirea dezbaterii în fond a procesului, dacă este cazul. De pildă, instanța va soluționa 

excepții, va examina cererile de intervenție, va examina fiecare pretenție și apărare în parte, 

va dispune, la cerere, măsuri asigurătorii, va încuviința și administra probe (art. 237 

C.pr.civ.). 

Dezbaterea în fond a procesului are loc, de regulă, în ședință publică, dacă părțile nu 

convin altfel. În cadrul acestei etape, părțile au posibilitatea să dezbată în contradictoriu 

împrejurările de fapt și temeiurile de drept invocate de ele sau puse în discuție, din oficiu, 

de către instanță. Pentru a da expresie dreptului la viață privată sau ordinii publice ori pentru 

ocrotirea unor categorii speciale de subiecte de drept, legiuitorul prevede posibilitatea 

desfășurării în întregime a procesului fără prezența publicului. În orice caz, dispozițiile art. 

XII din Legea nr. 2/2013 sunt aplicabile și în ceea ce privește etapa dezbaterilor. Potrivit 

acestui text, în procesele pornite în perioada 15 februarie 2013 - 31 decembrie 2015, 

dezbaterea fondului se desfășoară în ședință publică, dacă legea nu prevede altfel [alin.  

(2)], dispozițiile  Codului de  procedură civilă  privind dezbaterea 
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fondului în camera de consiliu se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 

2016. Închiderea dezbaterilor asupra fondului va avea loc atunci când au fost lămurite toate 

împrejurările de fapt și temeiurile de drept [art. 394 alin. (1) C.pr.civ.]. 

Etapa cercetării procesului și etapa dezbaterii în fond se desfășoară, de regulă, la mai 

multe termene de judecată, la care părțile își susțin pretențiile și apărările, se administrează 

și analizează probele, se pun concluzii. 

După închiderea dezbaterilor de către președintele completului de judecată, urmează 

etapa deliberării și pronunțării hotărârii. Deliberarea se face în secret, de către membrii 

completului în fața cărora s-au pus concluzii asupra fondului sau, după caz, asupra excepției 

procesuale. Însă pronunțarea hotărârii, sub rezerva dispozițiilor art. 396 alin. (2) C.pr.civ., 

se face în ședință publică, la locul unde s-au desfășurat dezbaterile, de către președintele 

completului sau de către un judecător, membru al completului de judecată, care va citi 

minuta, indicând și calea de atac ce poate fi folosită împotriva hotărârii (art. 402 C.pr.civ.). 

Prin pronunțarea hotărârii se finalizează judecata în primă instanță, după care, partea 

nemulțumită de hotărâre poate declara apel, declanșând o nouă judecată în fond. 

Hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum și alte hotărâri 

în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului [art. 483 alin. (1) C.pr.civ.], 

moment al judecății (cale extraordinară de atac) în care se exercită controlul judiciar al 

legalității hotărârii. 

În condițiile și pentru motivele expres și limitativ prevăzute de lege, împotriva 

hotărârilor executorii sau definitive se pot exercita căile extraordinare de atac de retractare, 

respectiv contestația în anulare și revizuirea. 

Recursul în interesul legii și sesizarea Înaltei Curți de Casați și Justiție în vederea 

pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nu sunt căi de 

atac, ci mijloace procesuale de asigurare a unei practici judiciare unitare. Cele două 

mijloace procesuale pot avea ca obiect probleme de drept soluționate diferit de instanțele 

judecătorești, respectiv lămurirea unei chestiuni noi de drept, asupra căreia instanța 

supremă nu a statuat și nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de 

soluționare. În orice caz, dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie 

pentru instanțe de la data publicării deciziei în Monitorul oficial [art. 517 alin. (4) 
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C.pr.civ. și art. 521 alin. (3) partea finală C.pr.civ.], respectiv de la data pronunțării pentru 

instanța care a solicitat dezlegarea chestiunii noi de drept [art. 521 alin. (3) prima parte 

C.pr.civ.]. 

 Faza executării silite intervine în ipoteza în care debitorul nu-și execută de bunăvoie 

obligația stabilită în hotărârea judecătorească sau în alt titlu executoriu, apelându-se, astfel, 

de către creditor la forța de constrângere a statului. 

Dacă debitorul execută de bunăvoie obligația înscrisă în titlul executoriu ori atunci când 

hotărârea judecătorească nu este susceptibilă de executare silită (de pildă, hotărârea dată 

într-o acțiune în constatare, hotărârea prin care s-a respins atât cererea de chemare în 

judecată, cât și eventualele cereri incidentale), va lipsi faza executării silite. 

De asemenea, în ipoteza în care creditorul pune în executare un alt titlu executoriu decât 

o hotărâre judecătorească [de pildă, un titlu de valoare (cambie, cec, bilet la ordin) sau un 

înscris autentic notarial, un contract de asistență juridică], va lipsi faza judecății. 

În fine, este posibil ca faza judecății să nu parcurgă toate etapele. Astfel, dacă 

reclamantul renunță la judecată sau la dreptul subiectiv civil pretins ori lasă cererea în 

nelucrare și se perimă (înainte de etapa dezbaterilor), nu va mai avea loc dezbaterea în fond 

a cauzei. La fel, dacă părțile sting litigiul printr-o tranzacție, va lipsi etapa deliberării. De 

asemenea, poate să lipsească judecata în apel sau în căile extraordinare de atac, dacă 

hotărârea pronunțată nu este atacată prin intermediul acestora de către partea care a pierdut 

procesul în primă instanță. 
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GRILE 

 

1. Dispozițiile Codului de procedură civilă: 

a) constituie procedura de drept comun în materie civilă, precum și în alte materii, în 

măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziții contrare; 

b) se aplică în mod prioritar față de reglementările internaționale; 

c) se aplică în mod prioritar față de normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene. 

 
 

2. În materiile reglementate de Codul de procedură civilă: 

a) normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent 

de calitatea sau de statutul părților; 

b) dispozițiile privind drepturile și libertățile persoanelor vor fi interpretate și aplicate în 

concordanță cu Constituția, Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu 

celelalte tratate la care România este parte; 

c) dacă există neconcordanțe între dispozițiile sale și cele ale pactelor și tratatelor 

privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, au prioritate 

reglementările internaționale, cu excepția cazului în care C.pr.civ. conține dispoziții mai 

favorabile. 

 
3. Judecătorii: 

a) au îndatorirea de a soluționa orice cerere de competența instanțelor judecătorești; 

b) pot refuza să judece o cerere pe motiv că legea nu prevede; 

c) nu pot să stabilească dispoziții general obligatorii prin hotărârile pe care le pronunță în 

cauzele ce îi sunt supuse judecății. 

 
4. Etapele judecății sunt: 

a) etapa scrisă, etapa dezbaterilor și etapa deliberării și pronunțării hotărârii; 

b) dezbaterile, pronunțarea hotărârii și executarea silită; 

c) etapa scrisă, etapa cercetării procesului, etapa dezbaterilor, etapa deliberării 

judecătorilor și pronunțării hotărârii. 
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5. Constituie izvoare ale Dreptului procesual civil: 

a) Constituția, legile organice, decretele, ordonanțele, hotărârile guvernului; 

b) dreptul Uniunii Europene; 

c) principiile generale ale dreptului; 

d) practica judiciară. 

 
 

6. În funcție de sfera de aplicare, normele de drept procesual civil sunt clasificate 

în: 

a) norme generale și norme speciale; 

b) norme de organizare judiciară, norme de competență și norme de procedură propriu- 

zisă; 

c) norme de ordine publică și norme de ordine privată. 

 
 

7. În ceea ce privește aplicarea legii de procedură civilă: 

a) dispozițiile legii noi de procedură se aplică numai judecăților și executărilor silite 

începute după intrarea acesteia în vigoare; 

b) procesele în curs de judecată, precum și executările silite începute sub legea veche 

rămân supuse acelei legi; 

c) hotărârile judecătorești sunt supuse căilor de atac, motivelor și termenelor prevăzute 

de legea sub care a început procesul. 

 
8. Referitor la legea aplicabilă mijloacelor de probă: 

a) condițiile de admisibilitate a probelor preconstituite sunt guvernate de legea în 

vigoare la data producerii sau săvârșirii faptelor juridice care fac obiectul probațiunii; 

b) administrarea probelor se face conform legii în vigoare la data administrării lor; 

c) puterea doveditoare a probelor preconstituite este guvernată de legea în vigoare la 

data producerii ori, după caz, a săvârșirii faptelor juridice care fac obiectul probațiunii. 

 
9. Norma juridică are caracter imperativ, dacă ea cuprinde expresii, precum: 

a) nici un judecător nu poate refuza să judece; 

b) cu acordul expres al părților, intervenția principală se poate face și în instanța de apel; 



54  

c) instanța nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfățișarea părților. 

 
 

10. Au caracter de ordine publică și, deci, imperativ: 

a) normele juridice care ocrotesc interesele părților; 

b) normele juridice care reglementează organizarea și funcționarea instanțelor 

judecătorești; 

c) normele de competență generală. 
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Capitolul II 

PRINCIPII FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI CIVIL 

 
1. Repere introductive 

 

Principiile fundamentale ale procesului civil sunt reguli esențiale și imperative care stau 

la baza activității judiciare. Unele dintre ele guvernează întregul proces civil, în ambele sale 

faze (de exemplu, principiul legalității, principiul egalității, principiul dreptului la un proces 

echitabil, într-un termen optim și previzibil), iar altele numai o anumită etapă a procesului 

civil (de pildă, principiul contradictorialității). 

Cunoașterea principiilor procesului civil contribuie la înțelegerea și interpretarea 

corectă a celorlalte norme procesuale, precum și la elaborarea unei legislații procesuale 

civile coerente și eficiente. De asemenea, ele au o importanță practică deosebită, întrucât 

urmăresc realizarea sarcinilor justiției de apărare a drepturilor și intereselor legitime ale 

justițiabililor. Cei însărcinați cu aplicarea dreptului, trebuie să cunoască nu numai „litera 

legii”, ci și „spiritul” său, iar principiile de drept alcătuiesc chiar „spiritul legii”. Pe de 

altă parte, în acele situații în care pentru soluționarea unor probleme procesuale nu există 

o normă procesual-civilă și pricina nu poate fi soluționată nici în baza uzanțelor, iar în lipsa 

acestora din urmă, nici în baza dispozițiilor legale privitoare la situații asemănătoare, 

instanța va recurge la analogia dreptului, pronunțând soluția în conformitate cu principiile 

procesului civil. Toate principiile procesului civil au aceeași valoare și forță obligatorie, 

nerespectarea oricăruia dintre ele „atrăgând sancțiune procedurală, care prezintă aceeași 

eficacitate juridică”. 

Unele principii sunt consacrate în Constituție, iar altele în Legea nr. 304/2004 de 

organizare judiciară ori în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 

sau în Codul de procedură civilă, după cum pot fi deduse și pe cale de interpretare. De 

asemenea, unele principii sunt înscrise în Declarația Universală a Drepturilor Omului, în 

Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale și 

în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. Potrivit art. 11 alin. (2) din 

Constituție, tratatele ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern. Dacă există 

neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la 

care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu 
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excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile [art. 

20 alin. (1) din Constituție]. 

Codul de procedură civilă reglementează, în premieră pentru dreptul român, principiile 

fundamentale ale procesului civil la art. 5-23, principii pe care le vom analiza în cele ce 

urmează, cu precizarea că judecătorul are îndatorirea să asigure respectarea și să respecte 

el însuși aceste principii, sub sancțiunile prevăzute de lege (art. 20 C.pr.civ.). 

2. Principiul accesului liber la justiție 

Accesul liber la justiție este un principiu cu valoare constituțională, consacrat la art. 

21 din legea fundamentală, potrivit căruia, orice persoană se poate adresa justiției pentru 

apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime și nicio lege nu poate îngrădi 

exercitarea acestui drept [alin. (1) și (2)]. Acest text reiterează una din garanțiile înscrise la 

art. 8 și 10 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, precum și la art. 6 pct. 1 din 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

3. Principiul dreptului la un proces echitabil, în termen optim și previzibil 

Acest principiu este consacrat la art. 6 C.pr.civ., potrivit căruia, orice persoană are 

dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim și previzibil, de către o 

instanță independentă, imparțială și stabilită de lege. În acest scop, instanța este datoare să 

dispună toate măsurile permise de lege și să asigure desfășurarea cu celeritate a judecății 

[alin. (1)]. Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în faza executării silite 

[alin. (2)]. 

4. Principiul legalității 

În vârful piramidei sistemului juridic se află principiul supremației Constituției și al 

obligativității legii, principiu consacrat în art. 1 alin. (5) din legea fundamentală, potrivit 

căruia: „În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este 

obligatorie”. Ca și principiul supremației Constituției „legalitatea este de esența cerințelor 

statului de drept, adică a preeminenței legii în reglementarea relațiilor sociale”, în sensul 

art. 16 alin. (2) din Constituție, potrivit căruia „Nimeni nu este mai presus de lege”. În 

concordanță cu legea fundamentală, art. 4 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 dispune că 
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judecătorii și procurorii sunt obligați ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremația 

legii, să respecte drepturile și libertățile persoanelor. 

În Dreptul procesual civil, semnificația acestui principiu se desprinde chiar din 

dispozițiile art. 124 din Constituție, care stabilește că „Justiția se înfăptuiește în numele 

legii” [alin. (1)], iar „Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii” [alin. (3)], 

dispoziții reluate prin art. 2 din Legea nr. 304/2004. 

Mai nou, așa cum era firesc, art. 7 C.pr.civ. consacră „legalitatea” ca principiu 

fundamental al procesului. Potrivit textului, procesul civil se desfășoară în conformitate 

cu dispozițiile legii; judecătorul are îndatorirea de a asigura respectarea dispozițiilor legii 

privind realizarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părților din proces. O dispoziție 

întrucâtva similară cuprinde și art. 625 C.pr.civ., în materia executării silite, de parcă 

executarea silită n-ar face parte din procesul civil. De aceea, apreciem că dispoziția art. 625 

C.pr.civ. este superfluă în condițiile în care oricum s-ar fi aplicat prevederile art. 7 alin. (1) 

C.pr.civ. Textul art. 625 stabilește la alin. (1) că „executarea silită se face cu respectarea 

dispozițiilor legii, a drepturilor părților și ale altor persoane interesate”, iar la alin. (2) că 

„este interzisă efectuarea de acte de executare de către alte persoane sau organe decât 

cele prevăzute la art. 623”, confirmând, astfel, regula prevăzută de acest din urmă text. 

5. Principiul egalității în fața justiției 

 
Egalitatea în fața justiției decurge din principiul constituțional „egalitatea în drepturi”, 

consacrat la art. 16 din Constituție, potrivit căruia „Cetățenii sunt egali în fața legii și a 

autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări” [alin. (1)]. „Nimeni nu este mai 

presus de lege”[alin. (2)]. În acest sens sunt și prevederile art. 7 din Legea nr. 304/2004 și 

ale art. 4 din Legea nr. 303/2004. 

Principiul egalității în fața justiției este consacrat și în art. 124 alin. (2) din Constituție, 

care dispune că „Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți”, text preluat de art. 2 

alin. (1) din Legea nr. 304/2004. 

În acord cu dispozițiile de mai sus, art. 8 C.pr.civ., sub denumirea „Egalitatea”, prevede 

că în procesul civil părților le este garantată exercitarea drepturilor procesuale, în mod egal 

și fără discriminări. 
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Așadar, egalitatea în fața justiției se manifestă, bunăoară, sub următoarele aspecte: 

- soluționarea proceselor, pentru toate persoanele, de către aceleași organe și potrivit 

acelorași reguli de fond sau de procedură; 

- recunoașterea acelorași drepturi fiecărei părți; deci fiecare parte are dreptul la aceleași 

apărări, la aceleași probe, la aceleași căi de atac etc.; principiul egalității impune ceea ce 

în jurisprudența CEDO se numește „egalitatea armelor”, în sensul că o persoană va avea 

în procesul civil aceleași drepturi și obligații pe care le are orice altă persoană în calitatea 

procesuală respectivă; 

- obligația instanței de a asigura un echilibru în situația procesuală a părților, 

încunoștiințarea acestora privind termenele de judecată, actele de procedură etc. 

Principiul egalității părților în fața instanțelor se aplică și cetățenilor străini, precum și 

apatrizilor, întrucât ei au aceleași drepturi și obligații ca și cetățenii români. 

6. Principiul disponibilității 

Art. 9 C.pr.civ. consacră sub denumirea „Dreptul de dispoziție al părților”, principiul 

disponibilității, principiu care guvernează procesul civil. Potrivit textului, procesul civil 

poate fi pornit la cererea celui interesat sau, în cazurile anume prevăzute de lege, la cererea 

altei persoane, organizații ori a unei autorități sau instituții publice ori de interes public 

[alin. (1)]. Obiectul și limitele procesului sunt stabilite prin cererile și apărările părților 

[alin. (2)]. În condițiile legii, partea poate, după caz, renunța la judecarea cererii de 

chemare în judecată sau la însuși dreptul pretins, poate recunoaște pretențiile părții adverse, 

se poate învoi cu aceasta pentru a pune capăt, în tot sau în parte, procesului, poate renunța 

la exercitarea căilor de atac ori la executarea unei hotărâri. De asemenea, partea poate 

dispune de drepturile sale în orice alt mod permis de lege [alin. (3)]. Așadar, disponibilitatea 

este de esența procesului civil și desemnează, în sens material, dreptul părții de a dispune 

de obiectul procesului, iar în sens procesual, dreptul acesteia de a dispune de mijloacele 

procesuale prevăzute de lege pentru apărarea acestui drept. Spre deosebire de procesul 

penal care este guvernat de principiul oficialității, în sensul că se pornește la sesizarea unui 

organ al statului și numai excepțional la plângerea persoanei vătămate, procesul civil 

pornește, de regulă, la sesizarea persoanei interesate și nu din oficiu. 
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7. Obligațiile părților în desfășurarea procesului 

Art. 10 C.pr.civ. consacră la nivel de principiu fundamental al procesului civil 

obligațiile părților în desfășurarea procesului, soluție judicioasă, întrucât procesul civil 

implică atât drepturi procedurale în beneficiul părților, cât și obligații procedurale în sarcina 

lor, iar atitudinea procesuală a acestora influențează modul de desfășurare a judecății. 

Această nouă concepție este bazată pe responsabilizarea justițiabililor pentru propriul 

proces, în conformitate și cu principiul disponibilității, precum și în strânsă legătură cu rolul 

activ al judecătorului, dar și cu responsabilizarea altor participanți la procesul civil. 

Potrivit textului, părțile au obligația să îndeplinească actele de procedură în condițiile, 

ordinea și termenele stabilite de lege sau de judecător, să își probeze pretențiile și apărările, 

să contribuie la desfășurarea fără întârziere a procesului, urmărind, tot astfel, finalizarea 

acestuia [alin. (1)]. Dacă o parte deține un mijloc de probă, judecătorul poate, la cererea 

celeilalte părți sau din oficiu, să dispună înfățișarea acestuia, sub sancțiunea plății unei 

amenzi judiciare [alin. (2)]. Se observă că, prin acest articol, legiuitorul preia parțial 

dispozițiile art. 129 alin. (1) din vechiul Cod. 

8. Obligațiile terților în desfășurarea procesului 

Inspirat de dispozițiile art. 10 C.civ. francez, legiuitorul român reglementează cu 

valoare de principiu fundamental al procesului civil, obligația terților în desfășurarea 

acestuia, soluție firească, din moment ce înfăptuirea justiției de calitate și cu celeritate 

este o chestiune de interes general. 

În acest scop, art. 11 C.pr.civ. prevede că orice persoană este obligată, în condițiile 

legii, să sprijine realizarea justiției; cel care, fără motiv legitim, se sustrage de la 

îndeplinirea acestei obligații poate fi constrâns să o execute sub sancțiunea plății unei 

amenzi judiciare și, dacă este cazul, a unor daune-interese. În aplicarea acestui principiu, 

art. 297-299 C.pr.civ. stabilesc obligația terțului persoană fizică ori a autorității sau a 

instituției publice de a prezenta înscrisul pe care îl deține și care este necesar soluționării 

procesului. Totodată, legiuitorul reglementează cazurile în care terțul poate să refuze 

înfățișarea înscrisului [art. 297 alin. (3) coroborat cu art. 294 C.pr.civ.] ori autoritatea sau 

instituția publică este în drept să refuze trimiterea înscrisului [art. 298 alin. (2) coroborat 
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cu art. 252 C.pr.civ.], precum și înscrisurile care nu pot fi trimise instanței și procedura de 

verificare în acest caz (art. 299 C.pr.civ.). 

9. Buna-credință în exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor 

procesuale 

Părțile trebuie să își desfășoare activitatea procesuală în limitele drepturilor procesuale 

recunoscute de lege (unele dintre ele menționate în paginile anterioare) și cu respectarea 

obligațiilor procesuale impuse de lege. 

Art. 57 din Constituție prevede că cetățenii români, cetățenii străini și apatrizii trebuie 

să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce 

drepturile și libertățile celorlalți. În acord cu acest text, art. 12 C.pr.civ. reglementează cu 

valoare de principiu fundamental al procesului civil buna-credință în exercitarea drepturilor 

și în îndeplinirea obligațiilor procesuale. 

Drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună-credință, potrivit scopului în vederea 

căruia au fost recunoscute de lege și fără a se încălca drepturile procesuale ale altei părți. 

Partea care își exercită drepturile procesuale în mod abuziv răspunde pentru prejudiciile 

materiale și morale cauzate. Ea va putea fi obligată, potrivit legii, și la plata unei amenzi 

judiciare. De asemenea, partea care nu își îndeplinește cu bună-credință obligațiile 

procesuale răspunde potrivit alin. (2) [art. 12 C.pr.civ.]. Prin urmare, partea care nu-și 

exercită drepturile procesuale cu respectarea cerințelor acestui text săvârșește un abuz de 

drept procesual. Însă nu numai reclamantul sau pârâtul sunt vizați de legiuitor, întrucât și 

intervenienții pot să-și exercite abuziv drepturile procesuale. S-a spus că, ori de câte ori 

legea prescrie obligații corelate intrinsec unor drepturi subiective, nerespectarea acestor 

obligații poate semnifica săvârșirea abuzului de drept. 

10. Principiul dreptului la apărare 

Principiu cu valoare constituțională, dreptul la apărare este consacrat la art. 24 din 

Constituție, potrivit căruia, dreptul la apărare este garantat [alin. (1)]; în tot cursul 

procesului, părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu [alin. 

(2)]. Aceste dispoziții se regăsesc și în art. 15 din Legea nr. 304/2004, cu observația că 
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legea de organizare judiciară se referă atât la instituția asistării, cât și la aceea a reprezentării 

părților. 

Pe de altă parte, art. 13 alin. (1) și alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă 

prevede că dreptul la apărare este garantat și că părțile au dreptul, în tot cursul procesului, 

de a fi reprezentate sau, după caz, asistate în condițiile legii. 

11. Principiul contradictorialității 

Având în vedere soluțiile din doctrină și din practica judiciară, precum și alte legislații, 

legiuitorul reglementează cu valoare de principiu fundamental a procesului civil 

contradictorialitatea, la art. 14 C.pr.civ. Potrivit alin. (1) al articolului, instanța nu poate 

hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfățișarea părților, dacă legea nu prevede 

altfel. Ca atare, nu este necesar ca partea să se fi exprimat efectiv, fiind suficient ca ea să 

fi fost în măsură să o facă, iar pentru aceasta ea trebuie încunoștiințată în timp util despre 

existența și obiectul litigiului, despre locul și data soluționării acestuia, precum și despre 

argumentația adversarilor săi; dezbaterea contradictorie presupune deci transparența 

informației între justițiabili. În acest sens, art. 14 alin. (2) C.pr.civ. prevede că părțile trebuie 

să își facă cunoscute reciproc și în timp util, direct sau prin intermediul instanței, după caz, 

motivele de fapt și de drept pe care își întemeiază pretențiile și apărările, precum și 

mijloacele de probă de care înțeleg să se folosească, astfel încât fiecare dintre ele să își 

poată organiza apărarea. Mai mult, părțile au obligația de a expune situația de fapt la care 

se referă pretențiile și apărările lor în mod corect și complet, fără a denatura sau omite 

faptele care le sunt cunoscute; părțile au obligația de a expune un punct de vedere propriu 

față de afirmațiile părții adverse cu privire la împrejurări de fapt relevante în cauză [alin. 

(3)], fapt ce se realizează prin întâmpinare și răspunsul la întâmpinare. 

Părțile au dreptul de a discuta și argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocată 

în cursul procesului de către orice participant la proces, inclusiv de către instanță din oficiu. 

Pe de altă parte, instanța este obligată, în orice proces civil, să supună discuției părților toate 

cererile, excepțiile și împrejurările de fapt sau de drept invocate [art. 14alin. (4 ) și (5) 

C.pr.civ.]. 
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12. Principiul oralității 

Principiul oralității este consacrat la art. 15 C.pr.civ., care stabilește că procesele se 

dezbat oral, cu excepția cazului în care legea dispune altfel sau când părțile solicită expres 

instanței ca judecata să se facă numai pe baza actelor depuse la dosar. Prin urmare, 

oralitatea este o consecință a publicității „pe care o ajută și o completează în efectele ei 

bune”, deoarece numai în cadrul unor dezbateri verbale a pricinilor, procesul poate fi 

urmărit în tot cursul desfășurării sale atât de către părți, cât și de eventualul public. De 

asemenea, oralitatea asigură contradictorialitatea efectivă a dezbaterilor, exercitarea în 

bune condiții a dreptului la apărare și a rolului activ al judecătorului, făcând posibilă și 

nemijlocirea. 

13. Principiul nemijlocirii 
 

Legiuitorul consacră principiul nemijlocirii în art. 16 C.pr.civ., care prevede că probele 

se administrează de către instanța care judecă procesul, cu excepția cazurilor în care legea 

stabilește altfel. Ca atare, nemijlocirea constă în obligația instanței de a cerceta direct și 

nemediat toate elementele care servesc la lămurirea împrejurărilor cauzei, în așa fel încât 

între instanță și faptele care urmează să fie stabilite să existe un număr cât mai redus de 

verigi intermediare, pentru ca probele să nu fie denaturate. Percepând probele nemijlocit, 

instanța de judecată este în măsură să le cunoască mai bine sub toate aspectele, să le 

aprecieze cât mai just și să ajungă la descoperirea adevărului. Judecătorul trebuie să se 

sprijine pe probe primare. 

14. Principiul publicității 

Art. 127 din Constituție stabilește că „ședințele de judecată sunt publice, afară de 

cazurile prevăzute de lege”, dispoziție reprodusă și în art. 12 teza întâi din Legea nr. 

304/2004. De asemenea, art. 17 C.pr.civ. prevede că ședințele de judecată sunt publice, 

afară de cazurile prevăzute de lege. 

Principiul publicității semnifică faptul că procesul civil, cu excepția deliberării, se 

desfășoară în ședință publică, în prezența părților, dar și a oricărei persoane străine de litigiu 

care dorește să asiste la dezbateri. Publicitatea este constituită din elemente diverse, precum: 

stabilitatea locului unde fiecare instanță își desfășoară activitatea; periodicitatea 
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ședințelor de judecată, în zilele și la orele fixate; publicitatea listei proceselor ce se vor 

dezbate în fiecare ședință; pronunțarea hotărârii în ședință publică. O formă sub care se 

manifestă publicitatea este și posibilitatea de accesare a hotărârilor judecătorești publicate 

online. 

Publicitatea dezbaterilor judiciare constituie una dintre cele mai importante garanții 

ale imparțialității și independenței judecătorilor la îndeplinirea actului de justiție ca serviciu 

public și este un element esențial al procesului echitabil pentru că îi protejează pe justițiabili 

contra judecății secrete și arbitrariului. 

Principiul publicității are o valoare universală fiind consacrat și în unele documente 

internaționale, precum: art. 10 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 14 pct. 

1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice; art. 6 paragraf 1 din 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

Principiul publicității comportă unele excepții, permise nu numai prin legislația 

română, dar și prin documentele la care ne-am referit anterior. 

Astfel, art. 213 alin. (1) C.pr.civ. stabilește că, în fața primei instanțe, cercetarea 

procesului se desfășoară în camera de consiliu, dacă legea nu prevede altfel. Prin urmare, 

cât privește cercetarea procesului în fața primei instanțe, regula o reprezintă caracterul 

nepublic. În schimb, dezbaterea fondului și pronunțarea hotărârii au loc în ședință publică 

[art. 244 alin. (1) și art. 402 C.pr.civ.]. În căile de atac, cercetarea procesului va avea loc 

în ședință publică, atunci când se apreciază că este necesară [art. 240 alin. (2) C.pr.civ.]. 

Însă cercetarea procesului în camera de consiliu nu înseamnă că judecata este secretă, 

întrucât, conform Codului, numai deliberarea este secretă [art. 395 alin. (1) și art. 602 

alin. (1) C.pr.civ.], ci semnifică faptul că au acces în camera de consiliu numai persoanele 

menționate la art. 213 alin. (3) C.pr.civ. 

Uneori, legiuitorul prevede, prin dispoziții speciale ale Codului sau prin legi speciale, 

că judecata se face în camera de consiliu, cum ar fi art. 135 alin. (4) C.pr.civ. (conflictul de 

competență); art. 144 alin. (1) C.pr.civ. (strămutarea); art. 532 alin. (1) C.pr.civ. (în 

procedura necontencioasă); art. 69 din Legea nr. 273/2004 (în materie de adopție). 

În spiritul legii române „publicitatea dezbaterilor fiind condiție esențială de bună 

judecată trebuie socotită ca o regulă de ordine publică”, a cărei nerespectare atrage 

sancțiunea nulității hotărârii. Este o nulitate necondiționată de existența unei vătămări, 
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stabilită expres la art. 176 pct. 5 C.pr.civ. Ca urmare, dacă nu se respectă regula publicității 

și nu există o prevedere expresă care să permită derogarea, sancțiunea va opera în 

temeiul textului menționat. Pentru ipoteza în care judecata trebuie să se facă în camera de 

consiliu sau fără publicitate și, totuși, ea se desfășoară în ședință publică, nulitatea intervine 

în condițiile art. 175 C.pr.civ. 

Însă, indiferent că judecata a avut loc în ședință publică sau în camera de consiliu, 

hotărârea se pronunță în ședință publică (art. 402 C.pr.civ.), altfel intervine nulitatea în 

condițiile art. 175 C.pr.civ. 

15. Principiul desfășurării procesului în limba română 

În România, limba oficială este limba română (art. 13 din Constituție), iar procedura 

judiciară se desfășoară în limba română [art. 128 alin. (1) din Constituție]. Acest principiu 

cu valoare constituțională este preluat în termeni identici la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 

304/2004. De asemenea, art.18 alin. (1) C.pr.civ. prevede că procesul civil se desfășoară 

în limba română. 

Însă cetățenii români aparținând minorităților naționale au dreptul să se exprime în 

limba maternă în fața instanțelor de judecată, în condițiile legii organice [art. 128 alin. (2) 

din Constituție], text preluat aproape identic prin art. 14 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 

și art.18 alin. (2) C.pr.civ. În cazul în care una sau mai multe părți solicită să se exprime 

în limba maternă, instanța de judecată trebuie să asigure, în mod gratuit, folosirea unui 

interpret sau traducător autorizat. În situația în care toate părțile solicită sau sunt de acord 

să se exprime în limba maternă, instanța de judecată trebuie să asigure exercitarea acestui 

drept, precum și buna administrare a justiției, cu respectarea principiilor 

contradictorialității, oralității și publicității [art. 14 alin. (3) și (4) din Legea nr. 304/2004]. 

16. Principiul continuității completului de judecată 

Potrivit art. 11 din Legea nr. 304/2004, activitatea de judecată se desfășoară cu 

respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor și a continuității, cu excepția 

situațiilor în care judecătorul nu poate participa la judecată din motive obiective. În acord 

cu aceste dispoziții, art. 19 C.pr.civ. prevede că judecătorul învestit cu soluționarea cauzei 
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nu poate fi înlocuit pe durata procesului decât pentru motive temeinice, în condițiile legii. 

Prin urmare, continuitatea completului de judecată presupune că aceiași judecători vor face 

parte din complet la toate termenele de judecată dintr-un moment procesual în care se află 

judecata. 

17. Principiul rolului judecătorului în aflarea adevărului 

În prezent, art. 22 C.pr.civ. stabilește cu valoare de principiu competențele și 

îndatoririle judecătorului, fără însă ca legiuitorul să folosească termenul „activ”, deși , din 

întreaga economie a textului, precum și din alte dispoziții ale Codului, rezultă că legea 

impune judecătorului un rol activ. Însă rolul activ al judecătorului nu poate fi privit 

făcându-se abstracție de celelalte principii care guvernează procesul civil, în special 

legalitatea, disponibilitatea. Revine, așadar, judecătorului obligația de a îmbina în practică 

principiul disponibilității cu principiul rolului său activ în aflarea adevărului. 

18. Încercarea de împăcare a părților 

Art. 21 C.pr.civ. stabilește cu valoare de principiu fundamental al procesului civil 

obligația judecătorului de a încerca împăcarea părților. Desigur, obligația judecătorului este 

una de mijloace și nu una de rezultat, obligație ce există în tot cursul procesului, și se poate 

realiza prin două modalități expres prevăzute în text, în ordinea prescrisă de legiuitor. 

Astfel, judecătorul va recomanda părților soluționarea amiabilă a litigiului prin mediere, 

potrivit legii speciale, adică Legea nr. 192/2006. În tot cursul procesului, judecătorul va 

încerca împăcarea părților, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii (art. 21 C.pr.civ.). 

Referitor la prima modalitate de a încerca împăcarea părților, menționăm, în primul 

rând, că medierea reprezintă o componentă importantă în cadrul procedurilor de soluționare 

amiabilă a diferendelor, fiind practicată pe scară largă în S.U.A., precum și în alte state, 

anumite legislații cuprinzând chiar obligativitatea acestui mod de soluționare a conflictelor 

anterior învestirii unei instanțe judecătorești cu o cerere de chemare în judecată. 

Importanța activității de mediere a determinat reglementarea cadrului său de 

desfășurare în majoritatea statelor lumii, prin consacrări legislative la nivel constituțional, 
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în legi generale sau în legi speciale, în funcție de rolul pe care medierea îl joacă în fiecare 

societate. 

În România, activitatea de mediere este puțin cunoscută până relativ recent (mijlocul 

anilor 1990), însă legiuitorul a adoptat Legea nr. 192/2006, lege cu caracter general ce 

reglementează atât procedura propriu-zisă de mediere, cât și organizarea profesiei de 

mediator și care constituie o premisă esențială pentru degrevarea activității instanței 

judecătorești. Totodată, asigurarea funcționării instituției medierii constituie o cerință 

obligatorie decurgând din angajamentele asumate de România în calitate de stat membru al 

Uniunii Europene, inclusiv obligația de a transpune în timp util și de a asigura aplicarea 

prevederilor directivelor unionale. 

Într-o definiție compatibilă cu cele cuprinse în instrumentele de la nivelul Uniunii 

Europene, legiuitorul român prevede la art. 1 din lege că „medierea reprezintă o modalitate 

de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializare 

în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având 

liberul consimțământ al părților”. Așadar, medierea este o procedură voluntară, în sensul că 

părțile apelează la această modalitate de soluționare a diferendelor dintre ele numai în 

măsura în care acest lucru reprezintă voința lor nestingherită, aspect care ține de esența 

medierii. De altfel, art. 227 alin. (2) teza a treia C.pr.civ. prevede că „Medierea nu este 

obligatorie pentru părți”. Ca atare, prezența unei singure părți a conflictului nu este 

suficientă pentru parcurgerea procedurii de mediere, fiind necesară prezența tuturor părților 

aflate în conflict. Caracterul voluntar al recurgerii la mediere se manifestă atât în situația în 

care medierea este recomandată de instanță, cât și atunci când medierea este prevăzută de 

legiuitor cu titlu obligatoriu de a fi îndeplinită anterior sesizării instanței judecătorești, cum 

este, de exemplu, cazul legislației germane sau austriece. Potrivit legislației române, cu 

excepția cazurilor în care prevede altfel, părțile sunt obligate să participe la ședința de 

informare cu privire la avantajele medierii, inclusiv după declanșarea unui proces în fața 

instanțelor competente, în vederea soluționării pe această cale a conflictelor în materie 

civilă, de familie, în materia penală și în orice alte materii, în condițiile prevăzute de lege 

[art. 2 alin. (1) din Legea nr. 192/2006]. Însă art. 227 alin. (2) teza întâi C.pr.civ. stabilește 

că în litigiile care, potrivit legii, se circumscriu domeniului de aplicare a medierii 

„judecătorul poate invita părțile” 
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(s.n.) să participe la o ședință de informare cu privire la avantajele folosirii acestei 

proceduri. Practic acest text a fost modificat fără a se preciza acest lucru printr-o prevedere 

expresă. Din coroborarea art. 2 alin. (1), art. 6 din Legea nr. 192/2006, precum și art. 21 

alin. (1) C.pr.civ. rezultă că, pe lângă obligația informării părților asupra posibilității și 

avantajelor folosirii procedurii medierii, judecătorul are și obligația de a le îndruma 

(recomanda) să recurgă la mediere. Potrivit art. 601 din Legea nr. 192/2006, ședința de 

informare cu privire la mediere este obligatorie [de la data de 15 februarie 2013 (art. 

VIII lit. a) din O.U.G. nr. 4/2013)] în domeniul protecției consumatorilor, în materia 

dreptului familiei, în situațiile prevăzute la art. 64 din lege, în domeniul litigiilor privind 

posesia, grănițuirea, strămutarea de hotare, precum și în orice alte litigii referitoare la 

raporturi de vecinătate, în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată 

răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi 

speciale nu este prevăzută o altă procedură, în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, 

executarea și încetarea contractelor individuale de muncă, în litigiile civile a căror valoare 

este sub 50000 lei, cu excepția litigiilor în care s-a pronunțat o hotărâre executorie de 

deschidere a procedurii de insolvență, a acțiunilor referitoare la registrul comerțului și a 

cazurilor în care părțile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1013-1024 sau la cea 

prevăzută la art. 1025-1032 C.pr.civ. 

În ceea ce privește ședința de informare, art. 2 alin. (13) și (14) din Legea nr. 192/2006 

(introduse prin Legea nr. 214/2013 de aprobare a O.U.G. nr. 4/2013) prevăd că efectuarea 

acesteia poate fi realizată de către judecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, 

atestându-se în scris acest fapt, însă serviciile prestate pentru informare, inclusiv de către 

mediator, sunt gratuite, neputându-se percepe onorariu, taxă ori altă sumă, indiferent de 

titlul cu care s-ar solicita. După informare, părțile decid dacă acceptă sau nu soluționarea 

litigiului prin mediere. Dovada participării la ședința de informare se face printr-un 

certificat de informare eliberat de mediator, iar în cazul în care una dintre părți refuză în 

scris participarea la ședința de informare, nu răspunde invitației făcute în acest sens ori nu 

se prezintă la data fixată pentru ședință, se întocmește un proces-verbal care se depune la 

dosarul instanței [art. 21 din lege și art. 227 alin. (3) teza a treia C.pr.civ.]. Dacă reclamantul 

nu face dovada respectării procedurii de informare privind medierea, anterior introducerii 

cererii sau după declanșarea procesului până la termenul fixat de instanță în 
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acest scop, sancțiunea este respingerea cererii introductive de instanță ca inadmisibilă [art. 

2 alin. (12) din lege], sancțiune aplicabilă numai proceselor pornite după 1 august 2013 (art. 

VI și VII din O.U.G. nr. 4/2013) și care ni se pare excesivă. Evident, în situația în care 

reclamantul mai este în termenul de prescripție, el poate introduce cu succes o nouă cerere 

de chemare în judecată, cu respectarea procedurii de informare asupra medierii. 

În situația în care litigiul a fost soluționat prin mediere, instanța va pronunța, la 

cererea părților, cu respectarea cerințelor legale, o hotărâre care să consfințească 

înțelegerea lor, art. 430-441 C.pr.civ. referitoare la tranzacție fiind aplicabile în mod 

corespunzător. Hotărârea de expedient pronunțată conform art. 63 din Legea nr. 192/2006 

constituie titlu executoriu [alin. (3)].. La fel, actul întocmit de notarul public prin care acesta 

autentifică înțelegerea din acordul de mediere are putere de titlu executoriu [art. 59 alin. (3) 

din Legea nr 192/2006, introdus prin Legea nr. 214/2013]. 

Dacă părțile nu recurg la mediere sau dacă aceasta nu a dat rezultate, judecătorul va 

încerca, în tot cursul procesului, împăcarea părților dându-le îndrumările necesare [art. 21 

alin. (2) C.pr.civ.]. În acest scop, art. 227 alin. (1) teza a doua C.pr.civ. permite 

judecătorului să dispună înfățișarea personală a părților, chiar dacă sunt reprezentate, text 

care reprezintă o aplicație a art. 13 alin. (4) C.pr.civ. Dacă părțile nu răspund solicitării 

judecătorului, asupra conflictului dintre ele va hotărî judecătorul. 

Soluționarea amiabilă a litigiului, deci inclusiv prin mediere, poate contribui la 

dezvoltarea unei societăți, prin îmbunătățirea climatului social, a comunicării la nivel 

instituțional, dar și a comunicării între instituțiile statului și cetățenii săi. La baza acestei 

aserțiuni stau avantajele concrete ale mijloacelor de soluționare amiabilă, pe de o parte, 

cât privește cetățeanul (reducerea timpului de soluționare a conflictelor și, ca urmare, 

reducerea stresului generat de ședințele propriu-zise de judecată, diminuarea costurilor 

aferente soluționării litigiilor, confidențialitatea și flexibilitatea procedurii de mediere), iar 

pe de altă parte, în ceea ce privește statul (degrevarea activității instanțelor de judecată, 

creșterea calității actului de justiție și, implicit, creșterea încrederii cetățeanului în actul de 

justiție, scăderea costurilor aferente organizării judiciare și funcționării justiției). 
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19. Respectul cuvenit justiției 

Art. 23 C.pr.civ. instituie ca principiu fundamental al procesului civil respectul cuvenit 

justiției. Astfel, cei prezenți la ședința de judecată (deci, toți participanții la procesul civil 

și nu numai părțile, și indiferent că este vorba de cercetarea procesului în camera de 

consiliu, la care participă persoanele menționate de art. 213 alin. (3) C.pr.civ., sau de 

ședința publică, la care are acces orice persoană - s.n.) sunt datori să manifeste respectul 

față de instanță și să nu tulbure buna desfășurare a ședinței de judecată [alin. (1)]. 

20. Respectarea principiilor fundamentale 
 

Potrivit art. 20 C.pr.civ., judecătorul are îndatorirea să asigure respectarea și să respecte 

el însuși principiile fundamentale ale procesului civil, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

Prin urmare, legiuitorul impune judecătorului nu numai obligația de a asigura respectarea 

principiilor fundamentale ale procesului civil de către toți participanții la procesul civil, dar 

și obligația de a respecta el însuși aceste principii, sub sancțiunile prevăzute de lege, care 

se aplică de la caz la caz și în funcție de etapa procesuală în care se constată nerespectarea 

principiului. 
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GRILE 

 
 

1. Referitor la drepturile procesuale ale părților: 

a) trebuie exercitate cu bună-credință, potrivit scopului în vederea căruia au fost 

recunoscute de lege și fără a se încălca drepturile procesuale ale altei părți; 

b) partea care își exercită drepturile procesuale în mod abuziv răspunde pentru 

prejudiciile materiale și morale cauzate; 

c) partea care își exercită drepturile procesuale în mod abuziv poate fi obligată, potrivit 

legii, și la plata unei amenzi judiciare. 

2. În desfășurarea procesului, părțile: 

a) au obligația să îndeplinească actele de procedură în condițiile, ordinea și termenele 

stabilite de lege sau de judecător; 

b) au obligația să își probeze pretențiile și apărările; 

c) au obligația să contribuie la desfășurarea fără întârziere a procesului, urmărind, tot 

astfel, finalizarea acestuia. 

3. Partea care nu își îndeplinește cu bună-credință obligațiile procesuale: 

a) răspunde pentru prejudiciile materiale și morale cauzate; 

b) va putea fi obligată, potrivit legii, și la plata unei amenzi judiciare; 

c) nu va putea fi obligată și la plata unei amenzi judiciare. 

4. Potrivit principiului legalității: 

a) procesul civil se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legii; 

b) judecătorul are îndatorirea de a asigura respectarea dispozițiilor legii privind realizarea 

drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părților din proces; 

c) judecătorul are misiunea de a spune dreptul în cauza pe care o soluționează. 

5. În temeiul principiului contradictorialității: 

a) instanța nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfățișarea părților, 

dacă legea nu prevede altfel; 

b) instanța este obligată, în orice proces, să supună discuției părților toate cererile, 

excepțiile și împrejurările de fapt sau de drept invocate; 

c) instanța își va întemeia hotărârea numai pe motive de fapt și de drept, pe explicații sau 

pe mijloace de probă care au fost supuse, în prealabil, dezbaterii contradictorii. 
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6. În ceea ce privește limba desfășurării procesului: 

a) procesul civil se desfășoară în limba română; 

b) cererile și actele procedurale se întocmesc numai în limba română; 

c) actele de procedură se întocmesc în limba română sau în limba maternă a cetățenilor 

români aparținând minorităților naționale. 

7. Dreptul la apărare: 

a) este un principiu cu valoare constituțională consacrat în mod expres în Constituție, în 

Codul de procedură civilă și în Legea nr. 304/2004 de organizare judiciară; 

b) în sens material, desemnează ansamblul drepturilor și garanțiilor procesuale instituite 

de lege pentru a da posibilitatea părților să-și apere interesele; 

c) în sens formal, desemnează dreptul părților de a fi reprezentate sau, după caz, asistate 

în condițiile legii, în tot cursul procesului. 

8. Oralitatea procesului: 

a) constă în dreptul părților de a-și susține verbal pretențiile și apărările, în audierea 

martorilor față de părți, în invocarea neregularităților actelor de procedură și expunerea 

faptelor cauzei prin viu grai; 

b) de la principiul oralității legea prevede două categorii de excepții: actul de procedură 

poate fi făcut numai în formă scrisă; părțile solicită expres instanței ca judecata să se facă 

numai pe baza actelor de la dosar; 

c) este o consecință a principiului publicității procesului. 

9. Sunt excepții de la principiul nemijlocirii: 

a) dovezile administrate în fața instanței necompetente; 

b) dovezile administrate în cursul judecății cererii perimate; 

c) probele administrate prin comisie rogatorie. 

10. Rolul judecătorului în aflarea adevărului se manifestă, printre altele, sub 

următoarele aspecte: 

a) judecătorul poate invoca din oficiu încălcarea normelor dispozitive; 

b) judecătorul va încerca, în tot cursul procesului, împăcarea părților și va recomanda 

soluționarea amiabilă a litigiului prin mediere; 

c) judecătorul are sarcina de a proba faptele invocate de părți, în ipoteza în care acestea 

au omis să propună probe în termen. 
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11. Referitor la procedura de informare asupra medierii: 

a) efectuarea ședinței de informare poate fi realizată de către judecător, procuror, 

consilier juridic, avocat, notar, mediator; 

b) serviciile prestate pentru informare sunt gratuite; 

c) dovada participării la ședința de informare se face printr-un certificat de informare 

sau, după caz, printr-un proces-verbal; 

d) sancțiunea lipsei dovezii de respectare a procedurii de informare privind medierea 

constă (este) în respingerea cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă. 

12. Judecătorul are îndatorirea: 

a) de a asigura respectarea principiilor fundamentale ale procesului de către toți 

participanții; 

b) de a respecta el însuși principiile fundamentale ale procesului; 

c) de a asigura un tratament egal și nediscriminatoriu față de justițiabili. 
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Capitolul III 

ACȚIUNEA CIVILĂ 
 

 

 

1. Noțiuni introductive 

Art. 29 C.pr.civ. definește acțiunea civilă ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale 

prevăzute de lege pentru protecția dreptului subiectiv pretins de către una dintre părți sau 

a unei alte situații juridice, precum și pentru asigurarea apărării părților în proces. Rezultă 

că: 

- acțiunea civilă este în strânsă legătură cu protecția judiciară a drepturilor subiective 

civile, precum și a unor situații juridice a căror realizare pe calea justiției este obligatorie 

(de pildă, în materie posesorie, divorț); 

- acțiunea civilă cuprinde toate mijloacele procesuale pe care legea le pune la dispoziție 

pentru protejarea drepturilor subiective și a situațiilor juridice, fiecare dintre aceste 

mijloace procesuale reprezentând forme de manifestare a acțiunii civile (cereri, măsuri 

asigurătorii, căi de atac, administrarea probelor etc.); 

- acțiunea civilă este uniformă, adică ea cuprinde aceleași mijloace procesuale, indiferent 

de dreptul ce se valorifică, dar când se exercită, acțiunea dobândește din natura și 

caracteristicile dreptului subiectiv ori ale situației juridice ocrotite de lege; 

- în momentul exercitării, acțiunea civilă se individualizează, ea devine proces; din 

acest moment se poate ști ce fel de drept subiectiv se valorifică și care este raportul concret 

dintre acesta și acțiunea civilă. 

Deși se află într-o strânsă legătură, dreptul subiectiv civil și acțiunea civilă sunt noțiuni 

independente, ce aparțin unor ramuri de drept distincte: dreptul civil și, respectiv, dreptul 

procesual civil. De asemenea, acțiunea civilă nu se identifică cu dreptul la acțiune. Așa cum 

se apreciază în doctrină, dreptul la acțiune este tocmai elementul de legătură dintre dreptul 

subiectiv civil și acțiunea civilă, iar aceasta din urmă este mijlocul practic prin care se 

valorifică dreptul la acțiune. Dreptul la acțiune se naște în momentul în care este încălcat, 

nesocotit dreptul subiectiv. Este dreptul de a recurge la acțiune, de a pune în mișcare 

formele procedurale care alcătuiesc conținutul acțiunii civile. Așadar, dreptul la 
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acțiune nu preexistă încălcării dreptului subiectiv, iar acțiunea există și atunci când nu 

există drept subiectiv sau drept la acțiune. 

Dreptul la acțiune cuprinde: dreptul de a sesiza instanța; dreptul de a solicita probe; 

dreptul de a obține condamnarea pârâtului; dreptul de a exercita căile de atac; dreptul de a 

obține executarea silită etc. După ce s-a exercitat dreptul de a sesiza instanța, acțiunea s-a 

individualizat, s-a concretizat în proces și toate celelalte componente ale dreptului la 

acțiune se exercită în ordinea, condițiile și termenele stabilite de legea procesuală. 

În practică sau uneori în doctrină și chiar în legislație, noțiunea de „acțiune” este folosită 

în sensul de cerere de chemare în judecată, însă cele două noțiuni sunt distincte. Cererea de 

chemare în judecată este actul procesual prin care se învestește instanța de către titularul 

dreptului subiectiv încălcat ori al situației juridice ocrotite de lege, fiind doar un element, 

o formă de manifestare a acțiunii civile, pe când acțiunea este un ansamblu de mijloace 

procesuale organizate de lege pentru apărarea drepturilor subiective recunoscute de ordinea 

de drept și care există chiar dacă titularul dreptului subiectiv nu sesizează organele de 

jurisdicție. Prin urmare, acțiunea civilă reprezintă o instituție centrală în jurul căreia 

gravitează întreaga activitate procesuală a instanței și a părților. În acest sens, s-a apreciat 

că procesul civil reprezintă „organizarea practică a acțiunii, materializarea și dezvoltarea 

ei, forma sa de viață și realizare a scopurilor pe care le urmărește”. 

2. Elementele acțiunii civile 

Acțiunea civilă, ca ansamblu de mijloace procesuale prin care se urmărește protecția 

dreptului subiectiv sau a unor interese ocrotite de lege, presupune existența a trei elemente: 

părțile sau elementul subiectiv, obiectul și cauza ori elementul obiectiv, elemente care se 

concretizează în funcție de mijlocul procesual la care se recurge. 

Cunoașterea acestor elemente prezintă o importanță practică deosebită, deoarece cu 

ajutorul lor se poate face individualizarea oricărei acțiuni civile și se determină cadrul 

procesului. Având în vedere că acțiunea nu se concretizează într-un singur act de procedură, 

examinarea elementelor menționate se face, în primul rând, cu ajutorul cererii de chemare 

în judecată, care reprezintă actul de învestire a instanței. 
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3. Condițiile de exercitare a acțiunii civile 

Existența acțiunii nu înseamnă posibilitatea imediată de exercitare a ei. Pentru ca 

acțiunea civilă să fie pusă în mișcare, trebuie să existe voința de a acționa și, totodată, să 

fie îndeplinite cumulativ anumite condiții de exercițiu. În acest sens, art. 32 alin. (1) 

C.pr.civ. stabilește că orice cerere poate fi formulată și susținută numai dacă autorul 

acesteia: 

a) are capacitate procesuală în condițiile legii; 

b) are calitate procesuală; 

c) formulează o pretenție; 

d) justifică un interes. 

Aceste dispoziții se aplică în mod corespunzător și în cazul apărărilor. 

Prin urmare, condițiile de exercitare a acțiunii civile și, deci, ale oricărei forme concrete 

de manifestare a acesteia sunt cele enumerate prin textul redat, cu observația că ele sunt 

condiții generale, astfel că în cazurile prevăzute de lege, trebuie îndeplinite anumite cerințe 

speciale. Legiuitorul face unele precizări în legătură cu condițiile de exercitare a acțiunii 

civile, la art. 33-39 și art. 56-58 C.pr.civ. 

4. Clasificarea acțiunilor civile (cererilor în justiție) 

De regulă, în doctrină, cererile în justiție sunt clasificate pe baza unor criterii diferite, 

dintre care reținem: calea procedurală aleasă de parte pentru a obține protecția juridică a 

dreptului său; natura dreptului care se valorifică prin acțiune; scopul urmărit de către 

reclamant. 

4.1 Clasificarea cererilor în funcție de calea procedurală aleasă de parte 
 

Potrivit acestui criteriu, cererile în justiție se împart în: cereri principale, cereri 

accesorii, cereri adiționale și cereri incidentale. 

Legiuitorul face această clasificare prin art. 30 alin. (2) C.pr.civ., apoi în alin. (3)-(6) 

ale aceluiași articol definește fiecare categorie de cereri. 

 Astfel, cererea principală este cererea introductivă de instanță [art. 30 alin. (3) teza întâi 

C.pr.civ.] sau, altfel spus, cererea prin care se declanșează procedura judiciară, iar art. 198 

C.pr.civ. prevede că, prin aceeași cerere de chemare în judecată, reclamantul 
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poate formula mai multe capete principale de cerere împotriva aceleiași persoane, în 

condițiile art. 99 alin. (2). Dar și cererile prin care se exercită căile de atac pot fi calificate 

ca cereri introductive de instanță, din moment ce prin ele se învestește instanța cu 

soluționarea căii de atac. 

Cererea principală poate cuprinde atât capete de cerere principale, cât și capete de 

cerere accesorii [art. 30 alin. (3) teza a doua C.pr.civ.]. 

 Cererile accesorii sunt acele cereri a căror soluționare depinde de soluția dată unui capăt 

de cerere principal [art. 30 alin. (4) C.pr.civ.]. De exemplu, dacă prin cererea de chemare 

în judecată se solicită desfacerea căsătoriei, încredințarea copiilor minori, stabilirea pensiei 

de întreținere și revenirea la numele avut înaintea căsătoriei, numai capătul de cerere 

privind desfacerea căsătoriei are caracter de cerere principală. Toate celelalte capete de 

cerere sunt cereri accesorii, întrucât rezolvarea lor depinde de admiterea sau respingerea 

cererii principale. Rezultă că cererea prin care reclamantul sesizează instanța nu este în 

întregime principală, iar în calificarea unei cereri ca fiind principală sau accesorie nu are 

relevanță ordinea în care este formulată de către reclamant, ci interdependența dintre cereri, 

faptul că soluția dată unei cereri depinde sau nu de soluția dată altei cereri. 

 Constituie cerere adițională acea cerere prin care o parte modifică pretențiile sale 

anterioare [art. 30 alin. (5) C.pr.civ.]. De pildă, modificarea cererii de chemare în judecată 

se poate face în condițiile art. 204 C.pr.civ. Dar, așa cum rezultă și din textul redat, 

oricare dintre părți va putea să-și modifice pretențiile printr-o cerere adițională. 

 Cererile incidentale sunt cererile formulate în cadrul unui proces aflat în curs de 

desfășurare [art. 30 alin. (6) C.pr.civ.]. Fac parte din această categorie: cererea 

reconvențională; cererea de intervenție principală; cererea de intervenție forțată. Cererile 

incidentale pot avea o existență de sine stătătoare, dar fiind formulate într-un proces deja 

început ele au caracter incidental. Însă aceasta nu împiedică faptul ca ele să cuprindă și 

cereri accesorii. Cererea de întregire și cererea de modificare a cererii inițiale sunt și ele 

cereri incidentale. 

Clasificarea cererilor în funcție de calea procedurală aleasă de parte prezintă importanță 

practică, mai ales sub următoarele aspecte: 
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- cererile accesorii, adiționale, precum și cele incidentale se judecă de instanța 

competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competența materială sau 

teritorială a altei instanțe judecătorești, cu excepția cererilor prevăzute la art. 120   [art. 123 

alin. (1) C.pr.civ.]; 

- există cereri care nu se pot formula pe cale principală; de pildă, cererea soțului de a 

păstra în continuare numele dobândit prin căsătorie nu poate fi formulată printr-o cerere 

principală, ci numai printr-o cerere accesorie sau incidentală, în cadrul procesului de divorț; 

- unele cereri accesorii trebuie soluționate din oficiu de către instanța sesizată cu cererea 

principală, de pildă cererile la care se referă art. 918 alin. (2) și (3) C.pr.civ.; 

- terții care intervin în proces, din proprie inițiativă sau la cererea părților, devin părți în 

acel proces și hotărârea ce se va pronunța le va fi opozabilă; 

- referitor la calea de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârii prin care au fost 

soluționate și cereri accesorii și incidentale trebuie observate prevederile art. 460 C.pr.civ.; 

- cererile accesorii și cererile incidentale se soluționează potrivit procedurii reglementate 

pentru judecarea cererii principale. 

4.2. Clasificarea cererilor după natura dreptului care se valorifică 
 

Potrivit acestui criteriu, cererile se clasifică în: 

- cereri patrimoniale, adică acele cereri care corespund drepturilor subiective cu conținut 

economic, precum cererea în revendicare, cererea de reparare a prejudiciului patrimonial 

etc.; 

- cereri nepatrimoniale, adică acele cereri care corespund unor drepturi subiective legate 

de persoana titularului lor, drepturi fără conținut economic, precum cererea de divorț, 

cererea în anularea căsătoriei, cererea în stabilirea paternității, cererea în tăgăduirea 

paternității etc.; 

Cererile patrimoniale se împart, la rândul lor, în: cereri personale, cereri reale și cereri 

mixte. 
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Dacă ne raportăm și la obiectul dreptului subiectiv patrimonial, în funcție de care 

cererile sunt împărțite în mobiliare și imobiliare, rezultă o clasificare în: cereri reale 

mobiliare, cereri reale imobiliare, cereri personale mobiliare, cereri personale imobiliare. 

 Cererile reale sunt acelea prin care se urmărește valorificarea unui drept real sau 

apărarea posesiei unui bun. Datorită faptului că cererea reală poate fi îndreptată împotriva 

oricărei persoane în mâinile căreia s-ar afla bunul, se subliniază, în mod sugestiv, că cererea 

reală „nu urmărește persoana, ci bunul”. Sunt cereri reale: cererea în revendicare; cererea 

confesorie; cererea negatorie; cererea de partaj; cererea de grănițuire; cererea prin care se 

valorifică un drept real accesoriu; cererea posesorie. 

Cererile reale mobiliare au ca obiect un bun mobil, iar cererile reale imobiliare au ca 

obiect un bun imobil. La rândul lor, cererile reale imobiliare se clasifică în: cereri reale 

petitorii, prin intermediul cărora se urmărește apărarea unui drept real; cereri reale 

posesorii, prin intermediul cărora reclamantul urmărește apărarea posesiei ca stare de fapt. 

 Cererile personale sunt acelea prin care se urmărește valorificarea unui drept personal, 

de creanță. De pildă, cererea pentru plata unor despăgubiri, cererea pentru restituirea unui 

împrumut, cererea în evacuare. Deoarece numărul drepturilor de creanță este nelimitat și 

numărul cererilor personale este nelimitat. Așadar, toate cererile prin care se valorifică un 

drept de creanță, care se naște dintr-un act juridic, lege, fapt cauzator de prejudicii etc., sunt 

cereri personale. 

Cererile personale sunt mobiliare, dacă dreptul de creanță pretins are ca obiect un bun 

mobil. Cererile personale au caracter imobiliar, dacă dreptul de creanță pretins are ca obiect 

un imobil. 

 Cererile mixte sunt acele cereri prin care se urmărește valorificarea, în același timp, a 

unui drept real și a unui drept de creanță, care au aceeași cauză sau se găsesc într-un 

raport de conexitate. În doctrină sunt reținute două categorii de cereri mixte: cererile care 

urmăresc executarea unui act juridic, care a creat sau transferat un drept real asupra unui 

bun individual determinat, dând naștere totodată unor obligații personale (exemplul clasic 

este acela al cererii în predarea unui bun imobil întemeiată pe contractul de vânzare 

cumpărare); cererile în anularea, rezoluțiunea, rezilierea (revocarea în cazul donației) unui 

act juridic prin care s-a transmis sau s-a constituit un drept real. 
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Clasificarea cererilor în funcție de criteriul naturii dreptului prezintă importanță sub 

raportul calității procesuale, al competenței teritoriale și al prescripției. Astfel, în cazul 

cererilor reale și mixte, calitate procesuală pasivă are deținătorul bunului, indiferent cine 

este acesta, întrucât dreptul real conferă dreptul de urmărire. În schimb, în cazul cererilor 

personale, calitate procesuală pasivă are subiectul pasiv al raportului juridic obligațional 

(debitorul). 

Cererile personale mobiliare și cererile reale mobiliare sunt de competența instanței de 

la domiciliul sau sediul pârâtului (art. 107 C.pr.civ.), pe când cererile reale imobiliare sunt 

de competența instanței în raza căreia se află imobilul (art. 117 C.pr.civ.). În cazul cererilor 

personale imobiliare, competența teritorială este alternativă [art. 113 pct. 4 C.pr.civ.]. De 

asemenea, competența teritorială este alternativă cât privește cererile mixte [art. 113 pct. 3 

C.pr.civ.]. 

Sub aspectul prescripției, în cazul cererilor personale. dreptul la acțiune se prescrie în 

3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen, (art. 2517 C.civ.). În schimb, în cazul cererilor 

reale, reclamantul va putea chema în judecată deținătorul bunului oricând în timp, sau în 

termenul de 10 ani stabilit la art. 2518 pct. 1 C.civ. 

Cererile posesorii se pot introduce împotriva oricărei persoane care ar aduce atingere 

posesiei, printr-o tulburare de fapt, de drept ori prin deposedare, chiar dacă acea persoană 

este chiar titularul dreptului. Acțiunea posesorie nu poate fi însă introdusă împotriva 

persoanei față de care există obligația de restituire a bunului (art. 950 C.civ.). Distincția 

între cererile posesorii și cele petitorii prezintă importanță din punct de vedere procedural, 

sub aspectul calității procesuale, competenței, termenului de exercitare a acțiunii, 

autoritatea lucrului judecat. 

4.3. Clasificarea cererilor în funcție de scopul material urmărit de către 

reclamant 

În funcție de scopul material urmărit de către reclamant prin exercitarea acțiunii și, în 

subsidiar, de efectele ce decurg din soluția instanței, cererile se împart în: cereri în 

realizarea dreptului; cereri în constatarea existenței sau inexistenței unui drept; cereri în 

constituire de drepturi. 
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 Cererile în realizarea dreptului, numite în doctrină și în condamnare, în adjudecare sau 

în executare sunt acele cereri prin care reclamantul, ce se pretinde titularul unui drept 

subiectiv, solicită instanței obligarea pârâtului la respectarea acestuia, iar dacă acest lucru 

nu mai este posibil, la plata despăgubirilor pentru prejudiciul ce i-a fost cauzat. Legiuitorul 

se referă la aceste cereri prin art. 30 alin. (1) C.pr.civ., care preia în esență prevederile art. 

109 alin. (1) din vechiul Cod. Potrivit textului, oricine are o pretenție împotriva altei 

persoane ori urmărește soluționarea în justiție a unei situații juridice are dreptul să facă o 

cerere înaintea instanței competente. 

Specific cererilor în realizarea dreptului este faptul că hotărârea pronunțată asupra lor 

poate fi pusă în executare silită, în ipoteza în care debitorul nu-și execută de bunăvoie 

obligația stabilită prin hotărâre. 

Majoritatea cererilor în justiție fac parte din această categorie și, în raport cu cererile în 

constatare, cererile în realizarea dreptului reprezintă regula. Fac parte din categoria 

cererilor în realizarea dreptului: cererea în revendicare; cererea prin care se solicită 

restituirea unui bun sau plata unei sume de bani ori evacuarea dintr-un imobil; cererea prin 

care se solicită îndeplinirea unor obligații contractuale; cererea privind anularea unui 

contract sau rezoluțiunea ori rezilierea acestuia; cererea pentru repararea pagubei cauzate 

printr-un fapt ilicit; cererea prin care se solicită interzicerea unor fapte, cum ar fi încetarea 

tulburării posesiei ori interzicerea ridicării unei construcții. 

 Cererile în constatarea dreptului, numite și cereri în recunoașterea dreptului sau în 

confirmare, sunt acele cereri prin care reclamantul solicită instanței să constate existența 

unui drept subiectiv al său sau inexistența unui drept subiectiv al pârâtului împotriva sa, 

fără ca instanța să condamne la executarea unei prestații. Art. 35 C.pr.civ. prevede că cel 

care are interes poate să ceară constatarea existenței sau inexistenței unui drept. Cererea nu 

poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de 

lege. Coroborând acest text cu dispozițiile art. 30 alin. (1) C.pr.civ. care consacră cererile 

în realizarea dreptului, rezultă că cererile în constatarea dreptului prezintă următoarele 

particularități: 

a) pe calea cererilor în constatare se poate solicita numai constatarea existenței sau 

inexistenței unui drept, nu și a unei situații de fapt; pentru constatarea unei situații de fapt 

se poate folosi procedura reglementată la art. 364 C.pr.civ. sau cea reglementată prin 
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Legea nr. 36/1995, de competența notarilor publici. Ca urmare, dacă se solicită constatarea 

unei situații de fapt, în temeiul art. 35 C.pr.civ., cererea va fi respinsă ca inadmisibilă; 

b) datorită faptului că prin cerere se solicită doar constatarea existenței sau inexistenței 

unui drept, hotărârea pronunțată asupra acesteia nu poate fi pusă în executare silită; 

c) cererea în constatare are un caracter subsidiar față de cererea în realizare și va fi 

respinsă ca inadmisibilă, dacă partea poate să ceară realizarea dreptului a cărui constatare 

o solicită, pe orice altă cale prevăzută de lege. Acest caracter este consacrat în teza a doua 

a art. 35 C.pr.civ., redat mai sus. 

În aprecierea caracterului subsidiar trebuie să se aibă în vedere că art. 35 C.pr.civ. se 

referă la toate mijloacele de realizare a dreptului, inclusiv la contestația la executare, și nu 

numai la cererile în realizare de drept comun. De aceea, este necesar ca instanța să 

examineze cu deosebită atenție cererile părților, pentru a aprecia dacă există sau nu calea 

realizării dreptului. Pe de altă parte, trebuie observat că, în condițiile art. 204 alin. (2) pct. 

4 C.pr.civ., este posibilă înlocuirea unei cereri în constatare printr-o cerere în realizarea 

dreptului, chiar verbal în ședință, fapt ce se va consemna în încheiere; 

d) în cererile pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept, competența 

instanței se determină după regulile prevăzute pentru cererile având ca obiect realizarea 

dreptului. 

Din definiția dată cererilor în constatare, precum și din prevederile art. 35 C.pr.civ., 

rezultă că aceste cereri pot fi, în funcție de obiect: pozitive, când reclamantul solicită să se 

constate existența unui drept al său față de pârât (a unui raport juridic între cei doi); 

negative, când se solicită constatarea inexistenței unui drept al pârâtului față de reclamant 

(inexistența unui raport juridic între cei doi). 

În doctrină și jurisprudență, cererile în constatare mai sunt clasificate în: 

- cereri declaratorii, prin care se solicită instanței să constate existența sau inexistența 

unui raport juridic. De pildă, acțiunile prin care părțile de comun acord supun instanței 

interpretarea unei clauze îndoielnice dintr-un contract, pe care de bună-credință o înțeleg 

diferit ori cele prin care se solicită să se constate realitatea voinței exprimate de părți într- 

un act juridic; 



82  

- cereri interogatorii, prin care, în mod imperativ, cel ce se pretinde titularul dreptului 

cheamă în judecată o persoană care ar putea eventual să-i conteste dreptul, pentru a fi 

întrebată, a răspunde și a se consemna dacă recunoaște sau nu dreptul; au acest caracter: 

cererea prin care moștenitorii de rang inferior ar cere unui moștenitor preferabil să declare 

dacă acceptă moștenirea sau renunță la ea; cererea prin care moștenitorii legali cheamă în 

judecată o persoană care se pretinde legatar universal, pentru a fi obligată să prezinte 

testamentul, în caz contrar, reclamanții fiind moștenitori ai întregii averi etc.; 

- cereri provocatorii, prin care titularul unui drept cheamă în judecată pe cel care, prin 

atitudinea sau prin actele sale, îi cauzează o tulburare serioasă în exercițiul dreptului său, 

pentru ca pârâtul să-și valorifice pretențiile sau să-și dovedească dreptul, sub sancțiunea de 

a nu-l mai putea invoca, dacă nu-l demonstrează. De exemplu, cererea posesorie bazată pe 

o tulburare ce rezultă dintr-un act juridic care încalcă posesia sau folosința pașnică a 

titularului. 

 Cererile în constituire de drepturi, numite și în transformare, sunt acele cereri prin care 

reclamantul solicită aplicarea legii la anumite fapte pe care le invocă, în scopul de a crea 

o situație juridică nouă între părți. Altfel spus, sunt acele cereri prin care se urmărește 

schimbarea sau desființarea unor raporturi juridice vechi și crearea unor raporturi juridice 

noi între părți. Fac parte din această categorie: cererea de divorț, cererea pentru punerea 

sub interdicție, cererea pentru desfacerea adopției etc. În general, cererile în constituire de 

drepturi privesc starea și capacitatea persoanelor. 

Caracteristic acestor cereri este faptul că, în principiu, hotărârile pronunțate asupra lor 

produc efecte numai pentru viitor. Totuți, în unele cazuri, deși se creează o situație juridică 

nouă, hotărârea pronunțată produce efecte retroactiv. De exemplu, în cererile privind 

anularea căsătoriei, anularea adopției, tăgăduirea paternității, declararea judecătorească a 

morții, stabilirea filiației. 
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GRILE 

1. Acțiunea civilă: 

a) cuprinde ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege pentru protecția dreptului 

subiectiv sau a situației juridice care se poate realiza numai pe calea justiției, precum și 

pentru asigurarea apărării părților în proces; 

b) se individualizează (devine proces) în momentul exercitării; 

c) este o formă de manifestare a cererii introductive de instanță. 

 
 

2. Elementele acțiunii civile: 

a) sunt părțile, obiectul și cauza; 

b) se concretizează în funcție de mijlocul procesual la care se recurge; 

c) prezintă o importanță practică deosebită, deoarece cu ajutorul lor se determină cadrul 

procesului. 

 
3. Distincția între cauza acțiunii și cauza cererii de chemare în judecată prezintă o 

importanță practică deosebită: 

a) în ceea ce privește stabilirea eventualei autorități de lucru judecat sau litispendențe; 

b) deoarece cauza cererii introductive trebuie dovedită, pe când cauza acțiunii se 

prezumă; 

c) întrucât cerința „cauza să fie licită și morală” se impune numai în legătură cu cauza 

dreptului. 

 
4. Condițiile de exercitare a acțiunii civile sunt: 

a) dovedirea unui drept subiectiv, calitatea procesuală și interesul; 

b) formularea unei pretenții, capacitatea procesuală și interesul; 

c) calitatea procesuală, capacitatea procesuală, formularea unei pretenții, justificarea unui 

interes. 

 
5. Sunt lipsite de interes, de pildă: 

a) cererea prin care cel care deține un titlu executoriu solicită constatarea dreptului său; 
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b) invocarea excepției de nulitate de către cel care nu este vătămat prin acea nulitate; 

c) cererea în anulare a unui contract de vânzare-cumpărare, dacă s-a dispus prin hotărâre 

definitivă rezoluțiunea aceluiași contract. 

 
6. Pentru a se asigura protecția juridică a dreptului subiectiv pretins este necesar 

ca acesta: 

a) să fie recunoscut și ocrotit de lege; 

b) să fie exercitat în limitele sale externe; 

c) să fie exercitat cu bună-credință, în acord cu ordinea publică și bunele moravuri; 

d) să fie un drept corespunzător unei obligații exigibile. 

 
 

7. Nu se va putea încuviința cererea preventivă: 

a) pentru predarea unui bun la împlinirea termenului contractual ; 

b) pentru executarea la termen a obligației de întreținere; 

c) pentru executarea la termen a unei obligații, ori de câte ori se va constata că aceasta 

poate preîntâmpina o pagubă însemnată a reclamantului. 

 
8. Calitatea procesuală: 

a) trebuie justificată de reclamant, dar numai în ceea ce privește calitatea procesuală 

activă; 

b) trebuie verificată de instanță în price cerre în justiție; 

c) se poate transmite numai legal. 

 
 

9. Reprezentarea legală intervine: 

a) numai în cazul entităților fără personalitate juridică; 

b) în cazul minorilor sub 14 ani și a persoanelor puse sub interdicție judecătorească; 

c) în cazul persoanelor fizice cu capacitate de exercițiu restrânsă. 

 
 

10. Numirea de către instanță a curatorului special se face: 

a) în caz de conflict de interese între reprezentantul legal și cel reprezentat; 
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b) în caz de urgență, dacă persoana fizică lipsită de capacitate de exercițiu nu are 

reprezentant legal, la cererea părții interesate; 

c) dintre avocații anume desemnați în acest scop de barou. 

 
 

11. Autorizarea specială este necesară: 

a) pentru efectuarea valabilă a actelor procesuale de dispoziție, de către persoanele fizice; 

b) în cazul în care reprezentantul legal al celui lipsit de capacitate de exercițiu sau 

ocrotitorul legal al celui cu capacitate de exercițiu restrânsă efectuează acte procesuale, 

precum tranzacția, renunțarea la calea de atac; 

c) numai pentru efectuarea valabilă a actelor procesuale de dispoziție de către persoanele 

fără capacitate procesuală de exercițiu. 

 
12. După calea procedurală aleasă de parte, cererile în justiție se clasifică: 

a) cereri în realizarea dreptului, cereri în constatarea dreptului și cereri în constituirea de 

drepturi; 

b) cereri reale, cereri personale și cereri mixte; 

c) cereri petitorii și cereri posesorii. 

 
 

13. Cererea prin care se tinde la transformarea antecontractului într-un contract de 

vânzare-cumpărare a unui imobil este: 

a) o cerere în realizarea dreptului; 

b) o cerere în constatarea dreptului; 

c) o cerere în constituirea de drepturi. 
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Capitolul IV 

PARTICIPANȚII LA PROCESUL CIVIL 

 
 

Declanșarea și desfășurarea procesului civil, precum și asigurarea echilibrului 

procesual nu pot fi concepute fără participarea unor persoane și organe, între care se nasc 

anumite raporturi juridice, numite raporturi juridice procesuale. 

Persoanele și organele care participă la procesul civil se numesc participanți, dintre care 

unii alcătuiesc categoria participanților principali, numiți și subiecți ai procesului civil, iar 

alții alcătuiesc categoria participanților auxiliari. Participanții principali sau subiecții 

procesului civil sunt: instanța judecătorească, părțile, procurorul și organul de executare. 

Dintre aceștia, pentru activitatea judiciară contencioasă este indispensabilă prezența 

instanței și a părților. Din categoria participanților auxiliari fac parte persoanele care nu 

influențează în mod hotărâtor desfășurarea procesului civil, dar care aduc o anumită 

contribuție la soluționarea cauzei, cum sunt martorii, interpreții, experții, avocații, 

traducătorii, agenții procedurali. Ca atare, activitatea procesuală a participanților la 

procesul civil este diferită, în funcție de rolul și poziția acestora în proces. 

1. Instanța judecătorească 

 
1.1. Rolul instanței în procesul civil 

 

Pentru înfăptuirea justiției, instanța are dreptul și obligația de a cerceta și a soluționa 

litigiul dedus judecății. În acest sens, art. 5 C.pr.civ. prevede că judecătorii au îndatorirea 

să primească și să soluționeze orice cerere de competența instanțelor judecătorești, potrivit 

legii [alin. (1)] și niciun judecător nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, 

este neclară sau incompletă. 

Cercetarea cauzei duce la stabilirea, pe bază de probe, a împrejurării de fapt care a dat 

naștere litigiului, se desfășoară pe durata estimată a fi necesară la primul termen de 

judecată, iar soluționarea cauzei constă în pronunțarea hotărârii, prin interpretarea și 

aplicarea normei legale corespunzătoare situației de fapt stabilite. Cercetarea și soluționarea 

cauzei se concretizează în acte procedurale, precum rezoluții, încheieri, procese-verbale, 

citații, minute, hotărâri. 
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La rândul lor, instanțele de control judiciar au dreptul și obligația de a verifica 

temeinicia și/sau legalitatea hotărârilor pronunțate de instanțele de fond. 

În opera de înfăptuire a justiției, judecătorii sunt independenți, se supun numai legii și 

trebuie să fie imparțiali, însă, în același timp, ei trebuie să respecte și celelalte principii care 

guvernează procesul civil: disponibilitatea, contradictorialitatea, dreptul la apărare, rolul 

activ al judecătorului, soluționarea cauzei în mod echitabil, într-un termen optim și 

previzibil. Pe de altă parte, trebuie observat că îi este interzis judecătorului să stabilească 

dispoziții general obligatorii prin hotărârile pe care le pronunță în cauzele ce îi sunt 

supuse judecății [art. 5 alin. (4) C.pr.civ.]. Chiar și în situația în care este sesizat pentru a 

asigura o practică judiciară unitară, judecătorul nu poate crea norme juridice sau, altfel 

spus, el nu poate interveni asupra legii, prin adăugare, modificare sau corectare, întrucât 

aceste aspecte nu reprezintă atributul lui. Judecătorii instanței supreme au, în aceste 

situații, doar dreptul și obligația de a stabili modul de interpretare a legii. 

1.2. Alcătuirea instanței 
 

În doctrină se face distincție, cât privește alcătuirea instanței, între compunerea și 

constituirea acesteia. 

 Compunerea instanței înseamnă alcătuirea sau formarea completului de judecată cu 

numărul de judecători stabilit de lege, sens care vizează aspectul cantitativ al compunerii . 

Astfel, potrivit art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, cauzele date în competența de primă 

instanță a judecătoriei, tribunalului și curții de apel se judecă în complet format dintr-un 

judecător. De la această regulă sunt exceptate cauzele privind conflictele de muncă și de 

asigurări sociale, care, potrivit art. 55 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, se soluționează în 

complet constituit dintr-un judecător și 2 asistenți judiciari. Asistenții judiciari participă la 

deliberare cu vot consultativ și semnează hotărârile pronunțate. Opinia acestora se 

consemnează în hotărâre, iar opinia separată se motivează [alin. (2)] . 

Apelurile se judecă în complet format din 2 judecători, iar recursurile în complet format 

din 3 judecători, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel. 

Contestația la titlu, contestația în anulare, revizuirea, cererea de îndreptare a erorilor 

materiale, cererea de lămurire și cererea de completare a hotărârii, fiind cereri subsecvente 

pricinii în care a fost pronunțată hotărârea a cărei îndreptare, lămurire, 
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completare, anulare ori revizuire se solicită, se soluționează în aceeași compunere în care 

s-a pronunțat hotărârea respectivă. Acțiunea în anularea hotărârii arbitrale se judecă de 

curtea de apel în complet prevăzut de lege pentru judecata în primă instanță [art. 613 alin. 

(1) C.pr.civ.]. 

La Înalta Curte de Casație și Justiție, completul de judecată se compune, de regulă, din 

3 judecători ai aceleiași secții. Dacă numărul de judecători necesar formării completului de 

judecată nu se poate asigura, acesta se constituie cu judecători de la celelalte secții, 

desemnați de către președintele sau unul dintre vicepreședinții Înaltei Curți de Casație 

și Justiție (art. 31 din Legea nr. 303/2004). 

Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de judecată la începutul 

anului, urmărind asigurarea continuității completului. Schimbarea membrilor completelor 

se face în mod excepțional, pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul de ordine 

interioară al instanțelor judecătorești. Completul de judecată este prezidat, prin rotație, de 

unul dintre membrii acestuia (art. 52 din Legea nr. 303/2004). Repartizarea cauzelor pe 

complete se face în mod aleatoriu, în sistem informatizat. 

La Înalta Curte de Casație și Justiție, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau, 

în lipsa acestuia, unul dintre vicepreședinți prezidează Secțiile Unite, Completul pentru 

soluționarea recursului în interesul legii, precum și Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept, Completul de 5 judecători și orice complet în cadrul secțiilor, când 

participă la judecată. Președinții de secții pot prezida orice complet de judecată din cadrul 

secției, iar ceilalți judecători prezidează prin rotație (art. 33 din Legea nr. 303/2004). 

Potrivit art. 516 alin. (1) C.pr.civ., pentru soluționarea recursului în interesul legii, 

completul se formează din președintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreședinții 

Înaltei Curți de Casație și Justiție, președinții de secții din cadrul acesteia, precum și 20 de 

judecători (deci, complet format din 25 de judecători). Sesizarea Înaltei Curți de Casație 

și Justiție pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile se soluționează în complet format din 

13 judecători, adică din președintele secției corespunzătoare sau de un judecător desemnat 

de acesta și 12 judecători din cadrul secției respective [art. 520 alin. (6) C.pr.civ.]. 
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În fine, menționăm și unele reguli speciale în materie. Astfel, potrivit art. 525 alin. (1) 

C.pr.civ., plângerea împotriva încheierii de respingere a contestației privind tergiversarea 

procesului se soluționează în complet format din 3 judecători, iar, conform art. 1023 alin. 

(4) C.pr.civ., cererea în anularea ordonanței de plată se soluționează în complet format 

din 3 judecători. 

Normele care reglementează compunerea instanței sunt norme de organizare judiciară, 

care au caracter imperativ, astfel că nerespectarea lor atrage sancțiunea nulității absolute. 

Neregularitatea privind compunerea greșită a completului de judecată (cauza a fost 

soluționată de un număr mai mic sau mai mare de judecători decât cel impus de lege) poate 

fi invocată de oricare dintre părți, de procuror sau de instanță din oficiu, pe cale de excepție 

(de procedură. absolută și dilatorie) sau prin intermediul căilor de atac, mai puțin prin 

revizuire. Dacă greșita compunere a instanței se invocă în cursul procesului, pe cale de 

excepție, instanța se va pronunța, indiferent de soluție, printr-o încheiere interlocutorie, care 

poate fi atacată numai odată cu fondul. 

Hotărârea pronunțată cu încălcarea normelor legale referitoare la compunerea instanței 

este nulă. Nulitatea nu este condiționată de existența unei vătămări (art. 176 pct. 4 

C.pr.civ.). 

 Constituirea instanței înseamnă alcătuirea ei complexă, cu toate organele și persoanele 

cerute de lege, adică participarea alături de judecători a grefierului, a magistratului- asistent 

la Înalta Curte de Casație și Justiție, a procurorului, precum și a asistenților judiciari în 

conflictele de muncă și asigurări sociale. 

Conform Codului de procedură civilă, grefierul de ședință verifică dacă judecătorul 

cauzei este incompatibil și întocmește un referat corespunzător (art. 43), semnează citațiile 

(art. 157), ia note în legătură cu desfășurarea procesului (art. 231), redactează și semnează 

încheierea de ședință [art. 232 și 233 alin. (1) lit. m)], legalizează copii de pe înscrisurile 

depuse în original [art. 292 alin. (4)], contrasemnează înscrisul denunțat ca fals [art. 305 

alin. (1)], semnează interogatoriul [art. 354 alin. (1)], scrie mărturia, după dictarea 

președintelui sau a judecătorului delegat și o semnează [art. 323 alin. (1)], semnează 

hotărârea [art. 426 alin. (3)]. Grefierul sau specialistul în stenografie consemnează toate 

afirmațiile, întrebările și susținerile celor prezenți, inclusiv ale președintelui completului 

(art. 13 din Legea nr. 304/2004). De asemenea, art. 54 alin. (1) 
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din Regulamentul instanțelor judecătorești prevede că grefierul de ședință are următoarele 

atribuții: participă la ședințele de judecată, îndeplinind atribuțiile prevăzute de lege și de 

prezentul regulament, sub controlul președintelui completului de judecată; întocmește 

conceptele pentru citarea părților din proces; întocmește actele de procedură dispuse de 

completul de judecată; completează borderourile și predă corespondența pentru expediere; 

realizează citarea și încunoștiințarea părților și comunicarea actelor prin telefon, telegraf, 

prin poștă electronică sau fax sau prin alte mijloace prevăzute de lege și întocmește referatul 

privind modalitatea de încunoștiințare sau comunicare și obiectul acesteia, care se atașează 

la dosar; completează condica ședințelor de judecată, în care se trec dosarele din ședința 

respectivă, în ordinea înscrisă în lista cauzelor, cu următoarele mențiuni: numărul curent, 

numele sau denumirea părților, numărul dosarului și obiectul cauzei, termenul acordat, cu 

indicarea motivului amânării cauzei, iar în cazul amânării pronunțării se va indica data 

acesteia; comunică hotărârile judecătorești în termenul prevăzut de lege; tehnoredactează 

hotărârile judecătorești și alte lucrări repartizate de conducerea instanței; hotărârile vor 

cuprinde, în final, inițialele redactorului, ale tehnoredactorului, data tehnoredactării și 

numărul de exemplare; la instanțele de control judiciar se trece, în plus, compunerea 

completului de judecată a instanței a cărei hotărâre este supusă controlului judiciar, cu 

indicarea, dacă este cazul, a caracterului reformării; transcrie înregistrările audio sau 

stenogramele ședințelor de judecată, în condițiile legii. Potrivit art. 54 alin. (11) din 

regulament, grefierul de ședință stabilit pentru completul căruia i s-a repartizat aleatoriu 

dosarul, în etapa premergătoare ședinței de judecată și de rezolvare a lucrărilor cu caracter 

administrativ și în etapa cercetării judecătorești în procesele începute după intrarea în 

vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările și 

completările ulterioare, are următoarele atribuții: întocmește, pe baza dispozițiilor date de 

complet, toate comunicările prevăzute de lege înainte de fixarea primului termen de 

judecată, pe care le predă persoanei desemnate cu atribuții privind expedierea actelor de 

procedură; completează borderourile, dacă nu există o persoană desemnată cu atribuții 

privind expedierea actelor de procedură, și predă corespondența la arhivă, în vederea 

expedierii; redactează încheierile și toate actele de procedură prevăzute de lege; urmărește 

termenele prevăzute de lege pentru efectuarea modificărilor sau completărilor la cererea de 

chemare în judecată, pentru depunerea 
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întâmpinării și a răspunsului la întâmpinare, ține evidența acestora și informează completul 

de judecată cu privire la împlinirea acestora; întocmește citațiile; preia din arhivă și 

păstrează dosarele pe durata necesară efectuării actelor de procedură și studiului dosarului 

de către completul de judecată; imediat după fixarea termenului de judecată, pentru cauzele 

urgente, sau în cel mult 5 zile lucrătoare, pentru celelalte cauze, emite procedurile de citare 

pentru primul termen de judecată și duce la îndeplinire celelalte măsuri pentru pregătirea 

judecății; îndeplinește orice alte atribuții prevăzute la alin. (1), în măsura în care nu 

contravin dispozițiilor Codului de procedură civilă sau celor cuprinse în prezentul alineat. 

Grefierul de ședință îndeplinește, în limita funcției, orice alte sarcini de serviciu date de 

președintele instanței sau de președintele completului de judecată. La ședințele de judecată, 

grefierii sunt obligați să aibă ținută vestimentară corespunzătoare instanței unde 

funcționează. 

La Înalta Curte de Casație și Justiție, rolul grefierului este îndeplinit de către magistratul 

asistent, care se bucură de stabilitate și este numit și promovat în funcție de Consiliul 

Superior al Magistraturii, pe bază de concurs, în condițiile art. 66 alin. (1) și (2) din Legea 

nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Magistrații asistenți participă la 

ședințele de judecată ale secțiilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, redactează încheierile, 

participă cu vot consultativ la deliberări și redactează hotărâri, conform repartizării făcute 

de președinte pentru toți membrii completului de judecată (art. 71). Ei aduc la îndeplinire 

orice alte sarcini încredințate de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, de 

vicepreședinte sau de președintele secției (art. 72). Asistenții judiciari fac parte din 

alcătuirea completului care judecă în primă instanță în cauzele referitoare la conflictele de 

muncă și de asigurări sociale și exercită atribuțiile prevăzute la art. 55 din Legea nr. 

304/2004, precum și alte atribuții prevăzute la art. 35-36 din Regulamentul instanțelor 

judecătorești. 

Alături de completul de judecată participă și procurorul, fie atunci când legea prevede 

expres obligativitatea participării și concluziilor acestuia, fie atunci când, în temeiul legii, 

pornește procesul civil, pune concluzii sau exercită căile de atac ori solicită punerea în 

executare silită a titlurilor executorii (art. 92 C.pr.civ.). 

Art. 54 C.pr.civ., intitulat incompatibilitatea altor participanți, prevede că dispozițiile 

prezentului capitol (Judecătorul. Incompatibilitatea - n.n.) se aplică în mod corespunzător 
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și procurorilor, magistraților asistenți, asistenților judiciari și grefierilor. Ca atare, 

procurorii, magistrații-asistenți, asistenții judiciari și grefierii pot fi incompatibili „în mod 

corespunzător”, se pot abține sau pot fi recuzați. 

În situația în care instanța a fost greșit constituită, adică alături de judecători nu au 

participat toate organele și persoanele prevăzute de lege, neregularitatea poate fi invocată 

pe cale de excepție. Dacă s-a pronunțat o hotărâre de primă instanță, neregularitatea poate 

fi invocată pe calea apelului, ori, dacă hotărârea este fără drept de apel sau este pronunțată 

în apel, prin intermediul recursului, în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 1 și 2 C.pr.civ. În 

condițiile art. 503 alin. (2) pct. 1 C.pr.civ, neregularitatea poate fi invocată pe calea 

contestației în anulare. 

Hotărârea pronunțată cu nerespectarea normelor legale privind constituirea instanței 

este nulă. Nulitatea este necondiționată de existența vreunei vătămări (art. 176 pct. 4 

C.pr.civ.). 

1.3. Incompatibilitatea 
 

Spre deosebire de reglementarea anterioară, care cuprindea două incidente referitoare 

la alcătuirea instanței, și anume incompatibilitatea și abținerea (și recuzarea), noua 

reglementare reunește fostele cazuri de incompatibilitate și recuzare într-o instituție unică, 

numită „incompatibilitatea”, la art. 41-54 C.pr.civ. 

Din aceste dispoziții, rezultă că incompatibilitatea are drept scop interzicerea 

participării la un anumit proces a judecătorului, procurorului, magistratului-asistent, 

asistentului-judiciar sau grefierului care se găsește în una din situațiile expres și limitativ 

prevăzute de lege de incompatibilitate. Așa cum s-a spus, incompatibilitatea este menită să 

asigure independența și imparțialitatea, iar abținerea și recuzarea sunt mijloace tehnice, 

procesuale prin care se invocă incompatibilitatea. 

Legiuitorul reglementează la art. 41 C.pr.civ. cazuri de incompatibilitate absolută, iar 

la art. 42 C.pr.civ. alte cazuri de incompatibilitate absolută. 

Potrivit art. 41 alin. (1) C.pr.civ., judecătorul care a pronunțat o încheiere interlocutorie 

sau o hotărâre prin care s-a soluționat cauza nu poate judeca aceeași pricină în apel, recurs, 

contestație în anulare sau revizuire și nici după trimiterea spre rejudecare. Se poate observa 

că, spre deosebire de reglementarea anterioară, legiuitorul extinde 
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incompatibilitatea și la judecătorul care a pronunțat o încheiere interlocutorie și, totodată, 

conform noii reglementări, judecătorul care a pronunțat o încheiere interlocutorie sau o 

hotărâre prin care s-a soluționat pricina este incompatibil să judece în aceeași pricină 

contestația în anulare sau revizuirea. De asemenea, nu poate lua parte la judecată cel care 

a fost martor, expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar, magistrat-asistent sau 

mediator în aceeași cauză [art. 41 alin. (2) C.pr.civ.]. 

Judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca în următoarele situații 

prevăzute la art. 42 alin. (1) C.pr.civ.: 

a) când și-a exprimat anterior părerea cu privire la soluție în cauza pe care a fost desemnat 

să o judece; punerea în discuția părților, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, 

potrivit art. 14 alin. (4) și (5) nu îl face pe judecător incompatibil; 

b) când există împrejurări care fac justificată temerea că el, soțul său, ascendenții ori 

descendenții lor sau afinii lor, după caz, au un interes în legătură cu pricina care se judecă; 

c) când este soț, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul sau 

reprezentantul unei părți sau dacă este căsătorit cu fratele ori cu sora soțului uneia dintre 

aceste persoane; 

d) când soțul sau fostul său soț este rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu 

vreuna dintre părți; 

e) dacă el, soțul sau rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor, după caz, 

sunt părți într-un proces care se judecă la instanța la care una dintre părți este judecător; 

f) dacă între el, soțul său ori rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, 

după caz, și una dintre părți a existat un proces penal cu cel mult 5 ani înainte de a fi 

desemnat să judece pricina; în cazul plângerilor penale formulate de părți în cursul 

procesului, judecătorul devine incompatibil numai în situația punerii în mișcare a acțiunii 

penale împotriva sa; 

g) dacă este tutore sau curator al uneia dintre părți; 

h) dacă el, soțul său, ascendenții ori descendenții lor au primit daruri sau promisiuni de 

daruri ori alte avantaje de la una dintre părți; 
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i) dacă soțul său ori una dintre rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, 

după caz, se află în relații de dușmănie cu una dintre părți, soțul ori rudele acesteia până 

la gradul al patrulea inclusiv; 

j) dacă, atunci când este învestit cu soluționarea unei căi de atac, soțul sau o rudă a sa până 

la gradul al patrulea inclusiv a participat, ca judecător sau procuror, la judecarea aceleiași 

pricini înaintea altei instanțe; 

k) dacă este soț sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin, după caz, cu un alt 

membru al completului de judecată; 

l) dacă soțul, o rudă ori un afin al său până la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat 

sau asistat partea în aceeași pricină înaintea altei instanțe; 

m) atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la 

imparțialitatea sa. 

Precizăm că dispozițiile din acest text referitoare la soț se aplică și în cazul concubinilor 

[art. 42 alin. (2) C.pr.civ.]. 

Spre deosebire de cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 41 C.pr.civ., care se 

referă numai la judecător, cazurile stabilite la art. 42 C.pr.civ. vizează și alte persoane, 

participante sau nu la proces, care se află într-o anumită situație sau într-o anumită relație 

cu judecătorul, de natură să creeze temerea că acesta va fi lipsit de imparțialitate. 

Potrivit art. 43 alin. (1) C.pr.civ., înainte de primul termen de judecată grefierul de 

ședință va verifica , pe baza dosarului cauzei, dacă judecătorul acesteia se află în vreunul 

dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 41 și, când este cazul, va întocmi un 

referat corespunzător. Ulterior primului termen de judecată grefierul de ședință nu mai are 

obligație sub acest aspect, dar judecătorul care știe că există un motiv de incompatibilitate 

în privința sa este obligat să se abțină de la judecarea pricinii. Declarația de abținere se face 

în scris de îndată ce judecătorul a cunoscut existența cazului de incompatibilitate sau verbal 

în ședință, fiind consemnată în încheiere [art. 43 alin. (2) și(3) C.pr.civ.]. Prin urmare, 

abținerea provine de la judecătorul cauzei. În schimb, recuzarea provine de la una dintre 

părți. În acest sens, art. 44 C.pr.civ. prevede că judecătorul aflat într-o situație de 

incompatibilitate poate fi recuzat de oricare dintre părți înainte de începerea oricărei 

dezbateri; când motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar 

după începerea dezbaterilor, aceasta trebuie să solicite recuzarea de îndată ce acestea îi 
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sunt cunoscute. Pot fi recuzați numai judecătorii care fac parte din completul de judecată 

căruia pricina i-a fost repartizată spre soluționare, și numai pentru motivele prevăzute la 

art. 41 și 42. Altfel, cererea de recuzare este inadmisibilă dacă: se invocă alte motive 

decât cele prevăzute la art. 41 și 42; este formulată împotriva altor judecători decât cei care 

fac parte din complet; este îndreptată împotriva aceluiași judecător, dacă o altă cerere de 

recuzare pentru același motiv de incompatibilitate a fost respinsă. Inadmisibilitatea se 

constată chiar de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare, cu participarea 

judecătorului recuzat [art. 46 și 47 alin. (2)-(4) C.pr.civ.]. 

Cererea de recuzare se poate face verbal în ședință sau în scris pentru fiecare judecător 

în parte, arătându-se cazul de incompatibilitate și probele de care partea înțelege să se 

folosească [art. 47 alin. (1) C.pr.civ.]. Nerespectarea acestor condiții atrage 

inadmisibilitatea cererii de recuzare [alin. (4) teza întâi]. Trebuie observat că, în temeiul 

art. 51 alin. (3) C.pr.civ., nu se admite interogatoriul ca mijloc de dovadă a motivelor de 

recuzare. 

Judecătorul împotriva căruia este formulată o cerere de recuzare poate declara că se 

abține. Declarația de abținere se soluționează cu prioritate. În caz de admitere a declarației 

de abținere, cererea de recuzare, indiferent de motivul acesteia, va fi respinsă, prin aceeași 

încheiere, ca rămasă fără obiect. În schimb, dacă declarația de abținere se respinge, prin 

aceeași încheiere instanța se va pronunța și asupra cererii de recuzare (art. 48 C.pr.civ.). 

Menționăm că în cazurile de incompatibilitate absolută stabilite la art. 41 C.pr.civ., 

judecătorul nu poate participa la judecată, chiar dacă nu s-a abținut ori nu a fost recuzat. 

Dacă judecătorul nu s-a abținut, iar părțile nu îl recuză, hotărârea pronunțată în aceste 

condiții este nulă [art. 174 alin. (2)]. Nulitatea este necondiționată de existența unei 

vătămări (art. 176 pct. 4 C.pr.civ.) . Neregularitatea poate fi invocată în orice stare a pricinii 

(art. 45 teza a doua C.pr.civ.), deci și direct în căile de atac, ca motiv de apel, recurs ori 

contestație în anulare ori prin intermediul excepției de incompatibilitate. 

Până la soluționarea declarației de abținere nu se va face niciun act de procedură în 

cauză. Însă formularea unei cereri de recuzare nu determină suspendarea judecății. Totuși, 

pronunțarea soluției în cauză nu poate avea loc decât după soluționarea cererii de recuzare 

(art. 49 C.pr.civ.). 
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Abținerea sau recuzarea se soluționează de un alt complet al instanței respective, în 

compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat sau care a declarat că se abține, soluție 

inaplicabilă în ipoteza în care cererea de recuzare este inadmisibilă conform art. 47 alin. (4) 

C.pr.civ. Când, din pricina abținerii sau recuzării, nu se poate alcătui completul de 

judecată, cererea se judecă de instanța ierarhic superioară (art. 50 C.pr.civ.). 

Potrivit art. 51 C.pr.civ., instanța hotărăște de îndată, în camera de consiliu, fără 

prezența părților și ascultându-l pe judecătorul recuzat sau care a declarat că se abține, 

numai dacă apreciază că este necesar. În aceleași condiții (dacă apreciază că este necesar - 

n.n.), instanța va putea asculta și părțile. În cazul în care la același termen s-au formulat 

cereri de recuzare și de abținere pentru motive diferite, acestea vor fi judecate împreună. 

În cazul admiterii abținerii sau recuzării întemeiate pe dispozițiile art. 42 alin. (1) pct. 

11, adică atunci când judecătorul este soț sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau 

afin, după caz, cu un alt membru al completului de judecată, instanța va stabili care dintre 

judecători nu va lua parte la judecarea pricinii. În celelalte cazuri, dacă abținerea sau, 

după caz, recuzarea a fost admisă, judecătorul se va retrage de la judecarea pricinii, iar 

încheierea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de judecător urmează să fie păstrate. 

Abținerea sau recuzarea se soluționează printr-o încheiere care se pronunță în ședință 

publică. 

Dacă abținerea sau recuzarea este soluționată de instanța ierarhic superioară [în situația 

prevăzută la art. 50 alin. (2) C.pr.civ.], aceasta va dispune, în caz de admitere a cererii, 

trimiterea pricinii la o altă instanță de același grad din circumscripția sa (art. 52 C.pr.civ.). 

Referitor la căile de atac ce se pot exercita împotriva încheierii, art. 53 C.pr.civ. prevede 

că: 

a) încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată numai de părți, odată cu 

hotărârea prin care s-a soluționat cauza: dacă hotărârea este susceptibilă de apel și instanța 

de apel constată că recuzarea a fost în mod greșit respinsă, ea reface toate actele de 

procedură și, dacă apreciază că este necesar, dovezile administrate la prima instanță; dacă 

hotărârea asupra fondului este definitivă, încheierea va putea fi atacată cu recurs, la instanța 

ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotărâri; dacă instanța de 

recurs constată că recuzarea a fost greșit respinsă, ea va casa hotărârea, 
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dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de apel sau, atunci când calea de 

atac a apelului este suprimată, la prima instanță [alin. (1) și (3)]; 

b) încheierea prin care s-a încuviințat sau s-a respins abținerea, cea prin care s-a 

încuviințat recuzarea, precum și încheierea prin care s-a respins recuzarea ca rămasă fără 

obiect, întrucât s-a admis declarația de abținere, nu sunt supuse niciunei căi de atac [alin. 

(2)]. 

Dispozițiile prezentului capitol (capitolul I din titlul II al cărții I C.pr.civ. - n.n.) se 

aplică în mod corespunzător și procurorilor, magistraților-asistenți, asistenților judiciari și 

grefierilor (art. 54 C.pr.civ.). Textul are în vedere pe cei care, la data abținerii sau recuzării, 

au calitatea de procuror, magistrat-asistent, asistent judiciar sau grefier în cauză. 

2. Părțile în procesul civil 

 
2.1. Noțiunea și poziția procesuală a părților 

 

Părțile reprezintă elementul subiectiv al acțiunii civile, precum și al fiecărui mijloc 

procesual ce intră în componența acesteia, al căror rol în procesul civil este esențial, 

realitate exprimată prin adagiul „dacă procesul este necesar părților, părțile sunt deopotrivă 

de necesare procesului”, căci, practic, fără instanță și fără părți nu se poate vorbi de 

existența unui proces. 

Deși în Codul de procedură civilă sunt des întrebuințate noțiunile de „parte” și „părți”, 

legiuitorul nu definește aceste concepte, revenind doctrinei și jurisprudenței acest lucru. 

Semnificative în acest sens sunt dispozițiile art. 56 alin. (1) și ale art. 192 alin. (1) C.pr.civ. 

Astfel, potrivit art. 56 alin. (1) „poate fi parte în judecată orice persoană care are folosința 

drepturilor civile”, iar conform art. 192 alin. (1) C.pr.civ „pentru apărarea drepturilor și 

intereselor sale legitime, orice persoană se poate adresa justiției prin sesizarea instanței 

competente cu o cerere de chemare în judecată; în cazurile anume prevăzute de lege, 

sesizarea instanței poate fi făcută și de alte persoane sau organe”. Prin urmare, noțiunea de 

parte (precum și cea de calitate procesuală) trebuie raportată la dreptul subiectiv civil (mai 

exact de pretinderea unui drept subiectiv civil a cărui existență sau inexistență se va constata 

prin hotărârea judecătorească), la raportul juridic dedus judecății. Astfel, părți în procesul 

civil sunt persoanele între care s-a legat raportul juridic dedus judecății și care îndeplinesc 

cumulativ condițiile de exercitare a acțiunii civile 



98  

(formularea unei pretenții, capacitatea procesuală, calitatea procesuală și justificarea unui 

interes). Dacă aceasta este regula, trebuie să menționăm că sunt și situații în care calitatea 

de parte nu este legată de afirmarea unui drept subiectiv. În cazul intereselor care se pot 

realiza numai pe calea justiției, legiuitorul recunoaște, în mod expres, pentru fiecare caz în 

parte, legitimare procesuală. De asemenea, în acele împrejurări în care acțiunea nu este 

pornită de titularul dreptului, ci de alte persoane sau organe, cărora legiuitorul, din nevoia 

ocrotirii drepturilor sau intereselor legitime ale unor persoane aflate în situații speciale sau, 

după caz, în scopul apărării unui interes de grup ori general, le recunoaște legitimare 

procesuală activă (art. 92 și art. 37 C.pr.civ.). 

Legiuitorul precizează doar că „sunt părți reclamantul și pârâtul, precum și în condițiile 

legii, terțele persoane care intervin voluntar sau forțat în proces” (art. 55 C.pr.civ. ). Însă, în 

raport de mijlocul procesual folosit sau în raport de momentele și fazele procesuale, părțile 

poartă o denumire specifică: reclamant și pârât în cererea de chemare în judecată (judecata 

în primă instanță); apelant și intimat în cererea de apel (judecata în apel); recurent și intimat 

în cererea de recurs (soluționarea recursului); contestator și intimat în contestația în anulare; 

revizuent și intimat în cererea de revizuire; creditor și debitor în faza executării silite (în 

contestația de executare, părțile se mai numesc contestator și intimat)ț 

În procedura contencioasă (spre deosebire de procedura necontencioasă sau grațioasă), 

care necesită cel puțin două părți, poziția acestora este, în tot timpul procesului, 

contradictorie. Însă poziția sau rolurile părților se pot inversa. Bunăoară, reclamantul 

din cererea de chemare în judecată (partea care formulează pretenția) are o poziție ofensivă, 

iar pârâtul (partea care se apără față de pretenția reclamantului) o poziție defensivă. Dar și 

pârâtul poate avea o poziție ofensivă la judecata în primă instanță, dacă formulează o cerere 

reconvențională (prin care invocă pretenții proprii față de reclamant) sau invocă o excepție 

procesuală. Dacă reclamantul a obținut câștig de cauză la judecata în primă instanță și 

pârâtul atacă hotărârea cu apel, în apelul acestuia poziția reclamantului se transformă din 

una ofensivă în alta defensivă. 

Părților inițiale li se pot alătura și terțe persoane, care intervin în proces din proprie 

inițiativă (art. 61-67 C.pr.civ.) sau la cererea reclamantului, a pârâtului, a intervenientului 
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principal ori a chematului în garanție (art. 68-77 C.pr.civ.) ori sunt introduse în cauză din 

oficiu (art. 78-79 C.pr.civ.) . 

Determinarea conținutului noțiunii de parte prezintă interes pentru determinarea 

drepturilor și obligațiilor ce revin participanților la procesul civil, precum și referitor la 

efectele hotărârii judecătorești. 

2.2. Coparticiparea procesuală 
 

Sub denumirea „Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte”, art. 59-60 

C.pr.civ. reglementează coparticiparea procesuală. Astfel, mai multe persoane pot fi 

împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul pricinii este un drept ori o obligație comună, 

dacă drepturile sau obligațiile lor au aceeași cauză ori dacă între ele există o strânsă legătură 

(art. 59 C.pr.civ.). 

Situația în care, în același proces, există mai multe persoane în calitate de reclamant 

sau de pârât este cunoscută în doctrină și jurisprudență sub denumirea de coparticipare 

procesuală, tovărășie procesuală sau litisconsorțiu procesual. Litisconsorțiul este o 

instituție procesuală care are ca scop o bună administrare a justiției și evitarea pronunțării 

unor hotărâri contradictorii. 

Coparticiparea procesuală reprezintă aplicația pe plan procesual a pluralității 

subiectelor raportului juridic civil substanțial1. De pildă, dacă mai mulți coproprietari 

cheamă în judecată pe terțul care le-a nerespectat (încălcat) dreptul de proprietate, procesul 

se va desfășura între mai multe persoane în calitate de reclamant și o persoană în calitate de 

pârât. În situația în care creditorul unei sume de bani cheamă în judecată pe codebitorii 

solidari, vom avea o persoană în calitate de reclamant și mai multe persoane în calitate de 

pârât. 

Simpla pluralitate de persoane nu semnifică existența coparticipării procesuale și este 

necesar, ca aceste persoane: 

 să fie unite printr-un drept sau o obligație comună; ori 

 drepturile sau obligațiile lor să aibă aceeași cauză; sau 

 între drepturile ori între obligațiile lor există o strânsă legătură. 
 

 
 

1 P. Vasilescu, op. cit., 1943, p. 230; V.M. Ciobanu, G. Boroi, op. cit., 2002, p. 30. 
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Această ultimă situație poate fi desprinsă și din art. 139 alin. (1) C.pr.civ., potrivit 

căruia, pentru asigurarea unei bune judecăți, în primă instanță este posibilă conexarea mai 

multor procese în care sunt aceleași părți sau chiar împreună cu alte părți și al căror obiect 

și cauză au între ele o strânsă legătură. 

2.3. Drepturile și obligațiile procesuale ale părților 
 

Legea procesuală recunoaște părților o multitudine de drepturi și le impune o serie de 

obligații, în activitatea desfășurată de acestea în procesul civil. 

Drepturile procesuale ale părților sunt clasificate în doctrină astfel: drepturi procesuale 

comune părților; drepturi procesuale ce aparțin reclamantului; drepturi procesuale ale 

pârâtului. 

Dintre drepturile procesuale comune părților, menționăm, cu titlu de exemplu: 

a) dreptul de a adresa cereri instanței; 

b) dreptul de a fi citate și de a participa la judecată; 

c) dreptul la apărare (care include dreptul de a propune și de a-i fi administrate probele, 

în măsura în care instanța le-a încuviințat, dreptul de a invoca excepții procesuale, dreptul 

de a cunoaște toate actele dosarului și dreptul de a face copii de pe acestea, dreptul de a fi 

asistat de avocat, dreptul de a recurge la interpret); 

d) dreptul de a recuza pe judecători, procurori, grefieri, magistrați-asistenți, asistenți 

judiciari, experți, executori judecătorești; 

e) dreptul de a dispune de soarta procesului, prin renunțare, achiesare ori tranzacție; 

f) dreptul de a exercita căile de atac. 

Cât privește obligațiile părților în procesul civil, acestea sunt, în principiu, comune 

celor două părți. Art. 10 alin. (1) C.pr.civ. stabilește că părțile au obligația să îndeplinească 

actele de procedură în condițiile, ordinea și termenele stabilite de lege sau de judecător, să 

își probeze pretențiile și apărările, să contribuie la desfășurarea fără întârziere a procesului, 

urmărind, tot astfel, finalizarea acestuia. Nerespectarea obligațiilor procesuale atrage 

sancțiuni precum nulitatea, decăderea, perimarea, sancțiuni pecuniare ori chiar pierderea 

procesului. Pe de altă parte, art. 12 alin. (1) C.pr.civ. prevede că drepturile procesuale 

trebuie exercitate cu bună-credință, potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute 

de lege și fără a încălca drepturile procesuale ale altei părți. 
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Partea care își exercită drepturile procesuale în mod abuziv răspunde pentru prejudiciile 

materiale și morale cauzate. Ea va putea fi obligată, potrivit legii, și la plata unei amenzi 

judiciare. De asemenea, partea care nu își îndeplinește cu bună-credință obligațiile 

procesuale răspunde potrivit alin. (2)   [art. 12 alin. (2) și (3) C.pr.civ.]. Prin urmare, partea 

care deturnează dreptul procesual de la scopul pentru care a fost recunoscut și îl exercită cu 

rea-credință sau încălcând drepturile procesuale ale altei părți săvârșește un abuz de drept 

procesual. 

Pe baza dispozițiilor reținute mai sus, în doctrină se apreciază că orice abuz de drept 

procesual presupune două elemente constitutive: 

 un element subiectiv, care constă în exercitarea cu rea-credință a dreptului procedural, 

în scop de șicană, fără justificarea unui interes special și legitim, ci numai cu intenția de a-

l vătăma pe adversar; 

 un element obiectiv, care constă în deturnarea dreptului procedural de la scopul pentru 

care a fost recunoscut, de la finalitatea sa legală. 

De asemenea se apreciază că, pentru a caracteriza un act de procedură ca abuziv, este 

necesar să fie îndeplinite următoarele condiții: 

 autorul actului să fie titularul dreptului procedural în cauză și să fie capabil să-l exercite; 

 dreptul procedural să fie utilizat în limitele sale externe, fixate de lege, în sensul de a se 

respecta dispozițiile legale referitoare la exercițiul dreptului, condițiile de valabilitate ale 

actului privind forma și termenul în care trebuie efectuat, întrucât nu se confundă actul 

abuziv cu actul ilegal, care depășește limitele externe; 

 dreptul procedural să fie dirijat spre realizarea unui alt scop decât acela pentru care a 

fost recunoscut; 

 dreptul procedural să fie exercitat cu rea-credință. 

 
2.4. Participarea terților în procesul civil 

(Intervenția în procesul civil) 

Când vorbim de „participarea terților în procesul civil” avem în vedere persoanele 

care intervin într-un proces în curs de desfășurare și care, din acel moment, devin și ele 
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părți, fiind denumite în continuare terți ori terți intervenienți sau intervenienți, pentru a fi 

deosebite de părțile inițiale (reclamantul și pârâtul). 

Necesitatea introducerii în proces a unui terț poate să decurgă din folosul practic pe 

care l-ar realiza una dintre părțile inițiale, care urmărește să i se recunoască ori să i se 

stabilească anumite drepturi și față de terțul respectiv, situație în care vorbim de intervenție 

forțată. Dar interesul de a interveni într-un proces început poate să aparțină și terțului, fie 

pentru a-și valorifica un drept al său, fie pentru a apăra pe una din părțile în litigiu, situație 

în care vorbim de intervenție voluntară. Mai nou, legiuitorul reglementează la art. 78-79 

C.pr.civ. introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane, formă de intervenție 

forțată care s-a impus din necesități practice. 

În Codul de procedură civilă sunt reglementate, sub denumirea „Alte persoane care 

pot lua parte la judecată”: 

 intervenția voluntară (art. 61-67); 

 intervenția forțată (art. 68-79). 

Caracterul incident al formelor de participare a terțelor persoane în procesul civil 

impune, pe lângă condițiile necesare îndeplinirii oricărei activități judiciare, respectarea 

unor cerințe specifice, și anume: 

 existența unui proces civil pe rolul instanței; 

 existența unei legături între cererea principală și cererea de intervenție, de așa natură 

încât protejarea unui interes al terțului sau al uneia din părțile principale nu s-ar putea 

realiza fără soluționarea conexă a respectivelor cereri; 

 interesul de a interveni într-un proces început. 

 
2.5. Reprezentarea părților în procesul civil 

 

Reprezentarea în procesul civil contribuie la realizarea dreptului la apărare și este acea 

instituție în care o persoană, numită reprezentant, îndeplinește acte de procedură în numele 

și în interesul altei persoane, numită reprezentat, care este parte în procesul civil. Ca atare, 

toate efectele, favorabile sau nefavorabile ale actelor îndeplinite de reprezentant în limita 

împuternicirilor conferite se produc în persoana reprezentatului, ceea ce deosebește 

instituția reprezentării de simpla asistare, care implică acordarea de consultații, sfaturi etc., 

ce nu angajează în niciun fel partea în cauză. 



103  

Părțile au dreptul, în tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, după caz, asistate 

în condițiile legii [art. 13 alin. (2) C.pr.civ.]. În aplicarea acestui principiu, art. 80 alin. (1) 

C.pr.civ. stabilește că părțile pot să-și exercite drepturile procedurale personal sau prin 

reprezentant. Reprezentarea poate fi legală, convențională sau judiciară. Totuși, dreptul de 

opțiune al părților se manifestă numai în cazul reprezentării convenționale, nu și al 

reprezentării legale sau al celei judiciare, întrucât aceste din urmă forme de reprezentare 

intervin în temeiul legii sau al hotărârii judecătorești. Deci, teza întâi a art. 80 alin. (1) 

C.pr.civ. se referă doar la reprezentarea convențională. 

2.6. Asistența judiciară 
 

Potrivit art. 90 alin. (1) C.pr.civ., cel care nu este în stare să facă față cheltuielilor pe 

care le presupune declanșarea și susținerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa 

întreținere sau a familiei sale, poate beneficia de asistență judiciară, în condițiile legii 

speciale privind ajutorul public judiciar. Legiuitorul face trimitere la legea specială, adică 

la OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, cu observația că 

sintagmele „asistență judiciară” și „ajutor public judiciar” au același înțeles, chiar dacă nu 

s-a făcut o corelare a acestor expresii. 

Asistența judiciară cuprinde: 

a) acordarea de scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare 

prevăzute de lege; 

b) apărarea și asistența gratuită printr-un avocat desemnat de barou; 

c) orice alte modalități prevăzute de lege. 

Asistența judiciară poate fi acordată oricând în cursul procesului, în tot sau numai în 

parte [art. 90 alin. (3) C.pr.civ.]. 

Persoanele juridice pot beneficia de facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau 

amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acțiuni și cereri introduse 

la instanțele judecătorești, în condițiile legii speciale [art. 90 alin. (4) C.pr.civ.], adică ale 

OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. 

Dispozițiile cuprinse în legi speciale privind scutirea de taxe, tarife, comisioane sau 

cauțiuni pentru cererile, acțiunile și orice alte măsuri luate în vederea administrării 

creanțelor fiscale rămân aplicabile (art. 91 C.pr.civ.). 
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3. Participarea Ministerului Public în procesul civil 
 

Potrivit art. 131 alin. (1) din Constituție, în activitatea judiciară, Ministerul Public 

reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept , precum și drepturile 

și libertățile cetățenilor. Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți 

în parchete, în condițiile legii [alin. (2)] . În aplicarea acestor dispoziții, art.63 din Legea 

nr. 304/2004 stabilește atribuțiile Ministerului Public, care, în ceea ce privește procesul 

civil, sunt următoarele: exercită acțiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege; participă, în 

condițiile legii, la ședințele de judecată; exercită căile de atac împotriva hotărârilor 

judecătorești, în condițiile prevăzute de lege; apără drepturile și interesele legitime ale 

minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție, ale dispăruților și ale altor persoane, în 

condițiile legii; exercită orice alte atribuții prevăzute de lege. 

La rândul său, art. 92 C.pr.civ. stabilește modalitățile de participare a Ministerului 

Public la procesul civil, numite și forme de participare la activitatea judiciară, întrucât țin 

seama de faza procesuală în care intervine acțiunea procurorului, dar și de activitatea 

desfășurată în concret de Ministerul Public. 

Art. 92 C.pr.civ. consacră următoarele modalități sau forme de participare a 

procurorului la procesul civil: 

a) pornirea procesului civil; 

b) participarea la judecata procesului civil și prezentarea propriilor concluzii; 

c) exercitarea căilor de atac; 

d) solicitarea de punere în executare silită a titlurilor executorii. 
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GRILE 

 

1. Procurorul poate: 

a) porni orice acțiune civilă; 

b) exercita orice cale de atac împotriva oricărei hotărâri; 

c) să ceară punerea în executare a oricăror titluri executorii emise în favoarea minorilor, 

persoanelor puse sub interdicție și dispăruților. 

 
2. Cererea de arătare a titularului dreptului poate fi formulată: 

a) înaintea primei instanțe în termenul prevăzut de lege pentru depunerea întâmpinării 

sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată; 

b) numai de către pârâtul care deține un bun pentru altul sau care exercită în numele 

altuia un drept asupra unui lucru; 

c) atât de către reclamant, cât și de către pârât. 

 
 

3. Cererea de intervenție accesorie poate fi făcută: 

a) în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată; 

b) până la închiderea dezbaterilor, în tot cursul judecății, chiar și în căile extraordinare 

de atac; 

c) numai în fața primei instanțe, iar în instanța de apel numai cu acordul expres al 

părților. 

 
4. Referitor la soluționarea cererii de recuzare: 

a) instanța hotărăște de îndată, în ședință publică, cu citarea părților și ascultându-l pe 

judecătorul recuzat; 

b) inadmisibil interogatoriul pentru dovedirea motivelor de recuzare; 

c) instanța se pronunță în ședință publică, printr-o încheiere, care nu este supusă niciunei 

căi de atac. 

 
5. Este incompatibil judecătorul: 

a) care a fost arbitru, procuror, avocat sau mediator în aceeași cauză; 
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b) sesizat cu o revizuire împotriva hotărârii pe care a pronunțat-o; 

c) care a pus în discuția părților, din oficiu, unele chestiuni de fapt sau de drept cu 

privire la cauza pe care a fost desemnat să o judece. 

 
6. Intervenția voluntară accesorie: 

a) poate fi disjunsă de judecarea cererii principale; 

b) nu este admisibilă în litigiile individuale de muncă; 

c) se soluționează prin hotărârea dată asupra fondului. 

 
 

7. Coparticiparea procesuală: 

a) este, în principiu, facultativă ; 

b) poate fi și obligatorie (necesară); 

c) poate fi numai activă în procedura executării silite, întrucât executarea poate viza 

numai un singur patrimoniu, iar acesta nu poate avea mai mulți titulari. 

 
8. Excepția necompunerii legale a instanței: 

a) este o excepție de procedură, absolută și peremptorie; 

b) este o excepție de fond, absolută și dilatorie; 

c) este o excepție de procedură, absolută și dilatorie. 

 
 

9. Cauzele deduse judecății se soluționează: 

a) în primă instanță, în complet format dintr-un judecător, cu excepția cererilor privind 

conflictele de muncă și de asigurări sociale, care se judecă în complet alcătuit din 2 

judecători și 2 asistenți judiciari; 

b) în apel, în complet format din 2 judecători și, în recurs, în complet format din 3 

judecători; 

c) conflictele de muncă și de asigurări sociale se judecă, în primă instanță, în complet 

format dintr-un judecător și 2 asistenți judiciari. 
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10. La toate instanțele: 

a) completele de judecată se stabilesc la începutul anului, de către colegiile de 

conducere; 

b) repartizarea cauzelor pe complete se face în mod aleatoriu, în sistem informatizat; 

c) completul de judecată este prezidat, prin rotație, de unul dintre membrii acestuia. 

 
 

11. Părțile sunt obligate: 

a) să îndeplinească actele de procedură în condițiile, ordinea și termenele stabilite de 

lege sau de judecător; 

b) să își probeze pretențiile și apărările; 

c) să contribuie la desfășurarea fără întârziere a procesului, urmărind, tot astfel, 

finalizarea acestuia. 

 
12. Concluziile procurorului sunt obligatorii la soluționarea următoarelor cauze: 

a) punerea sub interdicție și ridicarea interdicției; 

b) declararea judecătorească a morții; 

c) decăderea din drepturile părintești. 
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Capitolul V 

COMPETENȚA 

 

1. Noțiune și determinare (forme). Caracterul normelor privind 

competența 

1.1. Noțiunea și determinarea competenței 
 

În vorbirea curentă, prin „competență” se înțelege capacitatea cuiva de a se pronunța 

asupra unui lucru, pe temeiul unei cunoașteri adânci a problemei în discuție ori capacitatea 

unei autorități, a unui funcționar etc. de a exercita anumite atribuții. „A fi de competența 

cuiva = a intra în atribuțiile cuiva”. 

Termenul sau conceptul „competență” este amplu utilizat în limbajul juridic și, 

îndeosebi, în dreptul procesual, deoarece pentru declanșarea unui proces ori pentru 

rezolvarea unei cereri, cel în cauză sau apărătorul acestuia trebuie să determine, printre 

altele, organul sau autoritatea competentă să soluționeze procesul sau cererea. Însă 

determinarea exactă a competenței prezintă o importanță deosebită și pentru organele de 

jurisdicție, pentru a se evita distorsiunea gravă în activitatea acestora și, implicit, 

contestarea inutilă a hotărârilor pronunțate. Rezolvarea acestei probleme se face prin 

intermediul normelor juridice care reglementează competența. 

Raportând termenul „competență” la autoritățile sau organele de jurisdicție, acesta 

dobândește o semnificație specifică, și anume aceea de aptitudine recunoscută de lege 

unei instanțe judecătorești sau unui alt organ de jurisdicție ori cu activitate jurisdicțională 

de a judeca o anumită pricină (litigiu) sau de a soluționa o anumită cerere. Această 

aptitudine „este, totodată, o îndatorire, instituită de lege în scopul de a garanta dreptul 

părților de acces la justiție, pentru a obține o protecție judiciară efectivă”. Pe de altă parte, 

atribuțiile fiecărei instanțe sunt stabilite prin lege; în lipsa lor, nicio instanță nu poate judeca 

valabil. 

Deci, așa cum s-a apreciat, noțiunea sau conceptul de „competență” trebuie raportat la 

instanță sau la un alt organ de jurisdicție ori cu activitate jurisdicțională și nu la judecător. 
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Este greșit să se vorbească de „necompetența instanței” în situația în care aceasta a 

soluționat cauza într-o compunere nelegală. 

Având în vedere că unele litigii pot fi soluționate de alte organe de jurisdicție ori cu 

activitate jurisdicțională, decât instanțele judecătorești, precum și faptul că nu toate 

instanțele judecă aceleași cauze, delimitarea sau stabilirea competenței este o chestiune 

indispensabilă, de o deosebită importanță practică și teoretică. Necompetența instanței 

viciază hotărârea dată și obligă în cel mai bun caz la reluarea judecății în fața altei instanțe. 

Incidentele de competență riscă să întârzie serios cursul judecății, defavorizând partea de 

bună-credință care dorește să realizeze activitatea jurisdicțională cât mai repede posibil, 

avantajând, din contră, partea de rea-credință. Toate normele de competență au ca scop 

pronunțarea unei hotărâri legale și evitarea întârzierii desfășurării procesului, fiind instituite 

sancțiuni pentru nerespectarea lor. 

Determinarea competenței implică rezolvarea a două probleme: 

a) Determinarea sau stabilirea competenței generale, adică delimitarea competenței 

instanțelor judecătorești de competența altor organe de jurisdicție sau cu activitate 

jurisdicțională. Această delimitare se face prin intermediul normelor de competență 

generală. În acest sens, art. 126 alin. (1) din Constituție stabilește principiul, potrivit căruia, 

„justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe 

judecătorești”, principiu reluat în art. 2 din Legea nr. 304/2004. În aplicarea acestor 

dispoziții de principiu, art. 126 alin. (2) din Constituție prevede: „Competența instanțelor 

judecătorești se stabilește numai prin lege”. 

Însă principiul plenitudinii de competență a instanțelor judecătorești nu exclude 

excepția. Activitatea justiției reprezintă, într-adevăr, cea mai mare parte din activitatea 

jurisdicțională, dar legiuitorul poate atribui competența de soluționare a unor litigii altor 

organe de jurisdicție, întrucât legea fundamentală [art. 126 alin. (5)] interzice numai 

înființarea de instanțe extraordinare. Deci, ori de câte ori legiuitorul nu atribuie în mod 

expres soluționarea unei cauze civile altui organ de jurisdicție, competența revine 

instanțelor judecătorești. Prin unele dispoziții speciale se prevede competența instanțelor 

judecătorești de a exercita controlul asupra hotărârilor pronunțate de alte organe de 

jurisdicție, dar principiul accesului liber la justiție, consacrat în art. 21 din Constituție și 

reluat în Legea nr. 304/2004, impune asigurarea controlului judecătoresc în toate situațiile 
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în care titularul dreptului sau al interesului legitim este nemulțumit de procedura urmată 

în fața altei jurisdicții; 

b) Determinarea competenței jurisdicționale, adică stabilirea instanței judecătorești care 

este chemată să soluționeze litigiul. După ce s-a stabilit că un anumit litigiu este de 

competența instanțelor judecătorești, se va determina care instanță este competentă din 

punct de vedere material și teritorial să soluționeze cauza, problemă care se rezolvă prin 

intermediul regulilor de competență jurisdicțională, consacrate în titlul III al cărții I a 

Codului de procedură civilă, precum și în unele legi speciale. 

Se poate observa că partajarea sau delimitarea competenței se exprimă prin „formele 

competenței”, a căror cunoaștere este esențială, având în vedere natura normelor care le 

reglementează, scopul urmărit prin respectivele norme și, ca urmare, regimul juridic 

aplicabil. 

 Astfel, după cum ne raportăm la organe din sisteme diferite sau la organe din același 

sistem, distingem între competența generală și competența jurisdicțională. 

 Competența jurisdicțională prezintă două forme: competența materială și 

competența teritorială, după cum ne raportăm la instanțe de grad diferit sau la instanțe de 

același grad. 

 Competența materială sau de atribuțiune, la rândul ei, este de două feluri: 

competența materială sau de atribuțiune funcțională (ratione oficii), care se stabilește 

după felul atribuțiilor jurisdicționale ce revin, potrivit legii, fiecărei categorii de instanțe 

(de pildă, judecata în primă instanță, în apel sau în recurs) și competența materială sau de 

atribuțiune procesuală, care se stabilește în funcție de obiectul, natura sau valoarea 

litigiului. Prin normele de competență materială funcțională se delimitează instanțele care 

înfăptuiesc jurisdicția de primă instanță de cele care exercită controlul judiciar și, de 

asemenea, se determină instanțele care cumulează judecata în primă instanță cu judecata 

în apel și în recurs. 

 În cadrul competenței teritoriale se distinge între: competența teritorială generală 

sau de drept comun (care instituie regula conform căreia cererea se introduce la instanța 

în a cărei circumscripție își are domiciliul/sediul pârâtul); competența teritorială 

alternativă și facultativă (reclamantul are alegerea între mai multe instanțe deopotrivă 
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competente); competența teritorială exclusivă sau excepțională (când cererea trebuie 

introdusă numai la o anumită instanță). 

 De asemenea, în funcție de caracterul normelor care reglementează competența, aceasta 

se clasifică în competență absolută și competență relativă. 

 În fine, după aptitudinea instanțelor unui stat de a soluționa un litigiu cu element de 

extraneitate, competența este clasificată în competență internă și competență 

internațională, precizându-se că, în cadrul acestei clasificări un regim special îl are 

competența europeană, în situația în care cel chemat în judecată are domiciliul/sediul într- 

un stat membru al Uniunii Europene. Competența internațională reprezintă aptitudinea 

instanțelor unui stat de a soluționa un litigiu cu element de extraneitate. Regulile de 

competență internațională sunt stabilite în titlul I al cărții a III-a, art. 1065-1081 C.pr.civ. 

și vor fi aplicabile litigiilor cu elemente de extraneitate, sub rezerva aplicării prioritare a 

dreptului unional și a convențiilor internaționale în domeniu. 

1.2. Caracterul normelor privind competența 

În principiu, normele care reglementează competența au caracter imperativ și de ordine 

publică. Acest caracter rezultă din ansamblul normelor privind competența și, în special, 

din dispozițiile art. 129, 126 alin. (1) și 130 C.pr.civ. 

Potrivit art. 129 C.pr.civ., necompetența este de ordine publică sau privată [alin. (1)]. 

Necompetența este de ordine publică: 1. în cazul încălcării competenței generale, când 

procesul nu este de competența instanțelor judecătorești; 2. în cazul încălcării competenței 

materiale, când procesul este de competența unei instanțe de alt grad; 3. în cazul încălcării 

competenței teritoriale exclusive, când procesul este de competența unei alte instanțe de 

același grad și părțile nu o pot înlătura [alin. (2)]. În toate celelalte cazuri, necompetența 

este de ordine privată [alin. (3)]. 

Părțile pot conveni în scris sau, în cazul litigiilor născute, și prin declarație verbală în 

fața instanței ca procesele privitoare la bunuri și la alte drepturi de care acestea pot să 

dispună să fie judecate de alte instanțe decât acelea care, potrivit legii, ar fi competente 

teritorial să le judece, în afară de cazul când această competență este exclusivă [art. 126 

alin. (1) C.pr.civ.]. 
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Din coroborarea dispozițiilor reproduse, rezultă că au caracter de ordine publică - 

imperativ - normele care reglementează: competența generală; competența materială și 

competența teritorială exclusivă. În schimb, au caracter de ordine privată normele de 

competență teritorială de drept comun și normele de competență teritorială alternativă sau 

facultativă. Delimitarea între competența teritorială de ordine publică și competența 

teritorială de ordine privată se face, îndeosebi, pe baza dispozițiilor art. 126 alin. (1) 

C.pr.civ., referitoare la posibilitatea părților de a alege instanța care să le soluționeze 

litigiul, în cazul normelor de competență teritorială neexclusivă. Din moment ce legiuitorul 

permite drogarea în cazul proceselor privitoare la bunuri și la alte drepturi de care părțile 

pot dispune (în principiu, drepturi patrimoniale), înseamnă că, în aceste cazuri, competența 

teritorială este neexclusivă, iar dacă procesul se referă la drepturi nepatrimoniale, de care 

părțile nu pot dispune (de pildă, dreptul la viață, la libertate; starea și capacitatea 

persoanelor), competența teritorială este exclusivă. Pe de altă parte, sunt norme de 

competență teritorială exclusivă cele pe care legiuitorul le califică astfel. Chiar în cazul 

proceselor privitoare la bunuri, legea stabilește o competență teritorială exclusivă, în art. 

117-121 C.pr.civ. 

În mod judicios s-a apreciat „că ori de câte ori norma de competență, chiar specială, 

nu importă, nu prevede expres că are caracter exclusiv, iar acest lucru nu rezultă 

neîndoielnic din scopul evident al normei, ar trebui să se admită că dacă pricina privește 

drepturi de care părțile pot dispune, norma are caracter de ordine privată, iar instanța nu 

poate invoca necompetența teritorială din oficiu”. 

Interesul calificării normelor de competență ca fiind norme de competență de ordine 

publică sau norme de competență de ordine privată derivă din regimul juridic diferit 

aplicabil în cazul nesocotirii sau încălcării acestora. Nesocotirea normelor privind 

competența instanțelor atrage necompetența acestora, legiuitorul stabilind un regim juridic 

de invocare a necompetenței în funcție de natura interesului ocrotit, dar și de gradele de 

intensitate ale ordinii publice ocrotite prin norma de competență încălcată. 

Astfel, art. 130 C.pr.civ. stabilește că: 

 necompetența generală a instanțelor judecătorești poate fi invocată de părți ori de către 

judecător în orice stare a pricinii [alin. (1)]; 
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 necompetența materială și teritorială de ordine publică trebuie invocată de părți ori de 

către judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei 

instanțe [alin. (2)]; 

 necompetența de ordine privată poate fi invocată doar de către pârât prin întâmpinare 

sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată la 

care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe [alin. (3)]; 

 dacă necompetența nu este de ordine publică, partea care a făcut cererea la o instanță 

necompetentă nu va putea cere declararea necompetenței. 

 

2. Competența instanțelor judecătorești 

 
2.1. Competența materială 

 

Competența materială presupune o delimitare pe linie verticală a activității instanțelor 

de grad diferit. Legiuitorul a stabilit prin normele cuprinse în Codul de procedură civilă, 

atât competența materială funcțională, cât și competența materială procesuală. Competența 

materială este stabilită, sub aspect funcțional, după felul atribuțiilor jurisdicționale și, sub 

aspect procesual după criterii, precum natura raportului dedus judecății, obiectul cererii 

introductive de instanță și valoarea cauzei. 

Trebuie să menționăm că, în condițiile noilor reglementări, judecătoriile sunt instanțe 

de excepție privind judecata în primă instanță, iar tribunalele sunt instanțe de drept comun 

privind judecata în primă instanță. Curțile de apel sunt instanțe de drept comun pentru 

judecata în apel, iar Înalta Curte de Casație și Justiție este instanța de drept comun pentru 

soluționarea recursurilor. De asemenea, menționăm că renunțarea de către legiuitorul 

Codului civil, la distincția între obligațiile civile și cele comerciale a determinat legiuitorul 

Codului de procedură civilă să facă modificări corespunzătoare și în materia competenței 

instanțelor judecătorești, în sensul că a renunțat la distincția între litigiile civile și cele 

comerciale, care, în noul context legislativ nu se mai justifică. 

2.2. Competența teritorială; principii și excepții 
 

Odată stabilită competența materială pentru soluționarea unui anumit litigiu, se va 

determina care judecătorie, tribunal sau curte de apel urmează să soluționeze cauza, având 

în vedere că instanțele judecătorești, cu excepția Înaltei Curți de Casație și Justiție, au o 
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competență limitată la o anumită circumscripție teritorială. Această delimitare se face prin 

intermediul normelor de competență teritorială cuprinse în art. 107-121 C.pr.civ. și în unele 

legi speciale. Dispozițiile Codului de procedură civilă consacră regula sau principiul actor 

sequitur forum rei (instanța domiciliului/sediului pârâtului), dar există și posibilitatea 

alegerii competenței și, pe de altă parte, mai există și derogări de la principiul menționat. 

Ca atare, competența teritorială comportă următoarele forme: 

 competența teritorială de drept comun (regula forum rei); 

 competența teritorială alternativă și facultativă (alegerea între instanțele competente), 

dacă reclamantul poate să învestească o altă instanță, decât aceea de drept comun; 

 competența teritorială exclusivă sau excepțională, dacă reclamantul trebuie să 

învestească instanța expres prevăzută de lege. 

 

2.3. Incidente procedurale privitoare la competența instanței 
 

În practica judiciară se pot ivi situații (obiective sau subiective) în care, deși instanța 

sesizată este competentă, să nu existe cerințele necesare pentru înfăptuirea actului de 

justiție. Pentru a se evita consecințele unor astfel de împrejurări asupra înfăptuirii justiției, 

legiuitorul a reglementat mijloacele procesuale prin intermediul cărora o pricină poate fi 

transferată spre soluționare unei alte instanțe de judecată, decât cea principial competentă. 

Este vorba de instituțiile delegării instanței și strămutării pricinilor. De asemenea, se 

poate întâmpla ca instanța sesizată să nu fie competentă sau, în orice caz, să fie contestată. 

Înlăturarea stării de necompetență se poate face prin mijloacele procedurale instituite 

expres de lege: excepția de necompetență (declinatorul de competență) și regulatorul de 

competență. 

Legiuitorul reglementează la art. 129-147 C.pr.civ., sub denumirea „Incidente 

procedurale privitoare la competența instanței”: excepția de necompetență; conflictele de 

competență; strămutarea pricinilor; delegarea instanței. 
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GRILE 

 
 

1. Judecătoriile judecă în primă instanță: 

a) cererile de împărțeală judiciară, indiferent de valoare; 

b) cererile evaluabile în bani în valoare de până la 500.000 lei inclusiv, indiferent de 

calitatea părților; 

c) conflictele de muncă și asigurări sociale. 

 
 

2. Tribunalul judecă: 

a) în primă instanță, cererile evaluabile în bani în valoare de peste 500.000 lei; 

b) ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii 

în primă instanță; 

c) ca instanțe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de 

judecătorii în litigiile de muncă . 

 
3. Recursul în interesul legii se soluționează de către: 

a) Înalta Curte de Casație și Justiție în complet de 5 judecători; 

b) Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție; 

c) Înalta Curte de Casație și Justiție în complet format din 25 judecători. 

 
 

4. Conflictul de competență ivit între: 

a) două judecătorii, se soluționează de tribunalul în circumscripția căruia funcționează 

acele judecătorii; 

b) o judecătorie și un tribunal arbitral se soluționează de către tribunalul în raza căruia se 

află judecătoria; 

c) două curți de apel, se soluționează de Înalta Curte de Casație și Justiție. 

 
 

5. Competența teritorială este exclusivă în cazul: 

a) cererilor privitoare la imobile; 

b) cererilor privitoare la societăți; 

c) cererilor în materie de asigurări; 
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6. Litispendența poate fi invocată: 

a) pe cale de excepție, în orice stare a procesului în fața instanțelor de fond ; 

b) de părți sau de instanță din oficiu; 

c) numai de către părți, la primul termen de judecată. 

 
 

7. Excepția conexității: 

a) poate fi invocată de părți sau din oficiu cel mai târziu la primul termen de judecată 

înaintea instanței ulterior sesizate ; 

b) se soluționează prin încheiere, care poate fi atacată numai odată cu fondul; 

c) poate fi invocată de oricine are interes, în orice stare a procesului. 

 
 

8. Cererea de strămutare: 

a) se poate formula numai de către partea interesată, în orice fază a procesului; 

b) întemeiată pe motiv de siguranță publică poate fi formulată numai de către procurorul 

general de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; 

c) se judecă de urgență, în camera de consiliu, fără citarea părților. 

 
 

9. Hotărârea asupra cererii de strămutare: 

a) se dă fără motivare și este definitivă; 

b) se pronunță fără citarea părților; 

c) nu este supusă niciunei căi de atac. 

 
 

10. Necompetența instanțelor judecătorești poate fi invocată: 

a) de părți ori de către judecător în orice stare a pricinii, în cazul nerespectării competenței 

generale; 

b) doar de către pârât prin întâmpinare sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel 

mai târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei 

instanțe, în cazul necompetenței de ordine privată; 

c) de părți ori de către judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal 

citate în fața primei instanțe, în cazul încălcării competenței materiale. 
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11. Alegerea de competență este posibilă: 

a) numai după nașterea dreptului la despăgubire, în litigiile din materia protecției 

consumatorilor; 

b) în cazul proceselor privitoare la moștenire; 

c) în cazul competenței teritoriale, în afară de cazul în care această competență este 

exclusivă. 

 
12. Cererile formulate de un profesionist împotriva unui consumator: 

a) pot fi introduse numai la instanța domiciliului consumatorului; 

b) atrag o competență teritorială alternativă; 

c) pot fi introduse numai la instanța de la sediul profesionistului. 
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Capitolul VI 

ACTELE DE PROCEDURĂ ȘI TERMENELE PROCEDURALE. 

NULITATEA ȘI DECĂDEREA. AMENZI JUDICIARE ȘI 

DESPĂGUBIRI 

 
 

1. Actele de procedură 

 
1.1. Noțiunea și condițiile de efectuare 

 

Se consideră că o înțelegere deplină a noțiunii „act de procedură” nu poate face 

abstracție de noțiunea „formă de procedură” prin care înțelegem condițiile prestabilite de 

lege pentru efectuarea unui anumit act de procedură sau a unei suite de acte care alcătuiesc 

o instituție juridică, indiferent de conținutul concret „turnat de părți sau ceilalți participanți 

în tiparul juridic respectiv”. Prin „forme de procedură” trebuie înțelese toate dispozițiile, 

normele, regulile care privesc desfășurarea proceselor înaintea justiției, adică cerințele 

stabilite de lege pentru reglementarea tuturor raporturilor dintre participanții la procesul 

civil. Nu trebuie să se confunde însă forma actelor cu formalitățile de îndeplinit pentru 

întocmirea lor. Acestea din urmă nu sunt decât elementele de detaliu care compun actul, 

unele esențiale, altele accesorii, dar care, toate laolaltă numai, alcătuiesc forma actului. 

În înțeles larg, aprecia E. Herovanu, actele de procedură ar însemna orice operație 

juridică efectuată în materie, fie de către părți, fie de organele justiției. Din acest punct de 

vedere, forma ar fi ceea ce legea prescrie, iar actul ar fi forma adusă la îndeplinire. 

Bunăoară, dispozițiile art. 148-152 și ale art. 194-197 C.pr.civ. constituie forma 

procedurală a chemării în judecată, iar cererea de chemare în judecată reprezintă actul de 

procedură. Ambele noțiuni se întrebuințează și împreună, ca în expresia „forma actelor de 

procedură”, care exprimă condițiile extrinseci pentru existența și validitatea unor asemenea 

acte. 

În înțelesul curent, însă, actele de procedură sunt înscrisurile menite a constata 

îndeplinirea unora dintre formele de procedură, dar nu toate actele de procedură se cer a fi 

constatate prin înscris; „toate actele de procedură sunt însă, necesarmente, forme de 
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procedură”. Chiar și în cazurile în care legiuitorul prevede că unele acte de procedură pot 

fi/trebuie îndeplinite verbal, până la urmă, consemnarea lor în procese-verbale sau 

încheieri, asigură, indirect, constatarea lor în formă scrisă. 

Se subliniază că prin act de procedură se înțelege atât „operațiunea juridică”, cât și 

„actul scris” care o constată, act scris socotit el însuși o operațiune juridică. De pildă, în 

cazul cererii de chemare în judecată, constituie act de procedură atât operațiunea juridică 

de introducere a cererii, cât și cererea ca înscris; citația propriu-zisă este un act de 

procedură, comunicarea citației un alt act de procedură și dovada de primire sau procesul- 

verbal întocmit de agentul procedural alt act de procedură; hotărârea propriu-zisă este un 

act de procedură, pronunțarea în ședință publică a hotărârii este un alt act de procedură, iar 

comunicarea hotărârii și dovada de primire a acesteia sunt alte acte de procedură; declarația 

verbală a martorului este un act de procedură, iar depoziția scrisă a martorului, consemnată 

de grefier, este un alt act de procedură. 

Prin urmare „actul de procedură este orice act (operațiune juridică sau înscris) făcut 

pentru declanșarea procesului, în cursul și în cadrul procesului civil de către instanța 

judecătorească, părți și ceilalți participanți la proces, legat de activitatea procesuală a 

acestora”. 

Datorită caracterului variabil al actelor de procedură, al faptului că fiecare act de 

procedură se face în condiții și termene diferite, vom menționa în continuare doar condițiile 

generale în care trebuie să fie efectuate acestea: 

a) actele de procedură trebuie să îmbrace forma scrisă, „pentru că numai astfel se poate 

dovedi ușor existența lor și se poate asigura conservarea lor”. Relevante în acest sens sunt, 

de pildă, dispozițiile art. 148 alin. (1) C.pr.civ. referitoare la condițiile generale de 

formulare a oricărei cereri adresate instanțelor judecătorești. Dacă legea prevede, actele de 

procedură pot fi formulate și prin înscris în formă electronică sau pe suport informatic. În 

acest sens, menționăm, de exemplu, dispozițiile art. 148 alin. (2) și (3) C.pr.civ. (referitoare 

la cererile adresate instanțelor judecătorești, respectiv la susținerile, apărările sau 

concluziile părților ori la alte acte de procedură adresate instanțelor judecătorești), ale art. 

154 alin. (6) C.pr.civ. (citații) și ale art. 267 C.pr.civ. (înscrisuri în formă electronică), 

precum și ale art. 266, 282-284 C.pr.civ. (înscrisuri pe suport informatic). 
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De la regula formei scrise sunt stabilite și excepții, este vorba de acele acte de 

procedură pentru care legiuitorul prevede că pot fi făcute și verbal (oral) în fața completului 

de judecată. De pildă, în cazurile anume prevăzute, cererile făcute în ședință, la orice 

instanță, se pot formula și oral, făcându-se mențiune despre aceasta în încheiere [art. 148 

alin. (4) C.pr.civ.]; tot astfel, dreptul de reprezentare [art. 85 alin. (2) C.pr.civ.]; cererea de 

recuzare se poate face verbal în ședință [art. 47 alin. (1) C.pr.civ.]; ascultarea martorului 

[art. 321 C.pr.civ.]; luarea interogatoriului persoanelor fizice [art. 352 C.pr.civ.]; renunțarea 

la judecată [art. 406 alin. (1) C.pr.civ.] și renunțarea la dreptul subiectiv [art. 408 alin. (3) 

C.pr.civ.]; sub rezerva dispozițiilor art. 396 alin. (2) C.pr.civ., hotărârea se pronunță în 

ședință publică [art. 402 C.pr.civ.]; renunțarea la calea de atac în fața primei instanțe [art. 

404 C.pr.civ.]; 

b) actele de procedură trebuie să cuprindă mențiunea că au fost îndeplinite cerințele 

impuse de lege. Altfel spus, actul de procedură trebuie să facă dovada prin el însuși, 

neputând fi completat prin probe extrinseci, indiferent că este vorba de înscrisuri, martori 

sau prezumții. De exemplu, faptul că citația a fost comunicată la o altă dată decât aceea 

menționată în procesul-verbal nu se poate dovedi cu martori, prezumții sau cu alte 

înscrisuri. 

Însă, potrivit principiului echipotenței sau echivalenței, în cazurile expres prevăzute de 

lege, un act de procedură poate fi înlocuit printr-un alt act de procedură care să 

producă același efect sau o mențiune expresă care ar lipsi poate fi înlocuită cu o altă 

mențiune făcută în actul respectiv. De exemplu, înfățișarea părții în instanță, personal sau 

prin reprezentant, echivalează cu comunicarea citației cu cel puțin 5 zile înaintea 

termenului de judecată sau cu citația întocmită cu respectarea cerințelor de la art. 157 alin. 

(1) lit. a), c), d), e) și k) C.pr.civ. ori cu comunicarea citației cu respectarea cerințelor 

impuse la art. 163 și 164 C.pr.civ. [art. 160 alin. (1) C.pr.civ.]; dacă o parte face apel înainte 

de comunicarea hotărârii, aceasta se socotește comunicată la data depunerii cererii de apel 

[art. 468 alin. (3) C.pr.civ.]; în acest caz, actul de procedură „depunerea cererii de apel” 

înlocuiește (echivalează) actul de procedură al „comunicării hotărârii”; 

c) actele de procedură se întocmesc numai în limba română, chiar dacă legea permite 

ca părțile să se exprime în limba maternă sau, în cazul cetățenilor străini și apatrizilor, 
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prin traducător [art. 18 C.pr.civ., art. 128 alin. (1) din Constituție, art. 14 alin. (5) din Legea 

nr. 304/2004]. 

Pe lângă cerințele intrinseci, cererile adresate instanțelor judecătorești trebuie să 

îndeplinească și unele cerințe extrinseci, și anume: 

 cererile adresate instanțelor judecătorești se timbrează, dacă legea nu prevede altfel [art. 

148 alin. (6) C.pr.civ.]; 

 cererile adresate instanțelor judecătorești se vor face în atâtea exemplare câte sunt 

necesare pentru comunicare, în afară de cazurile în care părțile au un reprezentant comun 

sau partea figurează în mai multe calități juridice, când se face într-un singur exemplar; în 

toate cazurile este necesar și un exemplar pentru instanță [art. 149 alin. (1) C.pr.civ.]; 

 la fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de care partea 

înțelege a se folosi în proces, copii certificate de parte pentru conformitate cu originalul, cu 

excepția cazului în care înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, când ele se vor 

depune în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător 

autorizat sau, în lipsa acestuia, de traducerea realizată de o persoană de încredere 

cunoscătoare a respectivei limbi, în condițiile legii speciale; dispozițiile art. 149 se aplică 

în mod corespunzător [art. 150 C.pr.civ.]; 

 la cererea făcută prin mandatar se va alătura procura în original sau în copie legalizată; 

avocatul și consilierul juridic vor depune împuternicirea lor, potrivit legii, iar reprezentantul 

legal va alătura o copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității sale; reprezentanții 

persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din registrul public în 

care este menționată împuternicirea lor, iar organul de conducere sau, după caz, 

reprezentantul desemnat al unei asociații, societăți ori altei entități fără personalitate 

juridică, înființată potrivit legii, va anexa, în copie legalizată, extrasul din actul care atestă 

dreptul său de reprezentare în justiție [art. 151 C.pr.civ.]; 

 cererea de chemare în judecată sau pentru exercitarea unei căi de atac este valabil făcută 

chiar dacă poartă o denumire greșită [art. 152 C.pr.civ.]; ca atare, judecătorul trebuie să dea 

cererii calificarea juridică exactă, în funcție de conținutul său și nu în funcție de denumirea 

dată de parte; el este chemat să suplinească nepriceperea părții în expunerea pretențiilor 

sale „să vadă dincolo de termenii folosiți de parte, să descopere care este obiectul cererii 

sale și, în consecință, să pronunțe o hotărâre legală și temeinică”; 
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textul art. 152 C.pr.civ. vizează doar sarcina judecătorului de a interpreta corect cererea 

cu care a fost învestit, sub aspectul denumirii sale, iar nu și posibilitatea de a modifica 

respectiva cerere sub aspectul obiectului său; dar în ipoteza în care cererea reclamantului 

este clar precizată, judecătorului nu-i va fi permis să schimbe calificarea cererii în sensul 

în care aceasta ar fi admisibilă, întrucât nu acesta este scopul textului art. 152 C.pr.civ. Deși 

legiuitorul se referă numai la cererea de chemare în judecată, textul reprezintă dreptul 

comun în materie, de vreme ce este încadrat în titlul „Actele de procedură”, capitolul 

„Forma cererilor”. 

1.2. Clasificarea actelor de procedură 
 

În doctrină, actele de procedură sunt clasificate în funcție de mai multe criterii, dintre 

care reținem: 

a) în funcție de persoanele sau organele de la care emană sau după autorul actului, actele 

de procedură se clasifică în: 

 acte ale părților (cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea 

reconvențională, cererea de intervenție, cererea de probe, cererea de exercitare a unei căi 

de atac, cererea de punere în executare a unei hotărâri etc.); 

 acte ale instanței (încheierile, rezoluția de primire a cererii, hotărârea 

judecătorească, dispoziția de comunicare a unui act de procedură etc.); 

 acte ale organelor auxiliare justiției (dovezile de comunicare ale actelor de 

procedură, actele executorului judecătoresc, procese-verbale de luare a măsurilor 

asigurătorii etc.); 

 acte ale altor participanți la proces (raportul de expertiză, depoziția de martor, 

interogatoriul reprezentantului legal al părții, programul de administrare a probelor prin 

avocați sau consilieri juridici etc.); 

b) în funcție de natura lor, actele de procedură pot fi: 

 judiciare, dacă se îndeplinesc în cadrul și în cursul procesului (luarea depoziției de 

martor, pronunțarea hotărârii, luarea interogatoriului, încuviințarea executării etc.); 

 extrajudiciare, dacă se îndeplinesc în cadrul procesului, însă nu în fața instanței de 

judecată (expertiza, actele de executare etc.): 

c) după conținutul lor, actele de procedură se clasifică în: 
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 acte de procedură care conțin o manifestare de voință (cererea de chemare în 

judecată, întâmpinarea, cererea reconvențională, renunțarea la judecată și renunțarea la 

dreptul subiectiv etc.); 

 acte de procedură care constată o operațiune procedurală (citația, somația etc.); 

d) după modul de efectuare, actele de procedură se împart în: 

 acte scrise (cererea de chemare în judecată, încheierea de ședință, hotărârea 

judecătorească etc.) 

 acte orale sau verbale (susținerile părților, depozițiile de martori, citirea minutei 

etc.); astfel de acte se efectuează în fața instanței în mod verbal și se consemnează în 

scris, însă după consemnarea lor suntem în prezența altor acte de procedură. 

În doctrină sunt reținute și alte criterii de clasificare a actelor de procedură, însă limitele 

dintre unele categorii de acte procedurale nu sunt întotdeauna nete, adesea aceste clasificări 

se interferează între ele. 

1.3. Nulitatea actelor de procedură 

 
1.3.1. Noțiune și clasificare 

 

Nulitatea este sancțiunea care lipsește total sau parțial de efecte actul de procedură 

efectuat cu nerespectarea cerințelor legale, de fond sau de formă [art. 174 alin. (1) C.pr.civ.]. 

Nulitatea actului de procedură poate fi clasificată după mai multe criterii. Astfel: 

a) în funcție de natura interesului ocrotit prin norma juridică încălcată sau după 

caracterul normelor juridice nerespectate la efectuarea actului de procedură ori potrivit 

cu finalitatea sancțiunii instituite de legiuitor, nulitatea se clasifică în: nulitate absolută 

și nulitate relativă. În acest sens, art. 174 C.pr.civ. prevede că nulitatea este absolută atunci 

când cerința nerespectată este instituită printr-o normă care ocrotește un interes public [alin. 

(2)]; nulitatea este relativă în cazul în care cerința nerespectată este instituită printr-o normă 

care ocrotește un interes privat [alin. (3)]. De pildă, nulitatea este absolută în cazul 

nerespectării dispozițiilor care consacră principiile fundamentale ale procesului civil, 

competența generală, competența materială și competența teritorială exclusivă a instanțelor 

judecătorești etc. În schimb, nulitatea este relativă, de exemplu, în cazul nerespectării 

normelor de competență teritorială alternativă. Această clasificare 
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prezintă importanță, așa cum se va observa dintr-o secțiune următoare, în ceea ce privește 

regimul juridic aplicabil nulității; 

b) după cum implică sau nu existența unei vătămări, legiuitorul face distincție între 

nulitatea condiționată și nulitatea necondiționată, cu observația că nulitatea condiționată de 

vătămare reprezintă regula în materie. Sub denumirea „nulitatea condiționată” art. 175 alin. 

(1) C.pr.civ. stabilește că actul de procedură este lovit de nulitate dacă prin nerespectarea 

cerinței legale s-a adus părții o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desființarea 

acestuia; în cazul nulităților expres prevăzute de lege, vătămarea este prezumată, partea 

interesată putând face dovada contrară [alin. (2)]. Din acest text, rezultă că nu orice act de 

procedură efectuat cu nerespectarea cerințelor legale este nul, și numai dacă sunt îndeplinite 

cumulativ următoarele condiții; 

 actul de procedură a fost efectuat cu neobservarea cerințelor legale; 

 actul de procedură a produs părții care invocă nulitatea o vătămare; 

 vătămarea să nu poată fi înlăturată decât prin anularea actului. 

Prima cerință este îndeplinită în ipoteza în care actul de procedură a fost săvârșit cu 

nerespectarea condițiilor referitoare la forma sau conținutul său, indiferent că aceste condiții 

sunt extrinseci sau intrinseci. Bunăoară, nulitatea poate interveni dacă: dovada de înmânare 

a citației nu cuprinde numele, prenumele și funcția agentului procedural sau, dacă este 

cazul, ale funcționarului de la primărie [art. 164 alin. (1) lit. b) C.pr.civ.]; cererea de 

chemare în judecată nu cuprinde arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de 

cerere [art. 194 lit. e) teza întâi C.pr.civ.]; a fost ascultată ca martor o rudă de gradul al 

doilea a părții, deși partea adversă s-a opus [art. 315 alin. (1) pct. 1 și alin. (2) C.pr.civ.]. În 

legătură cu cea de a doua cerință, apreciem că noțiunea de „vătămare” presupune existența 

unui prejudiciu patrimonial, dar poate avea și o sferă mai largă: amânarea procesului; 

împiedicarea părții de a-și pregăti apărarea prin citarea cu nerespectarea condițiilor legale; 

judecarea cauzei peste rând, în lipsa părții, fără să fie îndeplinite condițiile art. 215 alin. 

(2) C.pr.civ. Constatarea existenței vătămării este lăsată la aprecierea instanței, care o 

poate deduce din împrejurările cauzei și din finalitatea formei procedurale nerespectate, 

ori poate să solicite părții care o invocă să producă dovezi. Ca atare, deși vătămarea trebuie 

dovedită, partea nu este obligată în toate cazurile să administreze dovezi, dacă instanța 

constată existența vătămării din alte 
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împrejurări. În situația în care instanța solicită dovada vătămării, partea trebuie să probeze 

mai întâi faptul nerespectării cerinței legale pentru efectuarea actului, apoi vătămarea 

procesuală cauzată prin aceasta. Aplicarea sancțiunii este condiționată de existența 

vătămării și în cazul nulităților exprese, cu deosebirea că în această ipoteză vătămarea se 

presupune până la dovada contrară, așa cum rezultă din art. 175 alin. (2) C.pr.civ., astfel că 

partea care invocă nulitatea nu trebuie să facă dovada vătămării, ci doar a faptului că nu a 

fost respectată cerința legală pentru efectuarea actului. Pentru a face inoperantă nulitatea, 

partea adversă celei care o invocă trebuie să probeze inexistența vătămării. Nulitatea este 

condiționată de vătămare și în cazul nulităților absolute și nu doar a nulităților relative, 

întrucât art. 175 alin. (2) C.pr.civ. nu face nicio distincție în acest sens. Dacă nerespectarea 

cerinței legale de efectuare a actului de procedură nu a adus părții o vătămare, nulitatea nu 

va putea opera. A treia condiție impusă de legiuitor este ca vătămarea să nu poată fi 

înlăturată altfel decât prin anularea actului. Prin urmare, nulitatea intervine numai în situația 

în care nu sunt posibile alte remedii pentru înlăturarea vătămării. În acest sens, art. 177 alin. 

(1) C.pr.civ. prevede că ori de câte ori este posibilă înlăturarea vătămării fără anularea 

actului, judecătorul va dispune îndreptarea neregularităților actului de procedură. De pildă, 

nesemnarea minutei de către judecător nu poate fi acoperită prin semnarea ulterioară a 

acesteia, deoarece, în lipsa semnăturii, nu se poate ști dacă judecătorul în cauză a participat 

sau nu la deliberare. În schimb, nesemnarea hotărârii de judecătorul care a semnat minuta 

poate fi acoperită prin semnarea ulterioară a hotărârii. Tot astfel, neregularitatea nesemnării 

cererii introductive poate fi înlăturată prin semnarea cererii la termenul la care se invocă 

nulitatea, dacă reclamantul este prezent în instanță, sau cel mai târziu la primul termen 

următor, dacă reclamantul lipsește la termenul la care a fost invocată nulitatea [art. 196 alin. 

(2) C.pr.civ.]. Cu toate acestea, nulitatea nu poate fi acoperită dacă a intervenit decăderea 

ori o altă sancțiune procedurală sau dacă se produce ori subzistă o vătămare [art. 177 alin. 

(2) C.pr.civ.]. Rezultă că în situația în care legiuitorul a stabilit un termen pentru îndreptarea 

neregularității și acesta a fost depășit, fără să fi fost efectuat actul de îndreptare, intervine 

decăderea din dreptul de a îndrepta neregularitatea. În fine, actul de procedură nu va fi 

anulat dacă până la momentul pronunțării asupra excepției de nulitate a dispărut cauza 

acesteia [art. 177 alin. (3) C.pr.civ.]. De pildă, dacă lipsa dovezii calității de reprezentant 
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se acoperă în termenul acordat, instanța va respinge excepția nulității pentru acest motiv. 

În caz contrar, excepția va fi admisă și cererea introductivă de instanță va fi anulată. 

Sub denumirea „nulitatea necondiționată”, art. 176 C.pr.civ. prevede că nulitatea nu 

este condiționată de existența unei vătămări în cazul încălcării dispozițiilor legale 

referitoare la: 

1. capacitatea procesuală; 

2. reprezentarea procesuală; 

3. competența instanței; 

4. compunerea sau constituirea instanței; 

5. publicitatea ședinței de judecată; 

6. alte cerințe legale extrinseci actului de procedură, dacă legea nu dispune altfel. 

În aceste situații, nulitatea intervine prin simplul fapt al efectuării actului de procedură 

cu nerespectarea dispozițiilor legii, indiferent că este vorba de nulitate absolută sau nulitate 

relativă. Așa fiind, înseamnă că partea adversă celei care invocă nulitatea nu poate 

dovedi inexistența vătămării; o cerere în acest sens va fi respinsă ca lipsită de interes. 

Față de dispozițiile art. 176 pct. 6 C.pr.civ., alte cerințe legale extrinseci actului de 

procedură, a căror nerespectare atrage nulitatea necondiționată sunt: 

 neplata taxelor judiciare de timbru [art. 197 C.pr.civ., art. 31 alin. (1), art. 33 și art. 36 

din OUG nr. 80/2013]; 

 nerespectarea termenului prohibitiv (dilatoriu); 

 nedepunerea apelului/recursului și, dacă este cazul, a motivelor de apel/casare la 

instanța a cărei hotărâre se atacă [art. 471alin. (1) și art. 490 alin. (1) C.pr.civ.]. 

c) după cum există sau nu un text de lege care să prevadă în mod expres sancțiunea 

sau după izvorul lor, nulitatea este: expresă sau textuală ori explicită și virtuală sau 

implicită ori tacită. 

Nulitatea este expresă (sau textuală ori explicită), când este anume prevăzută de lege. 

În acest sens, de pildă: art. 56 alin. (3); art. 83 alin. (3) și art. 84 alin. (2); art. 92 alin. (3); 

art. 185; art. 196 C.pr.civ. etc. Art. 175 alin. (2) C.pr.civ. prevede că în cazul nulităților 

expres prevăzute de lege, vătămarea este prezumată, partea interesată putând face dovada 

contrară. 
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Nulitatea virtuală (sau implicită ori tacită) rezultă implicit, fie din modul de exprimare 

a legiuitorului, fie din finalitatea unor dispoziții legale sau chiar din principiile procesului 

civil. Ea nu este prevăzută expres de lege, însă la efectuarea actului de procedură a fost 

nesocotită o normă juridică ce stabilește o condiție pentru încheierea valabilă a actului 

respectiv. Majoritatea nulităților procedurale sunt nulități virtuale. În cazul nulităților 

virtuale, vătămarea nu se presupune [art. 175 alin. (1) C.pr.civ.], astfel că partea care invocă 

nulitatea trebuie să dovedească vătămarea, precum și faptul că aceasta nu poate fi înlăturată 

altfel decât prin anularea actului. Ca atare, distincția între nulitățile exprese și nulitățile 

virtuale prezintă importanță sub aspectul probei vătămării, deoarece ambele categorii pot 

rezulta din încălcarea unor norme imperative sau dispozitive, neavând influență faptul că 

nulitatea este prevăzută anume de lege. Cu alte cuvinte, sunt norme imperative în care nu 

se prevede expres nulitatea și norme dispozitive a căror nerespectare este sancționată 

expres cu nulitatea. Prin urmare, nulitățile absolute și nulitățile relative pot fi exprese, cât 

și virtuale; 

d) după cum privesc forma exterioară sau intrinsecă a actului de procedură, 

nulitatea poate fi extrinsecă și intrinsecă. 

Nulitatea intrinsecă sancționează nerespectarea condițiilor interioare, proprii actului 

de procedură, referitoare la forma sau conținutul acestuia. De pildă, în citație nu este 

menționată instanța în fața căreia se va desfășura judecata sau nu este menționat termenul 

de judecată. 

Nulitatea extrinsecă sancționează nerespectarea unor condiții exterioare actului de 

procedură. De exemplu, actul de procedură a fost îndeplinit de o instanță necompetentă sau 

de o instanță greșit alcătuită, apelul sau recursul nu a fost depus la instanța a cărei hotărâre 

se atacă, declarația de martor a fost dată de o persoană înrudită cu partea în gradul 

prohibit de lege, deși partea adversă s-a opus la audiere, chiar dacă mărturia în sine și actul 

care o constată sunt îndeplinite cu respectarea formelor legale. Art. 176 pct. 1-5 C.pr.civ. 

cuprinde o enumerare de nulități extrinseci actului de procedură; 

e) după cum nulitatea intervine datorită nerespectării condițiilor proprii unui 

act de procedură sau ca urmare a invalidării unui act de procedură anterior și față 

de care actul în cauză se află într-un raport de dependență funcțională, avem nulități proprii 

și nulități derivate. De altfel, art. 179 alin. (3) C.pr.civ. prevede că desființarea 
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unui act de procedură atrage și desființarea actelor de procedură următoare, dacă acestea 

nu pot avea o existență de sine stătătoare. Această clasificare se sprijină pe ideea că, de 

regulă, actul de procedură nu are o existență autonomă, el este precedat de alte acte 

procedurale și precede asemenea acte. De pildă, nulitatea comunicării citației atrage și 

nulitatea dovezii de primire sau a procesului-verbal încheiat de agentul procedural. În 

schimb, nulitatea raportului de expertiză nu atrage și nulitatea depoziției de martor. 

Nu există suprapunere între această clasificare și clasificarea nulităților în nulități 

intrinseci și nulități extrinseci, întrucât criteriile care stau la baza acestora sunt diferite. Pe 

de altă parte, nulitățile proprii nu sunt totdeauna nulități intrinseci, iar nulitățile derivate 

nu sunt totdeauna nulități extrinseci. Bunăoară, netimbrarea cererii de chemare în judecată 

(cerință extrinsecă) atrage ineficiența cererii, adică o nulitate proprie și nu una derivată; 

f) în funcție de întinderea efectelor, nulitatea poate fi totală sau parțială. 

Nulitatea totală afectează întregul act de procedură, iar nulitatea parțială numai o parte 

a actului de procedură, cealaltă parte nefiind desființată. De regulă, în cazul actelor de 

procedură, nulitatea se răsfrânge asupra tuturor efectelor actului. Distincția rezultă din art. 

179 alin. (1) C.pr.civ., potrivit căruia, actul de procedură nul sau anulabil este desființat, 

în tot sau în parte, de la data îndeplinirii lui, dar și din alte texte de lege. De pildă, art. 480 

alin. (2) C.pr.civ. prevede că, în caz de admitere a apelului, instanța poate anula ori, după 

caz, schimba în tot sau în parte hotărârea apelată; art. 496 alin. (2) C.pr.civ. stabilește că, 

în caz de admitere a recursului, hotărârea atacată poate fi casată, în tot sau în parte; art. 513 

alin. (4) C.pr.civ. prevede că, dacă instanța încuviințează cererea de revizuire, ea va 

schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată și numai în cazul hotărârilor definitive 

potrivnice, ea va anula cea din urmă hotărâre. 

2. Termenele procedurale 

 
2.1. Noțiune și clasificare 

 

Legiuitorul reglementează nu numai modul de îndeplinire a actelor de procedură, dar 

și termenele în care trebuie efectuate acestea. 

În dreptul material, „termenul” este înțeles de regulă ca o dată fixă, o anumită zi în care 

trebuie să se întâmple un anumit fapt. Uneori și în dreptul procesual cuvântul 
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„termen” este folosit în acest sens. De pildă, termenul de judecată, termenul la care trebuie 

să se prezinte martorul. De regulă, în accepțiunea sa procesuală, conceptul 

„termen” evocă intervalul de timp înăuntrul căruia trebuie îndeplinite anumite acte de 

procedură sau, dimpotrivă, este oprită îndeplinirea altor acte de procedură. În esența sa, 

termenul nu este decât o condiție extrinsecă pentru validitatea anumitor acte de procedură, 

deci tot o formă de procedură. În acest sens, art. 180 alin. (1) C.pr.civ. prevede că termenele 

procedurale sunt stabilite de lege ori de instanță și reprezintă intervalul de timp în care 

poate fi îndeplinit un act de procedură sau în care este interzis să se îndeplinească un act de 

procedură. În cazurile prevăzute de lege, termenul este reprezentat de data la care se 

îndeplinește un anumit act de procedură. În cazurile în care legea nu stabilește ea însăși 

termenele pentru îndeplinirea unor acte de procedură, fixarea lor se face de către instanță. 

La fixarea termenului, aceasta va ține seama și de natura urgentă a procesului [alin. (2) -

(3)]. Din cele de mai sus, rezultă că la împlinirea termenului se produce efectul specific, 

care constă fie în încetarea posibilității de a mai efectua actul (în cazul termenelor 

imperative), fie în nașterea dreptului de a efectua actul de procedură (în cazul termenelor 

prohibitive). 

Termenele procedurale sunt clasificate în doctrină în funcție de mai multe criterii. 

Astfel: 

a) potrivit cu sursa lor sau cu modul în care sunt stabilite, termenele sunt: legale, 

judecătorești, convenționale. Termenele legale sunt cele stabilite de lege și care, în 

principiu, sunt fixe, în sensul că ele nu pot fi prelungite sau scurtate decât în cazurile expres 

prevăzute de lege, motiv pentru care sunt numite și termene legale perfecte sau termene 

legale absolute. Termenele judecătorești sunt cele stabilite de instanță în cursul procesului, 

precum primul termen de judecată, termenul pentru înfățișarea martorilor etc. Ele pot fi 

modificate, scurtate sau prelungite. Aceste termene sunt legate de împrejurări vremelnice 

și de interesul actual al părților, dar și ele rămân în puterea legii care, deseori, le îngrădește, 

fie prin fixarea unui minim sau a unui maxim, fie prin stabilirea altor condiții restrictive. 

de pildă art. 159 C.pr.civ., art. 241 C.pr.civ. Termenele convenționale sunt cele stabilite de 

părți, dacă legea le permite, fără să fie necesară încuviințarea instanței; 
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b) în funcție de caracterul lor sau potrivit cu scopul lor, termenele sunt: imperative 

(peremptorii); prohibitive (dilatorii). Termenele imperative sunt acelea înăuntrul cărora 

trebuie îndeplinit un anumit act de procedură, precum termenul de exercitare a unei căi de 

atac; actul de procedură efectuat după împlinirea termenului este un act tardiv. Termenele 

prohibitive sunt acelea înăuntrul cărora legea interzice efectuarea actului de procedură. De 

pildă, termenul de o zi de la comunicarea somației în care executorul judecătoresc nu poate 

trece la sechestrarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorului [art. 731 alin. (1) 

C.pr.civ.]. Actul de procedură săvârșit înainte de împlinirea termenului este un act prematur 

și poate fi anulat la cererea celui interesat [art. 185 alin. (2) C.pr.civ.]; 

c) în funcție de sancțiunea nerespectării sau de efectul pe care-l produc, termenele 

procedurale pot fi grupate în: termene absolute; termene relative. Termenele absolute 

sunt acelea a căror nerespectare afectează eficacitatea sau validitatea actelor de procedură, 

intervenind decăderea, perimarea, prescripția dreptului de a obține executarea silită sau, 

după caz, nulitatea. Sunt astfel de termene: termenul de apel, termenul de recurs, 

termenul de depunere a întâmpinării, termenul de perimare etc. Termenele relative sunt 

acelea care, în caz de nerespectare, nu afectează valabilitatea actelor de procedură și, deci, 

nu atrag decăderea, perimarea, dar pot justifica, eventual, alte sancțiuni, de ordin disciplinar 

sau pecuniar. Sunt astfel de termene: durata estimată pentru cercetarea procesului (art. 238 

C.pr.civ.); termenul de 30 de zile de la pronunțarea hotărârii, pentru motivarea acesteia [art. 

426 alin. (5) C.pr.civ.]; termenul de 3 zile de la data ședinței de judecată, în care grefierul 

trebuie să redacteze încheierea de ședință [art. 232 alin. (2) C.pr.civ.]; 

d) după durata lor, termenele procedurale pot fi stabilite pe ore, pe zile, pe săptămâni, pe 

luni și pe ani; această clasificare rezultă și din art. 181 C.pr.civ. 

2.2. Calculul termenelor procedurale 
 

La art. 181 C.pr.civ., legiuitorul stabilește modul de calcul al termenelor procedurale 

pe ore, zile, săptămâni, luni și ani. Potrivit textului, termenele, în afară de cazul în care 

legea dispune altfel, se calculează după cum urmează: 
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1. când termenul se stabilește pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei 

următoare; termenul de 24 de ore se calculează la fel, astfel că el nu trebuie confundat cu 

termenul de o zi; 

2. când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă 

termenul, nici ziua când acesta se împlinește; adică termenul pe zile se calculează pe zile 

libere, intrând în calcul și zilele nelucrătoare din cuprinsul termenului; 

3. când termenul se socotește pe săptămâni, luni sau ani, el se împlinește în ziua 

corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an; dacă ultima lună nu are 

o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în 

ultima zi a acestei luni. 

Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până 

în prima zi lucrătoare care urmează [art. 181 alin. (2) C.pr.civ.], soluție stabilită și la art. 

2554 C.civ. Art. 181 alin. (2) C.pr.civ. se aplică oricărui termen procedural (indiferent că 

este stabilit pe ore, zile, săptămâni, luni sau ani) și numai pentru ipoteza în care termenul 

se împlinește într-o zi nelucrătoare, iar nu și pentru ipoteza începerii cursului acestuia în 

ziua nelucrătoare. Bunăoară, când ultima zi a termenului cade într-o zi de sâmbătă sau de 

duminică ori în altă zi declarată nelucrătoare, termenul se prelungește până în ziua de luni 

sau până în prima zi de lucru următoare. 

Termenul care se socotește pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlinește la ora 24,00 a 

ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedură. Cu toate acestea, dacă este vorba 

de un act ce trebuie depus la instanță sau într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la 

care activitatea încetează în acel loc în mod legal, dispozițiile art. 183 fiind aplicabile (art. 

182 C.pr.civ.). 

Potrivit art. 183, actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin 

scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un 

serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen [alin. (1)]; actul depus 

de partea interesată înăuntrul termenului prevăzut de lege la unitatea militară ori la 

administrația locului de deținere unde se află această parte este, de asemenea, considerat a 

fi făcut în termen [alin. (2)]; în cele două ipoteze, recipisa oficiului poștal, precum și 

înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul 

specializat de comunicare, de unitatea militară sau de administrația locului de deținere, pe 



132  

actul depus, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată [alin. (3)]. 

Prin urmare, orice alte mijloace de probă pentru dovedirea depunerii actului sunt 

inadmisibile. Pe de altă parte, în ipotezele prevăzute la art. 183 C.pr.civ., actul de procedură 

depus în termenul prevăzut de lege și cu respectarea cerințelor acestui text este socotit a fi 

efectuat în termen „chiar dacă ajunge la instanță după ce termenul s-a împlinit”. 

În fine, precizăm că art. 181 C.pr.civ. reprezintă dreptul comun în materie, aplicabil 

atât pentru termenele stabilite de Codul de procedură civilă, cât și pentru termenele 

prevăzute în legi speciale, cu condiția ca legea să nu dispună altfel. Textul se aplică 

termenelor procedurale, nu și în materie civilă, pentru care legiuitorul stabilește reguli 

proprii la art. 2551-2556 C.civ. 

2.3. Decăderea - sancțiune pentru nerespectarea termenelor procedurale 

 
2.3.1. Noțiune, condiții, cazuri 

 

Nerespectarea termenelor procedurale poate să atragă, după caz, nulitatea, decăderea, 

perimarea sau alte sancțiuni, precum amenda judiciară, măsuri disciplinare etc. „În fapt, 

decăderea precede și provoacă nulitatea actului procedural”. 

Potrivit art. 185 alin. (1) C.pr.civ., când un drept procedural trebuie exercitat într-un 

anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară 

de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de 

nulitate. Deși, spre deosebire de vechea reglementare, acest text nu face referire la 

„termene legale”, decăderea nu poate fi „decât efectul și sancțiunea expirării unui termen 

legal, imperativ-onerativ”, întrucât nerespectarea termenelor judecătorești nu este 

sancționată cu decăderea, ci, eventual, cu alte sancțiuni. De altfel, această soluție rezultă 

și din alin. (2) al art. 185 C.pr.civ., care prevede că „în cazul în care legea oprește 

îndeplinirea unui act de procedură înăuntrul unui termen, actul făcut înaintea împlinirii 

termenului poate fi anulat la cererea celui interesat”. 

Dispozițiile art. 185 C.pr.civ. reprezintă dreptul comun în materie, dar în Codul de 

procedură civilă există și alte norme juridice care prevăd expres sancțiunea decăderii. De 

pildă, art. 254 alin. (1), art. 260 alin. (6), art. 193 alin. (2), art. 208 alin. (2), art. 209 alin. 

(4) C.pr.civ. Uneori, sancțiunea decăderii este evocată de către legiuitor prin sinonime. 



133  

De exemplu, prin art. 247 alin. (2), art. 254 alin. (2), art. 587 alin. (1) C.pr.civ. Alteori, 

sancțiunea decăderii nu este indicată expres în textul de lege, dar, așa cum se apreciază, 

toate termenele legale, imperative și absolute sunt prezumate a fi stabilite sub sancțiunea 

decăderii, derogările trebuind să fie expres prevăzute de lege, concluzie care se desprinde 

și din prevederile art. 185 alin. (1) C.pr.civ. 

Prin urmare, decăderea este acea sancțiune procedurală care constă în pierderea unui 

drept procedural ce nu a fost exercitat în termenul legal, imperativ și absolut. 

Sancțiunea decăderii intervine numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 

 existența unui termen legal imperativ înăuntrul căruia trebuie exercitat dreptul 

procedural; 

 neexercitarea dreptului procedural înăuntrul termenului prevăzut de lege; 

 inexistența unei derogări exprese de la sancțiunea decăderii. 

Decăderea intervine: când legiuitorul a stabilit un termen fix pentru îndeplinirea unui 

act de procedură sau pentru exercitarea unui drept și partea a lăsat să expire acel termen (de 

pildă, partea interesată nu a exercitat apelul sau o altă cale de atac în termenul 

prevăzut de lege); când legea a stabilit o anumită etapă sau un anumit moment procesual 

ori o anumită ordine pentru exercitarea dreptului sau îndeplinirea actului, iar partea nu a 

respectat această cerință (de pildă, probele nu au fost propuse prin cererea introductivă 

sau întâmpinare, necompetența de ordine privată nu a fost invocată prin întâmpinare): 

Decăderea nu intervine dacă: 

 există o dispoziție expresă a legii, în sensul că legea stabilește o altă sancțiune ori 

posibilitatea acoperirii decăderii; 

 partea interesată renunță la dreptul de a invoca decăderea: 

 privește pe una dintre părțile aflate într-un raport de solidaritate sau indivizibilitate, iar 

cel puțin una dintre celelalte părți a efectuat actul de procedură în termen; 

 partea interesată dovedește că întârzierea a fost determinată de motive temeinic 

justificate [art. 186 alin. (1) C.pr.civ.]. 

 

2.4.2. Invocarea și efectele decăderii 
 

Întrucât decăderea nu operează de drept, ea trebuie invocată, apoi pronunțată de către 

instanță în urma verificării și constatării condițiilor menționate mai sus. 
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Regimul juridic al decăderii este determinat de caracterul normei de procedură care 

stabilește termenul legal, imperativ și absolut. Dacă s-a nerespectat un termen reglementat 

printr-o normă de ordine publică, decăderea poate fi invocată de către părți, de către 

procuror sau de instanță din oficiu, în orice moment al procesului, dacă legea nu prevede 

altfel. Dacă norma care reglementează termenul nerespectat are caracter de ordine privată, 

decăderea poate fi invocată numai de către partea interesată, la termenul la care s-a săvârșit 

neregularitatea sau, dacă partea nu este prezentă, la termenul de judecată imediat următor 

și înainte de a pune concluzii pe fond. 

Principalul mijloc de invocare a decăderii este excepția, dacă procesul este în curs, 

excepție care se invocă în mod diferit, în funcție de caracterul normei încălcate. Dacă s-a 

pronunțat o hotărâre, decăderea se invocă prin intermediul căilor de atac, în condițiile legii. 

Decăderea are ca efect pierderea dreptului procesual, neexercitat în termenul legal 

imperativ, iar dacă actul de procedură a fost efectuat peste termen, el este lovit de nulitate 

[art. 185 alin. (1) C.pr.civ.]. Decăderea lipsește de efecte actul de procedură în ceea ce 

privește funcția sa procedurală, însă eventualele manifestări de voință, declarații sau 

constatări de fapt, cuprinse în act, își vor produce efectele2. 

Decăderea nu operează în situația în care partea dovedește că întârzierea în efectuarea 

actului se datorează unor motive temeinic justificate. Art. 186 C.pr.civ. stabilește că 

partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedește 

că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate [alin. (1)]. În acest scop, partea 

va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând 

totodată repunerea sa în termen; în cazul exercitării căilor de atac, această durată este 

aceeași cu cea prevăzută pentru exercitarea căii de atac. Cererea de repunere în termen va 

fi rezolvată de instanța competentă să soluționeze cererea privitoare la dreptul neexercitat 

în termen [alin. (2)-(3)]. 

 

 

 

 

2 Nu trebuie confundată decăderea, ca sancțiune procedurală, cu decăderea de drept civil, reglementată la 

art. 2545-2550 C.civ. Pentru dezvoltări, a se vedea G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituții de Drept civil în 

reglementarea Noului Cod civil, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 323-327. 
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3. Amenzi judiciare și despăgubiri 

Părțile au obligația să îndeplinească actele de procedură în condițiile, ordinea și 

termenele stabilite de lege sau de judecător, să își probeze pretențiile și apărările, să 

contribuie la desfășurarea fără întârziere a procesului urmărind, tot astfel, finalitatea 

acestuia [art. 10 alin. (1) C.pr.civ.]. De altfel, orice persoană este obligată, în condițiile 

legii, să sprijine realizarea justiției [art. 11 teza întâi C.pr.civ.]. Drepturile procesuale 

trebuie exercitate cu bună-credință, potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute 

de lege și fără a se încălca drepturile procesuale ale altei părți. Partea care își exercită 

drepturile procesuale în mod abuziv sau care nu își îndeplinește cu bună-credință obligațiile 

procesuale răspunde pentru prejudiciile materiale și morale cauzate; ea va putea fi obligată, 

conform legii, și la plata unei amenzi judiciare [art. 12 C.pr.civ.]. Sancțiunile pecuniare pot 

fi aplicate părților, altor participanți la procesul civil, dar și terțelor persoane care săvârșesc 

abateri expres prevăzute de legea procesual-civilă. 

În aplicarea dispozițiilor menționate mai sus, art. 187 C.pr.civ. enumeră faptele care 

reprezintă încălcări ale obligațiilor referitoare la desfășurarea procesului și, totodată, 

stabilește sancțiunea ce poate fi aplicată autorului faptei. 

Potrivit alin. (1) al textului, dacă legea nu prevede altfel (de unde rezultă că art. 187 

C.pr.civ. constituie dreptul comun în materie), instanța, conform dispozițiilor prezentului 

articol, va putea sancționa următoarele fapte săvârșite în legătură cu procesul, astfel: 

1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1000 lei: 

a) introducerea, cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau 

incidentale, precum și pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice; 

b) formularea, cu rea-credință, a unei cereri de recuzare sau de strămutare; 

c) obținerea, cu rea-credință, a citării prin publicitate a oricărei părți; 

d) obținerea, cu rea-credință, de către reclamantul căruia i s-a respins cererea a unor 

măsuri asigurătorii prin care pârâtul a fost păgubit; 

e) contestarea, cu rea-credință, de către autorul ei a scrierii sau semnăturii unui 

înscris ori a autenticității unei înregistrări audio sau video; 

f) refuzul părții de a se prezenta la ședința de informare cu privire la avantajele 

medierii, în situația în care a acceptat, potrivit legii. 
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Se poate observa că, în aceste cazuri, amenda judiciară este aplicabilă în principal 

părților. 

La alin. (1) pct. 2 al art. 187 C.pr.civ. sunt stabilite faptele care se sancționează cu 

amendă judiciară de la 50 lei la 700 lei, sancțiune ce poate fi aplicată de instanță și altor 

participanți la procesul civil. Astfel: 

a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune mărturie când 

este prezent în instanță, în afară de cazul când acesta este minor; 

b) neaducerea, la termenul fixat de instanță, a martorului încuviințat, de către partea care, 

din motive imputabile, nu și-a îndeplinit această obligație; 

c) neprezentarea avocatului, care nu și-a asigurat substituirea sa de către un alt avocat, a 

reprezentantului sau a celui care asistă partea ori nerespectarea de către aceștia a 

îndatoririlor stabilite de lege sau de către instanță, dacă în acest mod s-a cauzat amânarea 

judecării procesului; 

d) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în mod nejustificat la 

termenul fixat ori refuzul de a da lămuririle cerute; 

e) neluarea de către conducătorul unității în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză 

a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea în timp a expertizei, 

precum și împiedicarea de către orice persoană a efectuării expertizei în condițiile legii; 

f) neprezentarea unui înscris sau a unui bun de către cel care îl deține, la termenul fixat 

în acest scop de instanță; 

g) refuzul sau omisiunea unei autorități sau a altei persoane de a comunica, din motive 

imputabile ei, la cererea instanței și la termenul fixat în acest scop, datele care rezultă din 

actele și evidențele ei; 

h) cauzarea amânării judecării sau executării silite de către cel însărcinat cu îndeplinirea 

actelor de procedură; 

i) împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuțiilor ce revin 

judecătorilor, experților desemnați de instanță în condițiile legii, agenților procedurali, 

precum și altor salariați ai instanței. 

Amenda judiciară nu se va aplica persoanelor la care se referă art. 187 alin. (1) pct. 2 

C.pr.civ., dacă motive temeinice le-au împiedicat să aducă la îndeplinire obligațiile ce le 
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revin [alin. (2)]. Motivele temeinice trebuie dovedite de persoana interesată, iar aprecierea 

lor este atributul instanței judecătorești. 

Sub denumirea „alte cazuri de sancționare”, art. 188 C.pr.civ. stabilește că 

nerespectarea de către oricare dintre părți sau de către alte persoane a măsurilor luate de 

către instanță pentru asigurarea ordinii și solemnității ședinței de judecată, se sancționează 

cu amendă judiciară de la 100 lei la 1000 lei. Aceeași sancțiune este prevăzută și pentru 

nerespectarea de către orice persoană a dispozițiilor privind desfășurarea normală a 

executării silite, ipoteză în care amenda judiciară de la 100 lei la 1000 lei se aplică de 

către președintele instanței de executare, la cererea executorului judecătoresc. 

Pe lângă sancțiunea amenzii judiciare, cel în cauză poate fi obligat la despăgubiri pentru 

amânarea procesului. În acest sens, art. 189 C.pr.civ. prevede că, cel care, cu intenție sau 

din culpă, a pricinuit amânarea judecării sau a executării silite, prin una din faptele 

prevăzute la art. 187 sau 188, la cererea părții interesate, va putea fi obligat de către instanța 

de judecată ori , după caz, de către președintele instanței de executare la plata unei 

despăgubiri pentru prejudiciul material sau moral cauzat prin amânare. 

Abaterea săvârșită, amenda și despăgubirea se stabilesc de către instanța în fața căreia 

s-a săvârșit fapta sau, după caz, de către președintele instanței de executare, prin încheiere 

executorie, care se comunică celui obligat, dacă măsura a fost luată în lipsa acestuia. Atunci 

când fapta constă în formularea unei cereri cu rea-credință, amenda și despăgubirea pot fi 

stabilite fie de către instanța în fața căreia cererea a fost formulată, fie de către instanța care 

a soluționat-o, atunci când acestea sunt diferite (art. 190 C.pr.civ.). 

Împotriva încheierii, cel obligat la amendă sau despăgubire va putea face numai cerere 

de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se 

dispună reducerea acestora. Cererea se face în termen de 15 zile, după caz, de la data la 

care a fost luată măsura sau de la data comunicării încheierii [art. 191 alin. (1) și 

(2) C.pr.civ.], după cum măsura a fost luată în prezența sau în lipsa celui obligat. Cererea 

de reexaminare se soluționează, în toate cazurile, cu citarea părților, prin încheiere 

definitivă, dată în camera de consiliu, de către un alt complet decât cel care a stabilit amenda 

sau despăgubirea [alin. (3)-(4)]. 
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GRILE 

 

1. Referitor la condițiile generale pentru îndeplinirea actelor de procedură: 

a) acestea trebuie să îmbrace forma scrisă; 

b) dacă legea prevede, ele pot fi întocmite și în formă electronică; 

c) în conținutul lor trebuie să relateze faptul că au fost îndeplinite cerințele legii; 

d) ele trebuie îndeplinite în scris în limba română.. 

 
 

2. În funcție de caracterul lor, termenele de procedură se clasifică în: 

a) termene legale, termene judecătorești și termene convenționale; 

b) termene absolute și termene relative; 

c) termene imperative (peremptorii) și termene prohibitive (dilatorii). 

 
 

3. Termenele procedurale imperative: 

a) sunt stabilite de lege ori de instanță sau de către părți; 

b) reprezintă intervalul de timp în care este interzis să se îndeplinească un act de 

procedură; 

c) impun îndeplinirea actului de procedură înăuntrul lor, sub sancțiunea decăderii. 

 
 

4. Termenul procedural se întrerupe: 

a) când a intervenit moartea uneia dintre părți; 

b) când a intervenit moartea reprezentantului părții; 

c) în cazul perimării, prin îndeplinirea unui act de procedură făcut în vederea judecării 

procesului de către partea care justifică un interes. 

 
5. Repunerea în termenul procedural: 

a) poate fi solicitată în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării ori, după caz, în 

termenul prevăzut de lege pentru exercitarea căii de atac; 

b) va fi rezolvată de instanța competentă să soluționeze cererea privitoare la dreptul 

neexercitat în termen; 
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c) va fi dispusă numai dacă partea dovedește că întârzierea în efectuarea actului se 

datorează unor motive temeinic justificate.. 

 
6. Decăderea intervine în cazul: 

a) nerespectării unui termen legal imperativ; 

b) nerespectării unui termen prohibitiv; 

c) nedepunerii cererii reconvenționale odată cu întâmpinarea sau, dacă întâmpinarea nu 

este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată. 

 
7. Sancțiunea nulității intervine: 

a) în cazul nerespectării termenelor legale imperative; 

b) în cazul nerespectării condițiilor, de fond sau de formă, prevăzute de lege pentru 

validitatea actului de procedură; 

c) în cazul necompunerii legale a instanței; 

d) numai la cererea părții interesate și numai dacă neregularitatea nu a fost cauzată prin 

propria faptă. 

 
8. Nulitatea nu este condiționată de existența unei vătămări în cazul încălcării 

prevederilor legale referitoare la: 

a) competența materială și competența teritorială exclusivă; 

b) capacitatea procesuală; 

c) constituirea instanței; 

d) timbrarea cererii de chemare în judecată. 

 
 

9. Obținerea, cu rea-credință, a citării prin publicitate a oricărei părți se 

sancționează: 

a) cu amendă judiciară de la 100 lei la 1000 lei și, la cererea părții interesate, la plata 

unei despăgubiri pentru prejudiciul material sau moral cauzat prin amânarea judecății; 

b) numai cu amendă judiciară; 

c) de către instanța în fața căreia s-a săvârșit fapta, prin încheiere executorie. 
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Capitolul VII 

JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANȚĂ. ETAPA SCRISĂ. ETAPA 

CERCETĂRII ȘI A DEZBATERILOR CAUZEI. ETAPA DELIBERĂRII 

ȘI PRONUNȚĂRII HOTĂRÂRII. 

 
 

Preliminarii 
 

Procesul civil parcurge, în principiu, două faze: faza judecății (cognitio) și faza 

executării silite (executio). Faza judecății cuprinde, de regulă, mai multe momente: judecata 

în primă instanță, judecata în apel (cale ordinară de atac) și judecata în căile extraordinare 

de atac (respectiv recurs, contestație în anulare și revizuire). 

Indiferent de momentul în care se desfășoară judecata, aceasta parcurge următoarele 

etape: etapa scrisă, etapa cercetării procesului, etapa dezbaterilor în fond a procesului, etapa 

deliberării și pronunțării hotărârii. 

Procesul civil este guvernat de principiul disponibilității, astfel că instanța nu 

acționează din oficiu, decât în mod excepțional, în cazurile expres și limitativ prevăzute 

de lege. Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau, în cazurile anume 

prevăzute de lege, la cererea altei persoane, organizații ori a unei autorități sau instituții 

publice ori de interes public [art. 9 alin. (1) C.pr.civ.]. În același sens, art. 192 alin. (1) 

C.pr.civ., denumit marginal „Dreptul de a sesiza instanța” prevede că pentru apărarea 

drepturilor și intereselor sale legitime, orice persoană se poate adresa justiției prin sesizarea 

instanței competente cu o cerere de chemare în judecată; în cazurile anume prevăzute de 

lege, sesizarea instanței poate fi făcută și de alte persoane sau organe. Așadar, sesizarea 

instanței se face, de regulă, de către titularul dreptului sau al interesului legitim a cărui 

protecție se solicită, prin intermediul cererii de chemare în judecată și, doar în cazurile 

anume prevăzute de lege, și de către alte persoane sau organe [de pildă, procurorul (art. 92 

alin. (1) C.pr.civ., art. 522 alin. (1) C.pr.civ., completul de judecată (art. 519 C.pr.civ.), 

colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Avocatul Poporului (art. 514 

C.pr.civ.)] ori printr-un act de procedură numit plângere sau contestație, dar cu același rol 

de cerere introductivă de instanță. 
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Procesul civil începe prin înregistrarea cererii la instanță, în condițiile art. 199 C.pr.civ.. 

Ca atare, data înregistrării cererii de chemare în judecată și nu data depunerii acesteia 

marchează începutul procesului, moment în raport cu care se determină legea de procedură 

aplicabilă cauzei. De asemenea, data începerii procesului nu coincide cu primul termen de 

judecată, întrucât acesta din urmă reprezintă momentul de referință al judecății propriu-

zise, dacă părțile sunt legal citate, mai bine zis începutul cercetării procesului. 

1. Etapa scrisă 

Această etapă, care are rolul de încunoștiințare a părților despre pretențiile și apărările 

lor, precum și rolul de a determina cadrul procesual în care se va desfășura judecata, se 

caracterizează printr-o serie de acte procesuale scrise, dintre care unele provin de la părțile 

din proces, iar altele sunt acte ale instanței. 

Etapa scrisă debutează odată cu înregistrarea cererii (practic, după repartizarea aleatorie 

a cauzei la un complet de judecată) și durează, de regulă, până la primul termen de judecată. 

Alături de cererea de chemare în judecată, etapa scrisă cuprinde: întâmpinarea, cererea 

reconvențională, răspunsul la întâmpinare, cererile de intervenție, citarea și comunicarea 

actelor de procedură. 

1.1. Reguli generale aplicabile cererilor adresate instanțelor judecătorești 
 

În art. 148 - 152 C.pr.civ. sunt stabilite regulile generale aplicabile oricărei cereri 

adresate instanțelor judecătorești, chiar și cererilor formulate într-o procedură 

necontencioasă, în măsura în care legea nu prevede altfel. 

 Potrivit art. 148 alin. (1) C.pr.civ., orice cerere adresată instanțelor judecătorești trebuie 

să fie formulată în scris și să cuprindă indicarea instanței căreia îi este adresată, numele, 

prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, după caz, denumirea și sediul lor, numele 

și prenumele, domiciliul sau reședința reprezentanților lor, dacă este cazul, obiectul, 

valoarea pretenției, dacă este cazul, motivele cererii, precum și semnătura. De asemenea, 

cererea va cuprinde, dacă este cazul, și adresa electronică sau coordonatele care au fost 

indicate în acest scop de părți, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele 

asemenea. 
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Cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instanțelor judecătorești pot fi 

formulate și prin înscris în formă electronică, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de 

lege. Aceste dispoziții sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul în care Codul de 

procedură civilă prevede condiția formei scrise a susținerilor, apărărilor sau a concluziilor 

părților ori a altor acte de procedură adresate instanțelor judecătorești. 

În cazurile anume prevăzute de lege, cererile făcute în ședință, la orice instanță, se pot 

formula și oral, făcându-se mențiune despre aceasta în încheiere. 

Dacă, din orice motive, cererea nu poate fi semnată la termenul când a fost depusă 

sau, după caz, la primul termen de judecată ce urmează, judecătorul va stabili identitatea 

părții prin unul dintre mijloacele prevăzute de lege, îi va citi conținutul și îi va lua 

consimțământul cu privire la aceasta. Despre toate acestea se va face mențiune în încheiere 

[alin. (2) - (5)]. 

Pe lângă aceste cerințe intrinseci, legiuitorul prevede că cererile adresate instanțelor 

judecătorești se timbrează, dacă legea nu prevede altfel. 

 O altă regulă este instituită în art. 149 C.pr.civ. și se referă la numărul de exemplare în 

care trebuie făcute cererile. Potrivit textului, când cererea urmează a fi comunicată, ea se 

va face în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare, în afară de cazurile în 

care părțile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități juridice, 

când se va face într-un singur exemplar. În toate cazurile este necesar și un exemplar pentru 

instanță. Aceste dispoziții sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul cererilor 

formulate oral în ședință și menționate în încheiere [art. 148 alin. (4)], grefierul de ședință 

fiind ținut să întocmească din oficiu copiile de pe încheiere necesare pentru comunicare. 

Dacă obligația de a depune cererea în numărul de exemplare menționat mai sus nu 

este îndeplinită, instanța va putea îndeplini din oficiu sau va putea pune în sarcina oricăreia 

dintre părți îndeplinirea acestei obligații, pe cheltuiala părții care avea această obligație. 

În cazul în care cererea a fost comunicată, potrivit legii, prin fax sau prin poștă 

electronică, grefierul de ședință este ținut să întocmească din oficiu copii de pe cerere, pe 

cheltuiala părții care avea această obligație; dispozițiile art. 154 alin. (6) referitoare la 

comunicarea prin mijloace moderne și la dovada comunicării rămân aplicabile, dacă partea 

a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop. 
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 Tot o regulă este și aceea că, la fiecare exemplar al cererii se vor anexa copii de pe 

înscrisurile de care partea înțelege a se folosi în proces, în numărul de exemplare prevăzut 

de art. 149, care se aplică în mod corespunzător. Copiile vor fi certificate de parte pentru 

conformitate cu originalul. Se vor putea depune în copie numai părțile din înscris referitoare 

la proces, urmând ca instanța să ordone, dacă va fi nevoie, înfățișarea înscrisului în 

întregime. Înscrisurile redactate într-o limbă străină se depun în copie certificată, însoțite de 

traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat sau, în lipsa unui astfel de 

traducător pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, de traducerile realizate 

de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. 

 Anexarea dovezii calității de reprezentant, în cazul în care cererea este făcută prin 

acesta, reprezintă o altă regulă și se va proceda în conformitate cu art. 151 C.pr.civ. Astfel, 

la cererea făcută prin mandatar, se va alătura procura în original sau în copie legalizată. 

Avocatul și consilierul juridic vor depune împuternicirea lor, potrivit legii, adică 

împuternicirea avocațială (Legea nr. 51/1995 și art. 126 alin. (1) teza a doua din Statutul 

profesiei de avocat) sau delegația emisă de conducerea persoanei juridice pe care o 

reprezintă (Legea nr. 514/2003). Reprezentantul legal va alătura o copie legalizată de pe 

înscrisul doveditor al calității sale (părintele o copie a actului său de identitate, respectiv 

copia certificatului de naștere a copilului; tutorele încheierea dată de instanța de tutelă). 

Reprezentanții persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din 

registrul public în care este menționată împuternicirea lor. Organul de conducere sau, 

după caz, reprezentantul desemnat al unei asociații, societăți ori altei entități fără 

personalitate juridică, înființată potrivit legii, va anexa, în copie legalizată, extrasul din 

actul care atestă dreptul său de reprezentare în justiție. Administratorul - sechestru trebuie 

să depună autorizarea dată de instanța care l-a numit, în situația în care stă în proces în 

numele părților litigante cu privire la bunul pus sub sechestru. 

 În fine, art. 152 C.pr.civ. stabilește regula, potrivit căreia, cererea de chemare în 

judecată sau pentru exercitarea unei căi de atac este valabil făcută chiar dacă poartă o 

denumire greșită. Textul preia fidel regula stabilită în art. 84 din Codul de la 1865 și 

consacră unul dintre aspectele sub care se manifestă rolul activ al judecătorului, anume 

acela de a da cererii calificarea juridică exactă, în funcție de conținutul său și nu în funcție 
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de denumirea dată de parte. Însă în ipoteza în care partea insistă în calificarea dată inițial, 

problema va fi soluționată de completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza, fie în cadrul 

procedurii de regularizare a cererii, fie, dacă nu este cazul, în etapa judecății, după dezbateri 

contradictorii. Dacă cererea este clar precizată, judecătorului nu-i este permis să schimbe 

calificarea cererii în sensul în care aceasta ar fi admisibilă, întrucât nu acesta este scopul art. 

152 C.pr.civ. 

1.2. Cererea de chemare în judecată 

 
1.2.1. Noțiune 

 

Acțiunea în justiție se materializează printr-o cerere de chemare în judecată, numită și 

cerere introductivă de instanță sau cerere inițială, întrucât este cererea prin care o persoană 

ia inițiativa unui proces, supunând instanței pretențiile sale. În acest sens, art. 192 alin. (1) 

teza întâi C.pr.civ. prevede că „pentru apărarea drepturilor și intereselor sale legitime, orice 

persoană se poate adresa justiției prin sesizarea instanței competente cu o cerere de chemare 

în judecată”. „Cel care formulează cererea de chemare în judecată se numește reclamant, 

iar cel chemat în judecată se numește pârât” [alin. (3)]. 

Cererea de chemare în judecată este definită în doctrină ca fiind „actul de procedură 

prin care partea interesată se adresează instanței pentru a invoca aplicarea legii la un caz 

determinat, punând în mișcare acțiunea civilă”. 

Așadar, cererea de chemare în judecată este o formă de manifestare a acțiunii civile, și 

anume aceea prin care se învestește instanța cu soluționarea unui litigiu; necesitatea 

formulării ei fiind justificată de principiile că: nimeni nu-și poate face singur dreptate; 

instanța nu poate să judece până ce nu va fi învestită de partea interesată. 

1.2.2. Verificarea și regularizarea cererii 
 

Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de 

chemare în judecată îndeplinește cerințele prevăzute la art. 194-197 C.pr.civ. Ca atare, 

completul care va soluționa cererea verifică atât cerințele intrinseci, cât și cerințele 

extrinseci ale cererii introductive de instanță, la care ne-am referit anterior. În acest scop, 

art. 1031 alin. (2) din Regulament stabilește că, la data fixată pentru verificarea cererii de 

chemare în judecată, dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise completului 
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corespunzător, pentru îndeplinirea procedurilor premergătoare fixării primului termen de 

judecată. 

Când cererea de chemare în judecată nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 194- 197 

C.pr.civ., reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu mențiunea că, în termen de 

cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările 

dispuse, sub sancțiunea anulării cererii, cu excepția neîndeplinirii obligației de a desemna 

un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile dispozițiile art. 202 alin. (3), adică 

judecătorul va numi un curator special, care va asigura reprezentarea reclamantului. 

Dacă obligațiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în 

termen de 10 zile, completul va anula cererea, prin încheiere, dată în camera de consiliu. 

Împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare 

în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii, solicitând motivat să se revină asupra 

măsurii anulării. Cererea de reexaminare se soluționează prin încheiere definitivă dată în 

camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de către un alt complet al instanței respective, 

desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta 

a fost dispusă eronat sau dacă neregularitățile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit 

alin. (2) al art. 200, caz în care cererea se retrimite completului inițial învestit. 

1.2.3. Fixarea primului termen de judecată 
 

Primul termen de judecată este momentul de referință în declanșarea procedurii 

judiciare propriu-zise și înlocuiește conceptul de „prima zi de înfățișare” la care se referea 

Codul de la 1865. Practic, primul termen de judecată marchează finalizarea etapei scrise a 

procesului civil și începutul etapei cercetării procesului civil. 

Primul termen de judecată se stabilește, de regulă, după îndeplinirea formalităților 

indicate în mod expres de lege. Astfel, în scopul asigurării condițiilor necesare soluționării 

cu celeritate a cauzelor, art. 201 C.pr.civ. stabilește măsurile pe care trebuie să le ia 

judecătorul anterior fixării primului termen de judecată. Potrivit textului 

„Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru 

cererea de chemare în judecată, dispune, prin rezoluție, comunicarea acesteia către pârât, 
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punându-i în vedere că are obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea prevăzută de 

lege, care va fi indicată expres, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de 

chemare în judecată, în condițiile art. 165. Întâmpinarea se comunică de îndată 

reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de 

la comunicare. Pârâtul va lua cunoștință de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. 

În termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează 

prin rezoluție  primul termen  de  judecată,  care  va  fi de  cel mult 60  zile de  la  data 

rezoluției, dispunând citarea părților. În cazul în care pârâtul nu a depus întâmpinare în 

termenul de 25 de zile menționat mai sus sau, după caz, reclamantul nu a comunicat 

răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicarea întâmpinării, la data 

expirării termenului corespunzător, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de 

judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluției, dispunând citarea părților”. 

Prin urmare, în ipoteza în care s-au îndeplinit toate formalitățile prevăzute de lege, în 

sensul că destinatarii obligațiilor instituite prin art. 201 s-au conformat prescripțiilor 

acestui text, în termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la întâmpinare, 

judecătorul fixează primul termen de judecată, prin rezoluție, și dispune citarea părților. 

Ca atare, în această ipoteză, data depunerii răspunsului la întâmpinare este momentul de 

la care curge termenul de 3 zile în care judecătorul trebuie să stabilească primul termen de 

judecată. 

În cazul în care pârâtul nu a depus întâmpinare, la data expirării termenului de 25 de 

zile de la comunicarea către acesta a cererii de chemare în judecată, judecătorul va fixa 

primul termen de judecată. Similar, în ipoteza în care reclamantul nu a depus răspuns la 

întâmpinare, la data expirării termenului de 10 zile de la comunicarea către acesta a 

întâmpinării, judecătorul va fixa primul termen de judecată. 

Legiuitorul stabilește numai durata maximă a primului termen de judecată, și anume 

„cel mult 60 de zile de la data rezoluției”, fără a impune vreo limită minimă. Însă termenul 

de 60 de zile ca, de altfel, și termenul de 25 de zile, de 10 zile și de 3 zile nu sunt termene 

fixe, de vreme ce legea prevede că, în procesele urgente, aceste termene pot fi reduse de 

judecător în funcție de circumstanțele cauzei, iar în cazul în care pârâtul domiciliază în 

străinătate, pot fi prelungite, rezonabil, în raport de împrejurările cauzei. 
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Citarea părților (deci, inclusiv a reclamantului, întrucât nu are termenul în cunoștință) 

se va face în condițiile art. 159 C.pr.civ.,  iar în cazul pârâtului care domiciliază în 

străinătate și cu respectarea dispozițiilor art. 156 C.pr.civ. 

Art. 201 C.pr.civ. stabilește regula în ceea ce privește fixarea primului termen de 

judecată, aplicabilă și în procedurile speciale, în măsura în care legiuitorul nu instituie 

norme derogatorii. 

Procedura fixării primului termen de judecată, în condițiile noii reglementări, are rolul 

de a responsabiliza participanții la procesul civil și de a înlătura posibilitatea părților de 

tergiversare a judecății, imperative care asigură soluționarea cauzei într-un termen optim 

și previzibil, precum și calitatea actului de justiție. 

Primul termen de judecată are aceeași semnificație ca prima zi de înfățișare în 

reglementarea anterioară, dacă citarea părților s-a făcut în condiții de regularitate 

procedurală. 

După fixarea primului termen de judecată, dosarul se predă de îndată grefierului de 

ședință care, în aceeași zi, introduce termenul în aplicația ECRIS (art. 1034 din 

Regulament). 

1.3. Întâmpinarea 

 
1.3.1. Noțiune 

 

În art. 205 alin. (1) C.pr.civ., legiuitorul definește întâmpinarea ca fiind actul de 

procedură prin care pârâtul se apără, în fapt și în drept, față de cererea de chemare în 

judecată. Ca atare, spre deosebire de cererea de chemare în judecată, care reprezintă actul 

procesual de sesizare a instanței civile și, deci, este o cerere principală, întâmpinarea 

prezintă caracteristicile unei cereri incidentale, deoarece este formulată într-un proces deja 

început prin înregistrarea cererii introductive de instanță. Totuși, întâmpinarea nu este 

propriu-zis o cerere incidentală, întrucât nu întrunește toate caracteristicile unei astfel de 

cereri, de vreme ce nu poate fi formulată separat de procesul declanșat prin cererea 

principală. 

Întâmpinarea nu semnifică nici cerere reconvențională, nici cerere de intervenție, nici 

apel sau recurs, ea îndeplinește funcția procesuală de apărare. Cu alte cuvinte, întâmpinarea 

este actul de procedură prin care pârâtul răspunde în scris la cererea de 
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chemare în judecată, urmărind să se apere față de pretențiile reclamantului, textul sus- 

redat făcând distincție între apărările de fapt și apărările de drept. 

1.3.2. Termenul în care trebuie depusă întâmpinarea 
 

Întâmpinarea nu se timbrează și trebuie depusă la dosar în termen de 25 de zile de la 

comunicarea cererii de chemare în judecată [art. 201 alin. (1) C.pr.civ.]. Prin urmare, ori de 

câte ori legea nu prevede un alt termen pentru depunerea întâmpinării, aceasta trebuie 

depusă în termen de 25 de zile de la comunicarea către pârât a cererii de chemare în 

judecată, data îndeplinirii procedurii de comunicare a cererii fiind socotită în condițiile 

art. 165 C.pr.civ. 

Termenul general de 25 de zile nu este un termen fix, de vreme ce el poate fi redus sau 

prelungit de către judecător. Astfel, în procesele urgente, termenul de 25 de zile poate fi 

redus de către judecător, în funcție de circumstanțele cauzei [art. 201 alin. (5) C.pr.civ.], 

iar în cazul în care pârâtul domiciliază în străinătate, judecătorul va fixa un termen mai 

îndelungat, în raport de împrejurările cauzei, fără însă ca termenul astfel stabilit să 

depășească o limită rezonabilă; citarea se va face cu respectarea dispozițiilor art. 156 

C.pr.civ. [art. 201 alin. (6) C.pr.civ.]. 

În procedura specială a ordonanței de plată, debitorul este obligat să depună 

întâmpinare cu cel puțin 3 zile înaintea termenului de judecată [art. 1018 alin. (3) C.pr.civ.]. 

1.3.3. Sancțiunea nedepunerii întâmpinării 
 

Potrivit art. 208 alin. (2) C.pr.civ., nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de 

lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, 

în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel. 

Aceste dispoziții trebuie interpretate în corelație cu prevederile referitoare la cuprinsul 

întâmpinării, la propunerea probelor și la invocarea excepțiilor. 

Sancțiunea decăderii poate fi invocată atât de către reclamant, cât și de instanță din 

oficiu, întrucât interesul protejat prin norma juridică a art. 208 C.pr.civ. este buna 

desfășurare a procesului civil, deci un interes de ordine publică. 

Întâmpinarea făcută peste termenul prevăzut de lege este un act tardiv și, în temeiul art. 

185 alin. (1)  C.pr.civ., este lovită  de nulitate. Dar, în această  ipoteză, nulitatea 
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întâmpinării este o consecință a intervenirii decăderii și nu un efect direct al nerespectării 

normelor juridice care au instituit termenul de depunere. 

În cazul în care pârâtul dovedește că a fost împiedicat din motive temeinic justificate, 

să depună întâmpinarea în termenul prevăzut de lege, el va putea depune acest act de 

procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, solicitând totodată repunerea sa 

în termen. 

1.4. Cererea reconvențională 

 
1.4.1. Noțiune, condiții, cuprins și termen de depunere 

 

Potrivit art. 209 alin. (1) C.pr.civ., dacă pârâtul are, în legătură cu cererea reclamantului, 

pretenții derivând din același raport juridic sau strâns legate de aceasta, poate să formuleze 

cerere reconvențională. Prin urmare, cererea reconvențională este actul de procedură prin 

care pârâtul invocă pretenții proprii față de reclamant. Însă, așa cum rezultă din textul de 

mai sus, pretenția pârâtului împotriva reclamantului trebuie să fie în strânsă legătură cu 

cererea de chemare în judecată, nefiind obligatoriu ca pretențiile părților să derive din 

același raport juridic, întrucât legiuitorul folosește conjuncția „sau”, astfel că ele pot 

proveni și din cauze diferite. Totuși, în materia arbitrajului, pârâtul poate formula cerere 

reconvențională numai dacă pretențiile sale împotriva reclamantului derivă din același 

raport juridic [art. 574 alin. (1) C.pr.civ.]. 

Cererea reconvențională are caracter facultativ, deoarece legiuitorul folosește sintagma 

„poate să formuleze”, astfel că pârâtul este liber să aprecieze dacă își valorifică pretențiile 

pe calea incidentală a cererii reconvenționale sau, dimpotrivă, pe calea unei cereri 

principale. Așadar, cererea reconvențională este o cerere incidentală, formulată de pârât în 

replică reclamantului, prin care pârâtul solicită, la rândul său, obligarea reclamantului. 

Întrucât pârâtul își valorifică un drept propriu față de reclamant, cererea reconvențională 

este considerată o „contra-acțiune” sau o „veritabilă acțiune civilă”. 

Pe calea cererii reconvenționale se poate urmări: o compensație judiciară, punerea în 

discuție a valabilității titlului reclamantului, obligarea la plată și a reclamantului. 

Criteriul de deosebire dintre apărările propriu-zise ale pârâtului și pretențiile ridicate 

față de reclamant îl constituie, așa cum s-a apreciat, efectele procesuale la care pot da 

naștere cele două categorii. Astfel, răspunsul instanței la pretențiile invocate de pârât prin 
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cererea reconvențională trebuie să fie dat în dispozitivul hotărârii, iar răspunsul instanței 

la apărările de fond ale pârâtului se va găsi în considerentele hotărârii și numai parțial în 

dispozitivul acesteia. 

În cazul în care pretențiile formulate prin cererea reconvențională privesc și alte 

persoane decât reclamantul, acestea vor putea fi chemate în judecată ca pârâți. 

Cererea reconvențională trebuie să cuprindă mențiunile prevăzute de lege pentru cererea 

de chemare în judecată [art. 209 alin. (3) C.pr.civ.] și se timbrează potrivit regulilor 

aplicabile obiectului cererii, dacă aceasta ar fi fost exercitată pe cale principală [art. 34 alin. 

(3) OUG nr. 80/2013] . 

Cererea reconvențională se depune, sub sancțiunea decăderii, odată cu întâmpinarea 

sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel mai târziu la primul termen de judecată 

[art. 208 alin. (4) C.pr.civ.]. Evident, textul are în vedere primul termen de judecată la care 

pârâtul este legal citat. 

În cazul în care reclamantul își modifică cererea de chemare în judecată, cererea 

reconvențională se va depune cel mai târziu până la termenul ce se va acorda pârâtului în 

acest scop [art. 209 alin. (6) C.pr.civ.]. 

Cererea reconvențională se comunică reclamantului și, după caz, pârâților chemați în 

judecată de către pârât pentru a formula întâmpinare, dispozițiile art. 201 se aplică în mod 

corespunzător. 

Reclamantul nu poate formula cerere reconvențională la cererea reconvențională a 

pârâtului inițial [art. 209 alin. (7) C.pr.civ.], soluție inexistentă în reglementarea anterioară, 

dar binevenită în scopul asigurării celerității soluționării cauzelor. 

1.5. Citarea și comunicarea actelor de procedură 

 
1.5.1. Terminologie 

 

Dintru început, precizăm că termenii sau noțiunile de „citare”, „comunicare” și 

„citație” nu sunt identice. „Citarea” este actul de procedură prin care instanța înștiințează 

părțile sau alți participanți la procesul civil despre existența procesului, despre data și locul 

ședinței de judecată, iar „citația” este actul scris prin care se realizează, de regulă, citarea; 

noțiunea „comunicarea actelor de procedură” reprezintă genul proxim și semnifică 

aducerea la cunoștința celor interesați, de regulă a părților, a cuprinsului 
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anumitor acte care se efectuează în cursul procesului. Comunicarea este „mijlocul tehnic 

de aducere la cunoștință a unui act procedural îndeplinit, care trebuie să fie cunoscut de 

părți”. De pildă, copia de pe cererea introductivă de instanță și de pe înscrisurile atașate 

acesteia ca mijloc de probă, copia de pe întâmpinare sau de pe cererea reconvențională, 

copia de pe hotărârea judecătorească a instanței de fond, comunicarea citației. Prin urmare, 

scopul citării și al comunicării este de a asigura respectarea principiilor dreptului la un 

proces echitabil, dreptului la apărare și contradictorialității. 

1.5.2. Reguli generale referitoare la citare 
 

Preluând în esență prevederile art. 85 și ale art. 107 din Codul de la 1865, legiuitorul 

instituie prin art. 153 C.pr.civ., sub sancțiunea nulității, obligația instanței de a cita părțile. 

Potrivit textului, instanța poate hotărî asupra unei cereri numai dacă părțile au fost citate ori 

s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, în afară de cazurile în care prin lege se 

dispune altfel; instanța va amâna judecarea și va dispune să se facă citarea ori de câte ori 

constată că partea care lipsește nu a fost citată cu respectarea cerințelor prevăzute de lege, 

sub sancțiunea nulității. Din aceste norme juridice imperative, se pot desprinde două reguli 

în materie de citare. 

Prima regulă este aceea că „judecata în procesul civil se face cu citarea părților”, regulă 

de la care legiuitorul admite și excepții, de vreme ce în partea finală a alin. (1) al textului 

folosește sintagma „afară de cazurile în care prin lege se dispune altfel”. Ca atare, judecata 

fără citarea părților poate avea loc numai în cazurile expres prevăzute de lege, precum: în 

soluționarea conflictelor de competență [art. 135 alin. (4) C.pr.civ.]; în contestația privind 

tergiversarea procesului [art. 524 alin. (3) C.pr.civ.]; în cererea de înființare a sechestrului 

asigurător [art. 953 alin. (2) C.pr.civ.]. 

În cazul prezentării părții în instanță, personal sau prin reprezentant, fără a fi citată, 

lipsa de procedură sau viciul citării se acoperă prin prezență, însă la cererea acestei părți 

procesul se va amâna [art. 153 alin. (1) și art160 alin. (1) C.pr.civ.]. 

A doua regulă constă în faptul că „părțile nu sunt obligate să se înfățișeze în instanță 

pentru judecarea procesului, însă este obligatoriu ca ele să fi fost legal citate”. De aceea, 

instanța va amâna judecarea pricinii și va dispune citarea părților ori de câte ori constată, 

în baza verificărilor privind prezentarea părților (art. 219 C.pr.civ.), că partea care lipsește 
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nu a fost citată ori nu a fost citată cu respectarea cerințelor prevăzute de lege, sub 

sancțiunea nulității [art. 153 alin. (2) C.pr.civ.] actelor de procedură făcute la termenul la 

care s-a produs neregularitatea procedurală și la termenele succesive, până la înlăturarea 

viciului citării, dacă actele de procedură următoare nu pot avea o existență de sine stătătoare. 

Așadar, caracterul imperativ al normelor juridice cuprinse în art. 153 C.pr.civ. trebuie 

înțeles în sensul că instanța nu poate lua nicio măsură decât dacă părțile sunt legal citate 

ori prezente, cu excepția cazurilor anume prevăzute de lege. Acest caracter rezultă, de 

altfel, și din art. 160 alin. (3) C.pr.civ., potrivit căruia, în lipsa părții nelegal citate, 

neregularitatea privind procedura de citare a acesteia poate fi invocată și de celelalte părți 

ori din oficiu, însă numai la termenul la care ea s-a produs. Pe de o parte, textul este în 

acord cu dispozițiile art. 178 alin. (1) C.pr.civ., în sensul că nulitatea absolută poate fi 

invocată de orice parte din proces, de judecător sau, după caz, de procuror. Iar, pe de altă 

parte, consacră o excepție de la regula potrivit căreia nulitatea absolută poate fi invocată 

în orice stare a judecății cauzei [art. 178 alin. (1) C.pr.civ], în sensul că permite invocarea 

neregularității ( de către celelalte părți ori din oficiu) numai la termenul la care s-a produs. 

Totuși, așa cum s-a apreciat, trebuie să distingem între caracterul imperativ al 

normelor care instituie obligația de a cita în mod legal părțile și caracterul dispozitiv al 

normelor care reglementează citarea ca atare; această din urmă categorie de norme 

juridice ocrotește interesul părții citate de a fi înștiințată despre existența, locul și data 

procesului, precum și de a-și pregăti apărarea. 

În afară de cazurile în care legea prevede că judecata va/poate avea loc fără citarea 

părților sau dacă viciul citării se acoperă prin prezența părții în instanță (personal sau prin 

reprezentant), instanța nu are obligația citării nici în situația în care partea are termenul în 

cunoștință, întrucât în acest caz finalitatea citării este realizată. Astfel, potrivit art. 229 

C.pr.civ., partea care a depus cererea personal sau prin mandatar și a luat termenul în 

cunoștință, precum și partea care a fost prezentă la un termen de judecată, personal sau 

printr-un reprezentant legal ori convențional, chiar neîmputernicit cu dreptul de a cunoaște 

termenul, nu va fi citată în tot cursul judecății la acea instanță, considerându-se că ea 

cunoaște termenele de judecată ulterioare; aceste dispoziții sunt aplicabile și părții căreia, 

personal sau prin reprezentant legal ori convențional sau prin funcționarul ori 
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persoana însărcinată cu primirea corespondenței, i s-a înmânat citația pentru un termen de 

judecată, considerându-se că, în acest caz, ea cunoaște și termenele de judecată ulterioare 

aceluia pentru care citația a fost înmânată. 

Prima ipoteză vizează situația în care partea a depus cererea personal sau prin mandatar 

și a luat termenul în cunoștință, lucru posibil în condițiile reglementării Codului de la 1865, 

nu și ale noului Cod de procedură civilă, din moment ce primul termen de judecată se 

fixează ulterior comunicării către părți a cererii de chemare în judecată, a întâmpinării și a 

răspunsului la întâmpinare și va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluției prin care a 

fost stabilit. Ca atare, reclamantul și pârâtul nu primesc termen în cunoștință la data 

depunerii cererii sau, după caz, a întâmpinării, cererii reconvenționale ori a cererii de 

intervenție forțată. Înseamnă că textul art. 229 alin. (1) teza întâi prima ipoteză se referă la 

situația în care cererea este depusă între termene și părții i se comunică următorul termen 

de judecată. 

A doua ipoteză vizează situația în care partea a fost prezentă la un termen de judecată, 

personal sau printr-un reprezentant legal ori convențional, chiar neîmputernicit cu dreptul 

de a cunoaște termenul, caz în care se prezumă că partea cunoaște termenele de judecată 

ulterioare și nu va fi citată în tot cursul judecății la acea instanță. 

A treia ipoteză în care se prezumă că partea are termenul în cunoștință este aceea în 

care părții, personal sau prin reprezentant legal sau convențional ori prin funcționarul sau 

persoana însărcinată cu primirea corespondenței, i s-a înmânat citația pentru un termen de 

judecată și a fost semnată dovada de înmânare. 

Apreciem că prezumția de cunoaștere a termenului operează însă numai dacă citația 

cuprinde mențiunea prevăzută la art. 157 alin. (1) lit. i) C.pr.civ. (prin care i se atrage atenția 

celui citat că are cunoștință și de termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care i-a 

fost înmânată citația), altfel nu se va putea considera că partea are cunoștință și de termenele 

de judecată următoare aceluia pentru care i-a fost înmânată citația și, pentru a nu fi încălcat 

dreptul la apărare trebuie citată în continuare. În orice caz, pentru stabilirea faptului că 

partea are termenul în cunoștință, instanța nu se va sprijini numai pe prezumția instituită de 

lege, ci trebuie să coroboreze dovada înmânării citației cu alte probe, pentru a se convinge 

că partea a luat cu adevărat cunoștință de termenul de judecată. 
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În alin. (2) - (4) ale art. 229 C.pr.civ. sunt stabilite expres și limitativ situațiile în care 

nu operează termenul în cunoștință, și anume: 

a) în cazul reluării judecății, după ce a fost suspendată; 

b) în cazul când procesul se repune pe rol; 

c) când partea este chemată la interogatoriu, în afară de cazul în care a fost prezentă 

la încuviințarea lui, când s-a stabilit și termenul pentru luarea acestuia; 

d) când, pentru motive temeinice, instanța a dispus ca partea să fie citată la fiecare 

termen; 

e) în cazul în care instanța de apel sau de recurs fixează termen pentru rejudecarea 

fondului procesului după anularea hotărârii primei instanțe sau după casarea cu reținere; 

f) în cazul militarilor încazarmați; 

g) în cazul deținuților. 

Termenul de judecată nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice, din oficiu 

sau la cererea oricăreia dintre părți. Completul de judecată învestit cu judecarea cauzei 

hotărăște în camera de consiliu, fără citarea părților. Pentru noul termen fixat părțile vor fi 

citate de îndată; dispozițiile art. 241 alin. (3) C.pr.civ. fiind aplicabile. 

2. Etapa cercetării și a dezbaterilor cauzei 

Etapa cercetării și etapa dezbaterilor reprezintă etape importante ale judecății, întrucât 

au ca scop cercetarea cauzei și stabilirea, pe bază de probe, a împrejurării de fapt care a dat 

naștere litigiului; judecătorul nu poate desprinde adevărul doar din afirmațiile părților, fără 

ca pricina să fie cercetată și dezbătută în contradictoriu în fața sa. 

Completul de judecată, constituit conform legii, efectuează activitatea de cercetare și 

dezbaterea fondului procesului, cu respectarea tuturor principiilor și garanțiilor procesuale, 

în vederea soluționării legale și temeinice a acestuia. 

Cercetarea și dezbaterea cauzei impune îndeplinirea unor acte procedurale (precum 

încheieri de ședință, citații, procese-verbale, minute, hotărâri) și parcurge mai multe 

momente: activitatea premergătoare ședinței de judecată, activitatea în timpul ședinței de 

judecată, activitatea ulterioară ședinței de judecată. 
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2.1. Încheierea de ședință 
 

Dezbaterile din timpul unei ședințe de judecată se concretizează într-un act procesual 

numit încheiere de ședință. Ca atare, încheierea de ședință se întocmește pentru fiecare 

termen de judecată, mai bine zis pentru fiecare termen la care nu s-a dispus amânarea 

procesului. Numai în situația când, în ședința în care au avut loc dezbaterile pe fond, se 

pronunță și hotărârea, nu se va întocmi încheiere de ședință, pentru că în acest caz trebuie 

redactată însăși hotărârea, care va cuprinde și ceea ce s-a petrecut la acel termen, mențiunile 

prevăzute la art. 233 alin. (1) și (2) făcându-se în partea introductivă a hotărârii. Dacă 

pronunțarea hotărârii se amână, pentru termenul la care au avut loc dezbaterile se va întocmi 

încheiere de ședință (încheiere de dezbateri), caz în care partea introductivă a hotărârii va 

cuprinde numai denumirea instanței, numărul dosarului, data, numele, prenumele și 

calitatea membrilor completului de judecată, numele și prenumele grefierului, numele și 

prenumele procurorului, dacă a participat la judecată, precum și mențiunea că celelalte date 

sunt arătate în încheiere [art. 425 alin. (1) C.pr.civ.]. 

Încheierea de ședință se redactează de către grefier în cel mult 3 zile de la data 

ședinței de judecată [art. 232 alin. (2) C.pr.civ.]. 

Potrivit art. 107 din Regulamentul instanțelor, încheierile de amânare a judecății 

cauzelor, conceptele de citare pentru termenul următor, adresele și celelalte lucrări dispuse 

de instanță, precum și încheierile de amânare a pronunțării se întocmesc de grefier în 

termen de două zile lucrătoare, iar partea introductivă a hotărârilor, în 3 zile lucrătoare de 

la terminarea ședinței, cu excepția situațiilor în care legea prevede termene mai scurte. 

Aceste termene pot fi depășite, cu aprobarea și în măsura stabilită de președintele instanței, 

cu excepția cauzelor urgente sau a celor pentru care legea prevede un termen mai scurt de 

exercitare a căilor de atac. Subliniem că termenul de 2 zile trebuie considerat modificat prin 

art. 232 alin. (2) C.pr.civ. și, totodată, apreciem că nerespectarea termenelor de mai sus nu 

afectează valabilitatea încheierii de ședință, însă poate atrage sancționarea disciplinară a 

grefierului de ședință. 

Citațiile și mandatele de aducere se întocmesc în ordinea urgenței, cel mai târziu a doua 

zi după întocmirea conceptelor de citare. Notele telefonice sau telegrafice de citare se 

transmit de îndată, în primul caz făcându-se mențiunea datei, orei și persoanei care le-a 

primit, după care se depun la dosarul cauzei. 
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Judecătorii sunt obligați să verifice efectuarea în termen a încheierilor și a celorlalte 

lucrări întocmite de grefierul de ședință, restituindu-le pe cele necorespunzătoare și dând 

îndrumările necesare pentru refacerea lor (art. 108 din Regulamentul instanțelor). 

Grefierul de ședință are și atribuția de a completa condica ședințelor de judecată, în care 

se trec, conform art. 54 alin. (1) lit. e) din Regulamentul instanțelor, dosarele din ședința 

respectivă, în ordinea înscrisă în lista cauzelor, cu următoarele mențiuni: numărul curent, 

numele sau denumirea părților, numărul dosarului și obiectul cauzei, termenul acordat, cu 

indicarea motivului amânării cauzei; în cazul amânării pronunțării, se va indica data 

acesteia. 

În ipoteza în care instanța pronunță și hotărârea, a doua zi după pronunțarea hotărârilor, 

grefierul este obligat să prezinte dosarele soluționate și cele în care judecata a fost 

suspendată grefierului-șef, iar la curțile de apel, tribunale și tribunale specializate, și 

persoanei cu atribuții pe linie de statistică, spre a fi înregistrate în registrul de evidență a 

redactării hotărârilor sau, după caz, în registrul dosarelor suspendate, în situațiile statistice, 

precum și în celelalte evidențe [art. 109 alin. (1) din Regulamentul instanțelor]. Cel mai 

târziu a patra zi după pronunțare sau după înregistrarea căii de atac, grefierul de ședință va 

preda dosarele judecătorilor, în vederea motivării hotărârilor, după ce, în prealabil, a 

întocmit partea introductivă a acestora. 

Pe baza consemnărilor efectuate în caietul de note, precum și dacă este cazul și a 

înregistrărilor efectuate, grefierul de ședință redactează încheierea de ședință, care se 

atașează la dosar. Așadar, încheierea de ședință, denumită uneori și proces-verbal sau 

jurnal, este actul procesual întocmit după fiecare ședință de judecată, în care se 

consemnează conținutul dezbaterilor din cadrul unei ședințe și prin care se iau măsuri în 

vederea soluționării cauzei. 

Obligația întocmirii unei încheieri de ședință, pentru fiecare termen de judecată, este 

instituită în mod expres în art. 233 alin. (1) C.pr.civ., întrucât hotărârea nu se poate baza 

decât pe materialul care a format obiectul dezbaterilor. 

Încheierea de ședință permite să se urmărească evoluția procesului, deoarece prin 

intermediul oricărei încheieri de ședință se adoptă o anumită măsură specifică etapei în care 

se află procesul, cum ar fi: încuviințarea unei probe, soluționarea unei excepții etc., măsuri 

de natură să pregătească ori să anticipeze soluția finală. 
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Datorită importanței și elementelor pe care trebuie să le cuprindă, încheierea de ședință 

„este în mic o hotărâre cu un conținut redus”, caracter care rezultă, de altfel, din art. 424 

alin. (5) C.pr.civ., potrivit căruia „toate celelalte hotărâri date de instanță se numesc 

încheieri, dacă legea nu prevede altfel”, precum și din coroborarea art. 233   cu art. 425 

C.pr.civ. Prin urmare, încheierea de ședință este tot o hotărâre, însă o hotărâre dată în 

cursul judecății și care nu poate fi identificată cu hotărârea finală, prin care se soluționează 

litigiul. 

Calificată chiar de către legiuitor ca fiind o hotărâre, încheierea de ședință trebuie să 

cuprindă în esență aceleași părți ca și hotărârea judecătorească, și anume: 

1. practicaua sau partea introductivă; 

2. considerentele, în care se motivează măsura luată de instanță, de pildă, motivele care 

au justificat soluționarea unei excepții; 

3. dispozitivul, în care se trece măsura luată de instanță (de pildă, efectuarea unei 

expertize, soluția dată asupra excepției invocate) și termenul la care s-a amânat judecata. 

2.2. Cercetarea procesului 
 

Judecata propriu-zisă în primă instanță parcurge două etape: cercetarea procesului și 

dezbaterea în fond a procesului. Practic, cercetarea procesului începe la primul termen de 

judecată la care părțile sunt legal citate și se finalizează la momentul în care judecătorul 

se socotește lămurit și declară, prin încheiere, cercetarea procesului încheiată, fixând 

termen pentru dezbaterea fondului. 

Totuși, așa cum rezultă din coroborarea art. 243 cu art. 237 alin. (1) teza finală C.pr.civ., 

etapa dezbaterilor lipsește în cazul în care, în cursul cercetării procesului, sunt admise cereri 

ori excepții care pun capăt în întregime procesului, fără a mai fi necesară dezbaterea asupra 

fondului. 

În etapa de cercetare a procesului se îndeplinesc, în condițiile legii, acte de procedură 

la cererea părților ori din oficiu, pentru pregătirea dezbaterii în fond a procesului, dacă este 

cazul [art. 237 alin. (1) C.pr.civ.]. În realizarea acestui scop, instanța: 

1. va rezolva excepțiile ce se invocă ori pe care le poate ridica din oficiu; 

2. va examina cererile de intervenție formulate de părți sau de terțe persoane, în condițiile 

legii; 



158  

3. va examina fiecare pretenție și apărare în parte, pe baza cererii de chemare în judecată, 

a întâmpinării, a răspunsului la întâmpinare și a explicațiilor părților, dacă este cazul; 

4. va constata care dintre pretenții sunt recunoscute și care sunt contestate; 

5. la cerere, va dispune, în condițiile legii, măsuri asigurătorii, măsuri pentru asigurarea 

dovezilor ori pentru constatarea unei situații de fapt, în cazul în care aceste măsuri nu 

au fost luate, în tot sau în parte, potrivit art. 203; 

6. va lua act de renunțarea reclamantului, de achiesarea pârâtului sau de tranzacția părților; 

7. va încuviința probele solicitate de părți, pe care le găsește concludente, precum și pe 

cele pe care, din oficiu, le consideră necesare pentru judecarea procesului și le va 

administra în condițiile legii; 

8. va decide în legătură cu orice alte cereri care se pot formula la primul termen de judecată 

la care părțile sunt legal citate; 

9. va dispune ca părțile să prezinte dovada efectuării verificărilor în registrele de evidență 

ori publicitate prevăzute de Codul civil sau de legi speciale; 

10. va îndeplini orice alt act de procedură necesar soluționării cauzei, inclusiv verificări în 

registrele prevăzute de legi speciale [art. 237 alin. (2) C.pr.civ.]. 

La primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, judecătorul, după 

ascultarea părților, va estima durata necesară pentru cercetarea procesului, ținând cont de 

împrejurările cauzei, astfel încât procesul să fie soluționat într-un termen optim și 

previzibil. Durata astfel estimată va fi consemnată în încheiere, însă, judecătorul, pentru 

motive temeinice și cu ascultarea părților, va putea reconsidera durata cercetării procesului. 

De asemenea, la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, judecătorul 

le va pune în vedere părților, dacă sunt reprezentate sau asistate de avocat ori de consilier 

juridic, că pot să convină ca probele să fie administrate de către avocații sau consilierii 

lor, în condițiile art. 366-388 C.pr.civ. 

Pentru cercetarea procesului, judecătorul fixează termene scurte, chiar de la o zi la alta. 

Această soluție este posibilă în ipoteza în care părțile sunt prezente în instanță la momentul 

fixării termenului ori, deși lipsesc, ele au termenul în cunoștință, de vreme ce 
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legiuitorul prevede că dispozițiile art. 229 sunt aplicabile [art. 241 alin. (1) C.pr.civ.]. Dacă 

există motive temeinice, judecătorul poate acorda și termene mai îndelungate. 

Judecătorul poate stabili pentru părți, precum și pentru alți participanți în proces 

îndatoriri în ceea ce privește prezentarea dovezilor cu înscrisuri, relații scrise, răspunsul 

scris la interogatoriul comunicat potrivit art. 355, asistarea și concursul la efectuarea în 

termen a expertizelor, precum și orice alte demersuri necesare soluționării cauzei. Pentru 

îndeplinirea acestor îndatoriri, părțile, experții, traducătorii, interpreții, martorii și orice alți 

participanți la proces pot fi încunoștiințați telefonic, telegrafic, prin fax, poștă electronică, 

dacă instanța deține datele referitoare la aceste coordonate. 

În cazul în care, în cursul procesului, reclamantul renunță la judecarea cererii de 

chemare în judecată ori la dreptul pretins, intervine învoiala părților sau sunt admise 

cereri care pun capăt în întregime procesului, fără a mai fi necesară dezbaterea asupra 

fondului în camera de consiliu sau în ședință publică, judecătorul se va pronunța asupra 

cauzei prin hotărâre (art. 243 C.pr.civ.). Dacă nu sunt aplicabile dispozițiile art. 243 

C.pr.civ., instanța va da o încheiere și va continua cercetarea sau, după caz, dezbaterea în 

fond. 

Când judecătorul se socotește lămurit, prin încheiere, declară cercetarea procesului 

încheiată și fixează termen pentru dezbaterea fondului în ședință publică. Dacă există 

acordul părților, dezbaterea fondului poate avea loc în camera de consiliu, în aceeași zi 

sau la un alt termen. Cererea de judecată în lipsă presupune că partea care a formulat-o a 

fost de acord și ca dezbaterea fondului să aibă loc în camera de consiliu, cu excepția cazului 

în care partea a solicitat expres ca aceasta să aibă loc în ședință publică. 

Pentru dezbaterea fondului, judecătorul pune în vedere părților să redacteze note 

privind susținerile lor și să le depună la dosar cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit 

pentru dezbatere, fără a aduce atingere dreptului acestora de a formula concluzii orale (art. 

244 C.pr.civ.). Din interpretarea alin. (1) și (2) ale art. 244 C.pr.civ., se poate deduce că 

depunerea notelor scrise este posibilă în cazul în care se acordă termen pentru dezbaterea 

fondului, nu și atunci când dezbaterea fondului are loc în aceeași zi cu aceea în care s-a 

finalizat cercetarea procesului. 

Cercetarea procesului are loc în fața judecătorului, în camera de consiliu, cu citarea 

părților. În căile de atac, dacă este necesară cercetarea procesului, această etapă se 
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desfășoară în ședință publică, cu citarea părților. Reamintim că, în procesele pornite în 

intervalul 15 februarie 2013 - 31 decembrie 2015, cercetarea procesului și, după caz, 

dezbaterea fondului se desfășoară în ședință publică, dacă legea nu prevede altfel. 

Dispozițiile Codului de procedură civilă referitoare la cercetarea procesului și, după caz, 

dezbaterea fondului în camera de consiliu se aplică proceselor pornite începând cu 1 

ianuarie 2016 (art. XII din Legea nr. 2/2013). 

2.3. Excepțiile procesuale 

 
2.3.1. Noțiune și natură juridică 

 

Excepțiile procesuale fac parte din ansamblul mijloacelor procesuale care alcătuiesc 

acțiunea civilă și la care recurge, de regulă, pârâtul, pentru a se apăra împotriva cererii de 

chemare în judecată. 

„Când vorbim de excepție ne vine în minte ideea de apărare”, însă în limbaj juridic, 

noțiunea sau termenul de apărare are mai multe înțelesuri, făcându-se distincție între apărări 

de fond sau apărări propriu-zise și apărări procesuale sau excepții. 

Privită în sens larg, noțiunea de apărare desemnează toate mijloacele pe care le folosește 

pârâtul pentru a obține respingerea cererii de chemare în judecată sau întârzierea soluționării 

ei. În acest sens, apărarea cuprinde atât apărările de fond, cât și apărările procedurale sau 

excepțiile. De altfel, art. 31 C.pr.civ. prevede că apărările în justiție pot fi de fond sau 

procedurale. 

În sens restrâns, apărarea vizează numai mijloacele prin care pârâtul pune în discuție 

fondul pretenției deduse judecății, urmărind respingerea cererii introductive ca nefondată 

sau ca neîntemeiată. Așadar, în această accepțiune, noțiunea de apărare vizează numai 

apărările de fond, nu și apărările procedurale. 

Apărările de fond sunt clasificate în apărări în fapt (obiecțiunile pârâtului se referă la 

împrejurări de fapt) și apărări în drept (pârâtul invocă aplicarea altor reguli de drept decât 

cele indicate de reclamant ori propune o altă interpretare a normelor juridice incidente). 

Bunăoară, sunt apărări de fond plata, compensația legală, confuziunea. Tot apărări de fond 

sunt și excepția de neexecutare (art. 1556 C.civ.), excepția de garanție (art. 1696 C.civ.), 

excepția procesului rău condus (art. 1705 C.civ.), excepția de nelegalitate (art. 4 
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din Legea nr. 554/2004), deși legiuitorul și, uneori, doctrina și jurisprudența folosesc pentru 

aceste apărări noțiunea de „excepție”. 

În schimb, apărările procedurale sau excepțiile au ca obiect neregularități ori lipsuri în 

legătură cu aspectele la care se referă art. 245 C.pr.civ. Astfel, într-o definiție similară celei 

din doctrina juridică anterioară noului Cod, legiuitorul stabilește în art. 245 C.pr.civ. că 

„Excepția procesuală este mijlocul prin care, în condițiile legii, partea interesată, 

procurorul sau instanța invocă, fără a pune în discuție fondul dreptului, neregularități 

procedurale privitoare la compunerea completului sau constituirea instanței, competența 

instanței ori la procedura de judecată sau lipsuri referitoare la dreptul la acțiune, urmărind, 

după caz, declinarea competenței, amânarea judecății, refacerea unor acte ori anularea, 

respingerea sau perimarea cererii”. Prin urmare, excepțiile procesuale prezintă următoarele 

caracteristici: 

a) excepțiile procesuale reprezintă, prin natura lor, mijloace de apărare, însă nu se 

confundă cu apărările de fond, nici chiar în ipoteza în care tind la respingerea sau anularea 

cererii; 

b) excepțiile procesuale, fiind o formă de manifestare a acțiunii, presupun existența unui 

proces în curs; 

c) excepțiile procesuale pot fi invocate de partea interesată, de procuror sau de instanță, 

în condițiile legii, adică ale art. 247 C.pr.civ.; 

d) excepțiile procesuale nu pun în discuție fondul dreptului; 

e) admiterea excepțiilor procesuale nu afectează, de regulă, dreptul dedus judecății; 

f) admiterea excepțiilor procesuale duce, în cazul excepțiilor dilatorii, la întârzierea 

judecății, iar în cazul excepțiilor peremptorii la împiedicarea judecății; 

g) hotărârea dată în urma admiterii excepției nu are, de regulă, autoritate de lucru judecat 

asupra fondului dreptului. 

2.3.2. Clasificarea excepțiilor procesuale 
 

Excepțiile procesuale sunt clasificate în funcție de următoarele criterii: 

- obiectul lor; 

- caracterul normei încălcate; 

- efectul pe care îl produc. 
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După obiectul lor, excepțiile procesuale se împart în excepții de procedură și excepții 

de fond, clasificare care rezultă, de altfel, atât din art. 245, cât și din art. 248 C.pr.civ. 

Prin intermediul excepțiilor de procedură se invocă nerespectarea normelor privind 

organizarea judiciară (de pildă, excepția de incompatibilitate, excepția privind nelegala 

compunere sau constituire a instanței), competența instanței (excepția de necompetență) și 

procedura de judecată (excepția de perimare, conexitatea, litispendența, excepția lipsei 

procedurii de citare sau a citării nelegale etc.). 

Excepțiile de fond sunt în strânsă legătură cu dreptul la acțiune, mai bine zis privesc 

lipsuri referitoare la acesta, fără a pune în discuție fondul pretenției deduse judecății. Pot 

fi incluse în această categorie: excepția de prematuritate, excepția lipsei de interes; excepția 

lipsei capacității procesuale; excepția lipsei calității procesuale; excepția prescripției; 

excepția autorității de lucru judecat; excepția lipsei procedurii prealabile. 

După caracterul normei juridice încălcate excepțiile procesuale se clasifică în excepții 

absolute și excepții relative. 

Excepțiile absolute sunt cele prin care se invocă încălcarea unor norme de ordine 

publică, iar excepțiile relative sunt cele prin care se invocă încălcarea unor norme care 

ocrotesc cu precădere interesele părților (art. 246 C.pr.civ.). 

Sunt excepții absolute: excepția de necompetență generală, materială și teritorială; 

excepția exercitării tardive a căii de atac; excepția autorității de lucru judecat etc. 

Sunt excepții relative: excepția de necompetență teritorială de ordine privată; excepția 

citării nelegale etc. 

După efectul pe care îl produc, excepțiile procesuale se clasifică în excepții dilatorii și 

excepții peremptorii. 

Excepțiile dilatorii sunt excepțiile care, odată admise, duc la întârzierea judecății și au 

ca efecte speciale declinarea competenței, amânarea judecății sau refacerea unor acte. Fac 

parte din această categorie: excepția de neregulată citare, excepția de conexitate, excepția 

de incompatibilitate. 

Excepțiile peremptorii, numite și dirimate, sunt excepțiile care odată admise duc la 

împiedicarea judecății, prin anularea, respingerea sau perimarea cererii. Intră în această 

categorie, de exemplu, excepția puterii de lucru judecat, excepția prescripției, excepția 

lipsei calității procesuale. Unele excepții încep prin a avea un efect dilatoriu și sfârșesc cu 
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un efect peremptoriu. De pildă, excepția lipsei semnăturii de pe cererea de chemare în 

judecată [art. 196 alin. (2) C.pr.civ.], excepția lipsei dovezii calității de reprezentant [art. 

82 alin. (1) C.pr.civ.]. După cum este posibil ca aceeași excepție să producă efecte 

diferite. De pildă, excepția de necompetență [art. 132 și art. 1070 alin. (1) C.pr.civ.]. 

2.4. Probele 

 
2.4.1. Noțiunea, importanța și reglementarea probelor 

 

Probele prezintă o importanță hotărâtoare în procesul civil și, în general, în domeniul 

juridic, întrucât zadarnic am avea drepturi dacă nu le-am putea dovedi, importanță 

exprimată sugestiv prin adagiul latin idem est non esse, aut non probari - este același lucru 

a nu fi cu a nu fi dovedit. 

„A proba” înseamnă a stabili realitatea a ceea ce se pretinde, iar activitatea desfășurată 

în sensul valorificării probelor reprezintă probațiunea judiciară, care implică următoarele 

operațiuni: propunerea, încuviințarea și prezentarea probelor; perceperea probelor de către 

judecător prin propriile sale simțuri; aprecierea probelor. 

Toate mijloacele pe care o persoană le poate întrebuința spre a dovedi și a stabili în 

justiție un drept al său ori faptele din care derivă un drept al său se numesc probe. Mai bine 

zis, justițiabilii trebuie să stabilească izvoarele dreptului, adică actele și/sau faptele care au 

creat dreptul, iar judecătorul va stabili consecințele lor juridice. 

Până la noile codificări civile și procesual-civile, probele erau reglementate, în 

principal, în trei acte normative: Codul civil de la 1864, Codul de procedură civilă de la 

1865 și Codul comercial de la 1887. 

Noul Cod de procedură civilă realizează o reglementare unitară a probelor în materie 

civilă, cuprinzând atât prevederile referitoare la administrarea și aprecierea probelor, cât 

și prevederile referitoare la admisibilitatea și forța probantă a probelor. De asemenea, 

alături de mijloacele de probă reglementate în cele trei acte normative menționate mai 

sus, noul Cod de procedură civilă cuprinde dispoziții referitoare la înscrisurile pe suport 

informatic, copiile făcute pe microfilme, contractele încheiate pe formulare tipizate sau 

standardizate, biletele, tichetele și alte asemenea documente, imprimate sau neimprimate, 

utilizate la încheierea unor contracte și care au regimul juridic al înscrisului sub semnătură 

privată. 



164  

Subsecțiunea rezervată probelor este structurată pe două părți: o parte generală, 

cuprinsă în art. 249-264 C.pr.civ., care dezvoltă principiile fundamentale ale procesului 

civil și, totodată, consacră regulile referitoare la sarcina probei, obiectul probei, propunerea 

și încuviințarea probelor, admisibilitatea probelor, administrarea probelor, cheltuielile 

necesare administrării probelor, convențiile asupra probelor, aprecierea probelor; o parte 

specială, cuprinsă în art. 265-358 C.pr.civ., unde sunt instituite reglementările aplicabile 

fiecărui mijloc de probă în parte. 

Printr-o enumerare aparent exhaustivă, legiuitorul stabilește în art. 250 că dovada unui 

act juridic sau a unui fapt se poate face prin înscrisuri, martori, prezumții, mărturisirea uneia 

dintre părți, făcută din proprie inițiativă sau obținută la interogatoriu, prin expertiză, prin 

mijloacele materiale de probă, prin cercetarea la fața locului sau prin orice alte mijloace 

prevăzute de lege. 

Referitor la legea aplicabilă mijloacelor de probă, legiuitorul distinge în art. 26 între 

admisibilitatea probelor și administrarea probelor. Potrivit textului, condițiile de 

admisibilitate și puterea doveditoare a probelor preconstituite și a prezumțiilor legale sunt 

guvernate de legea în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârșirii faptelor juridice 

care fac obiectul probațiunii, iar administrarea probelor se face potrivit legii în vigoare la 

data administrării lor. În raporturile cu element de extraneitate, determinarea legii de 

procedură aplicabile se face potrivit normelor cuprinse în Cartea a VII-a a Codului de 

procedură civilă [art. 28 alin. (2)], respectiv art. 1090 și art. 1092. 

Trebuie să se țină seama și de internaționalizarea dreptului probei, în această privință 

fiind incidente: Convenția privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau 

comercială, adoptată la Haga în data de 18 martie 1970, sau Convenția privind procedura 

civilă adoptată la Haga în data de 1 martie 1954 ori convențiile/tratatele bilaterale încheiate 

de România. În lipsa unui instrument bilateral sau multilateral în domeniul asistenței 

judiciare în materie civilă, asistența judiciară va fi acordată în baza curtoaziei 

internaționale, sub rezerva reciprocității. 

În relațiile cu statele membre ale Uniunii Europene, Regulamentul Consiliului nr. 

1206/2001 instaurează o cooperare între jurisdicțiile statelor membre în domeniul obținerii 

de probe în materie civilă și comercială. Acest instrument normativ va prevala, în materiile 

care fac obiectul său de reglementare, asupra prevederilor cuprinse în 
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acordurile bi și multilaterale încheiate între statele membre și în cele două convenții de la 

Haga menționate mai sus. 

2.4.2. Subiectul, obiectul și sarcina probei 
 

Subiectul probei este judecătorul, întrucât probele se administrează în proces pentru a- 

l convinge pe acesta de existența sau inexistența raportului juridic dedus judecății. 

Probele „lucrează asupra facultăților de percepție și raționament ale judecătorului”. 

Orice raționament judiciar începe prin stabilirea faptelor. Judecătorul constată că există 

anumite fapte în baza unor probe, de fapt el își reprezintă faptele în raport cu cultura sa 

juridică, filosofică etc., apoi va căuta „să probeze faptele pe care le consideră a priori ca 

pertinente”, în baza unei calificări juridice intuitive. Așadar, judecătorul nu se rezumă la a 

aplica o normă juridică unei situații de fapt, pentru a pronunța o hotărâre. Mai întâi el își 

reprezintă faptele și doar acestei reprezentări aplică legea. 

Obiect al probei îl constituie, așa cum rezultă din art. 250 C.pr.civ., actele juridice și 

faptele juridice în sens restrâns sau faptele juridice în sens larg din care izvorăsc drepturile 

și obligațiile cu privire la care părțile sunt în litigiu, deci izvoarele dreptului ce pretind, și 

nu dreptul subiectiv invocat și nici elementele de drept care reprezintă temeiul dreptului 

invocat. De altfel, din art. 264 alin. (2) C.pr.civ. reiese în mod clar că probele sunt 

încuviințate pentru a dovedi existența sau inexistența faptelor. 

Totuși, nu orice fapt juridic trebuie și poate constitui obiect al probei. În doctrină s-a 

reținut că faptele care trebuie dovedite sunt: faptele materiale și faptele psihologice, faptele 

definite sau determinate, atât cele pozitive, cât și cele negative, faptele cunoscute personal 

de judecător din alte împrejurări decât din administrarea probelor în fața instanței. 

Faptele notorii (adică faptele cunoscute de un număr mare de persoane) trebuie raportate 

la împrejurări cunoscute în mod real și nu efectiv la un număr nedeterminat de persoane. 

Judecătorul va ordona probe pentru dovedirea acestor fapte ori de câte ori nu apreciază, în 

funcție de circumstanțele cauzei, că dovedirea lor nu mai este necesară. Soluția este aceeași 

și în privința faptelor necontestate. 

Faptele prezumtive (constante) sunt faptele pe care legea însăși le consideră ca 

existente, impunându-se judecătorului, astfel că dovedirea lor nu mai este necesară. 
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Faptele stabilite în materialitatea lor în instanța penală nu pot forma obiect al probei 

în instanța civilă „nici pentru confirmarea lor care ar fi inutilă și nici pentru infirmarea lor, 

care este inadmisibilă”, întrucât, potrivit legii penale, hotărârea penală definitivă are 

autoritatea de lucru judecat în fața instanței civile, cu privire la existența faptei și a 

persoanei care a săvârșit-o. 

Uzanțele, regulile deontologice și practicile statornicite între părți trebuie probate de 

către cel care le invocă. Regulamentele și reglementările locale, în principiu, nu trebuie 

dovedite de către cel care le invocă, decât dacă instanța solicită proba acestora. Proba 

acestora se face cu orice mijloc de probă, utilizându-se, de regulă, culegeri de obiceiuri, 

avize ale experților, atestări scrise ale persoanelor sau organismelor. 

Art. 255 alin. (4) C.pr.civ. stabilește în sarcina autorităților obligația de a comunica 

instanței, la solicitarea și la termenul fixat de aceasta, toate informațiile, înscrisurile ori 

reglementările solicitate, care, desigur, apreciem noi, sunt relevante pentru solicitarea 

cauzei. 

Nimeni nu este ținut de a proba ceea ce instanța este ținută să ia cunoștință din oficiu. 

Instanța de judecată trebuie să ia cunoștință din oficiu de dreptul în vigoare în România 

[art. 251 și art. 252 alin. (1) C.pr.civ.]. De fapt, cunoașterea legii de către toți cetățenii este 

chiar prezumată și, cu atât mai mult, judecătorii trebuie să cunoască legea. Prin urmare, 

normele juridice în vigoare în România nu formează obiect al probei. De la această regulă, 

legiuitorul stabilește în alin. (2) al art. 252 C.pr.civ. unele excepții. Astfel, textele care nu 

sunt publicate în Monitorul Oficial al României sau într-o altă modalitate anume prevăzută 

de lege, convențiile, tratatele și acordurile internaționale aplicabile în România, care nu 

sunt integrate într-un text de lege, precum și dreptul internațional cutumiar trebuie dovedite 

de partea interesată. 

Spre deosebire de legislația internă și de dreptul internațional aplicabil în ordinea 

internă, dreptul străin nu se bucură de aceeași prezumție de cunoaștere, de vreme ce 

judecătorii nu sunt ținuți să-l aplice din oficiu, legiuitorul prevăzând pentru instanța de 

judecată numai posibilitatea de a lua cunoștință din oficiu de dreptul străin, cu condiția ca 

acesta să fie invocat. Prin urmare, dreptul străin trebuie invocat și probat, soluție care pare 

să fi avut la bază considerente de ordin practic, și anume că tot ceea ce nu-i cunoscut de 

către judecător trebuie să fie probat ca orice element de fapt. Ca atare, regula iura novit 
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curia nu operează în privința dreptului străin, astfel că acesta constituie obiect al probei. 

Proba legii străine se face conform dispozițiilor Codului civil referitoare la conținutul 

legii străine (art. 254 C.pr.civ.). Corelând acest text cu prevederile art. 2562 C.civ. rezultă 

că instanța judecătorească stabilește conținutul legii străine, iar obligația părților de a proba 

dreptul străin este subsidiară față de obligația instanței. Judecătorul este obligat să stăruie 

prin toate mijloacele legale, în vederea aflării conținutului și sensului legii străine, putând 

dispune din oficiu orice mijloace de probă. Legiuitorul se referă la mijloace de probă 

indirecte: atestări obținute de la organele statului care au edictat legea, avizul unui expert 

sau un alt mod adecvat; însă judecătorul poate recurge și la mijloace de probă directe, cum 

ar fi culegeri de legi și de jurisprudență. De asemenea, nu este exclus concursul părților. 

Chiar legea stabilește, în alin. (2) al art. 2562 C.civ., că partea care invocă o lege străină 

poate fi obligată să facă dovada conținutului ei. 

Se poate spune că în privința dreptului străin nu există, în realitate, o sarcină a probei, 

care ar incumba (reveni) uneia dintre părți; ele, părțile, au obligația de a colabora cu instanța 

pentru a determina conținutul legii străine aplicabile. Dacă judecătorul cunoaște personal 

legea străină sau o constată din oficiu, el trebuie să prevină părțile mai înainte de a o aplica, 

pentru a se asigura astfel respectarea principiului contradictorialității. În cazul 

imposibilității de a stabili, într-un termen rezonabil, conținutul legii străine, soluția nu va fi 

respingerea acțiunii, ca în privința elementelor de fapt, ci instanța va aplica legea română. 

Această soluție se justifică prin competența generală subsidiară a legii române. 

Dispozițiile normative cuprinse în documente clasificate pot fi dovedite și consultate 

numai în condițiile prevăzute de lege [art. 252 alin. (3) C.pr.civ.]. Legiuitorul a avut în 

vedere condițiile prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor 

clasificate, de H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, de 

H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor 

clasificate în România și de OUG nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea 

Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 

101/2003. Din aceste acte normative, rezultă că dispozițiile cuprinse în documente 

clasificate pot fi dovedite și consultate numai de către persoanele care dețin certificat 

ORNISS. Pentru ca informațiile cuprinse în documente clasificate ca secrete de stat sau 

secret de serviciu să poată fi folosite ca probe în procesul civil, ele trebuie declasificate. 
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Practica judecătorească (jurisprudența) constituie obiect al probei, deși normal ar fi să 

se presupună că judecătorul o cunoaște. Astfel că, dacă partea invocă o regulă 

jurisprudențială, ea trebuie să dovedească existența ei, însă această probă este nerelevantă, 

pentru că judecătorul nu este obligat să țină seama de hotărârea pronunțată într-o cauză 

similară, tocmai pentru că în sistemul nostru de drept jurisprudența nu constituie izvor de 

drept. Considerăm însă că nu constituie obiect al probei deciziile Curții Constituționale date 

asupra excepțiilor de neconstituționalitate, deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție 

pronunțate în recursul în interesul legii, precum și deciziile instanței supreme asupra 

sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni 

de drept, întrucât în privința acestora judecătorul are obligația cunoașterii din oficiu, fapt 

ce rezultă și din interpretarea art. 252 C.pr.civ. Deși nu i se recunoaște calitatea de izvor 

de drept, jurisprudența prezintă o importanță deosebită pentru aplicarea unitară a legii, în 

special deciziile Curții Constituționale și deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție 

pronunțate asupra recursului în interesul legii și asupra sesizărilor pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept noi. Totuși, jurisprudența CEDO și jurisprudența CJUE constituie 

izvoare și pentru dreptul procesual civil român . 

Sarcina probei constă în a ști care dintre cele trei personaje existente, de regulă, într- 

un proces civil (reclamantul, pârâtul și judecătorul) trebuie să caute și să aducă proba 

pretențiilor, aspect care se soluționează prin aplicarea regulii consacrate în art. 249 

C.pr.civ., conform căruia „cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o 

dovedească”. Prin urmare, oricine evocă un drept, un fapt, trebuie să îl dovedească. 

Cronologic, primul care face o susținere este reclamantul, întrucât procesul civil este 

declanșat de către acesta prin introducerea cererii de chemare în judecată. Ca atare, 

reclamantul are mai întâi sarcina probei, regulă concretizată în dreptul român prin adagiul 

onus probandi incumbit actori sau actori incumbit probatio. 

Pârâtul nu are de făcut nicio dovadă, atâta timp cât nu face nicio susținere în instanță, 

ci doar neagă dreptul pretins de către reclamant, întrucât probatio incumbit ei qui dicit, non 

ei qui negat. Numai după ce reclamantul a făcut dovada faptelor pe care își întemeiază 

pretenția, pârâtul trebuie să iasă din pasivitate și să se apere, criticând probele aduse de 

reclamant și solicitând respingerea acțiunii ca neîntemeiată sau nefondată. În 
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această situație, sarcina probei revine pârâtului, deoarece el este cel care face o susținere 

înaintea judecății. 

În practică este puțin probabil ca o parte să aștepte neutră până în momentul în care 

susținerile celeilalte părți câștigă teren, moment când ar urma să înfățișeze fapte 

suplimentare, destinate să încline din nou balanța în favoarea sa. Ca atare, adevărul nu se 

obține prin eliminări succesive, ci el reprezintă produsul căutărilor comune ale părților 

interesate. Esențial este gradul de încredere pe care probele reușesc să-l inspire 

judecătorului. 

Având în vedere îndatorirea judecătorului de a stărui, prin toate mijloacele legale, 

pentru aflarea adevărului în cauză, precum și dreptul acestuia de a dispune administrarea 

probelor pe care le consideră necesare, chiar dacă părțile se împotrivesc, apreciem că regula 

statornicită în art. 249 C.pr.civ. trebuie completată cu rolul activ al judecătorului consacrat 

în art. 22 C.pr.civ. ca principiu fundamental al procesului civil. Judecătorul caută probe 

alături de părți, însă nu se substituie lor. Obligația judecătorului de a colabora la aflarea 

adevărului este independentă de sarcina probei. 

În cazul excepțiilor invocate de pârât pentru a paraliza pretențiile reclamantului (cum 

ar fi prescripția, autoritatea lucrului judecat, litispendența), sarcina probei revine pârâtului, 

întrucât el este cel care face o susținere înaintea judecătorului, transformându- se astfel în 

reclamant în raportul probatoriu sau așa cum se exprimau romanii: in excipiendo reus fit 

actor. 

Când pârâtul introduce o cerere reconvențională, el se transformă în reclamant atât în 

instanță, cât și în raportul probatoriu, iar reclamantul din cererea de chemare în judecată va 

avea sarcina probei după ce pârâtul și-a dovedit susținerile. 

Prin urmare, fiecare parte, atunci când invocă un fapt nou în sprijinul pretenției sau 

apărării sale, trebuie să-i dovedească existența. De regulă, într-un proces obișnuit, sarcina 

probei se împarte între reclamant și pârât. Dar orice participant la procesul civil trebuie să 

probeze susținerile făcute, indiferent că este vorba de martor, expert, traducător, interpret, 

avocat, intervenient sau de procuror. 

Există și cazuri în care părțile au o situație egală cu privire la sarcina probei. De pildă, 

într-o acțiune confesorie în grănițuire sau într-o acțiune de partaj, delimitarea 
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reclamantului de pârât este formală, deoarece fiecare dintre părți are dublul rol de reclamant 

și pârât, acțiunea fiind, așa cum s-a spus, un iudicium duplex. 

Totuși, în cazurile anume prevăzute de lege, sarcina probei nu revine celui care face o 

susținere în cursul procesului. Este vorba de răsturnarea sau inversarea sarcinii probei, care 

se produce ca urmare a stabilirii unor prezumții legale, situație în care obligația de a proba 

trece de la cel care trebuia să facă proba la partea adversă. Art. 328 alin. (1) C.pr.civ. 

prevede că prezumția legală scutește de dovadă pe acela în folosul căruia este stabilită în 

tot ceea ce privește faptele considerate de lege ca fiind dovedite. Cu toate acestea, partea 

căreia îi profită prezumția trebuie să dovedească faptul cunoscut, vecin și conex, pe care se 

întemeiază aceasta. Se poate observa că, în realitate, nu este vorba de o scutire de dovadă, 

ci de o deplasare a obiectului probei, deoarece beneficiarul prezumției trebuie să 

dovedească faptul cunoscut, vecin și conex, pe care se întemeiază prezumția. După ce 

beneficiarul prezumției face dovada faptului cunoscut, vecin și conex, pe care se întemeiază 

prezumția, partea adversă poate să înlăture prezumția referitoare la faptele considerate de 

lege ca fiind dovedite, prin proba contrară, dacă legea nu prevede altfel [art. 328 alin. 

(2) C.pr.civ.]. De exemplu, art. 339 C.civ. stabilește că bunurile dobândite în timpul 

regimului comunității legale de oricare dintre soți sunt, de la data dobândirii lor, bunuri 

comune în devălmășie ale soților. Calitatea de bun comun nu trebuie să fie dovedită [art. 

340 alin. (1) C.civ.], fiind suficient să se dovedească doar faptul că un bun a fost dobândit 

în condițiile art. 339 C.civ., pentru ca acesta să fie prezumat a fi un bun comun. Prezumția 

de comunitate de bunuri este relativă, în sensul că se poate face dovada că bunul este propriu 

și nu comun, adică se încadrează în una din categoriile de bunuri prevăzute de art. 340 

C.civ. 

De la regula consacrată în art. 249 C.pr.civ., legiuitorul stabilește și unele excepții, în 

sensul că sarcina probei revine mai întâi pârâtului și nu reclamantului. Bunăoară, art. 272 

C.muncii stabilește că „Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta 

fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare”. Așadar, în 

conflictele de muncă, regula este că sarcina probei revine angajatorului, indiferent de 

poziția pe care acesta o are în proces, iar dacă el nu reușește să facă dovada temeiniciei și 

legalității măsurii luate, salariatul va avea câștig de cauză. Tot astfel, art. 24 din O.G. nr. 

130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea 
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contractelor la distanță dispune că în caz de litigiu, sarcina dovedirii obligațiilor prevăzute 

la art. 4 din lege, a respectării și a existenței acordului consumatorului, prevăzute la art. 5, 

la art. 11 și la art. 15 din această ordonanță revine profesionistului; art. 420 alin. (2) C.civ. 

prevede că dacă recunoașterea de filiație este contestată de celălalt părinte, de copilul 

recunoscut sau de descendenții acestuia, dovada filiației este în sarcina autorului 

recunoașterii sau a moștenitorilor săi. 

Problema de a stabili căreia dintre părți sau alt participant la proces îi revine sarcina 

probei prezintă o importanță practică deosebită și constituie una dintre problemele 

fundamentale ale dreptului, întrucât, în lipsă de probe ori atunci când probele administrate 

sunt insuficiente și nici nu s-ar putea administra alte probe, va pierde procesul cel căruia îi 

revine sarcina probei. 

2.4.3. Reguli comune privind admisibilitatea, administrarea și aprecierea probelor 
 

Dovezile nu pot fi folosite în dezlegarea pricinii decât dacă îndeplinesc cumulativ unele 

condiții, unele dintre acestea sunt reglementate în art. 255 C.pr.civ., iar celelalte condiții 

rezultă din interpretarea altor dispoziții relative la probe. Prin urmare, cerințele de 

admisibilitate a probelor reținute anterior noilor reglementări se impun în continuare, astfel 

că, alături de cele două condiții prevăzute la art. 255 C.pr.civ., legalitatea și concludența, 

probele trebuie să îndeplinească și condițiile de a fi verosimile și pertinente, neputându-se 

face abstracție de aceste din urmă cerințe. 

Condiția ca „proba să fie legală” sau în sens negativ vorbind, proba să nu fie oprită de 

lege, se pune atât din punct de vedere al dreptului material, cât și din punct de vedere al 

dreptului procesual, fie ca mijloc de probă, fie în dovedirea unor împrejurări contrare legii. 

De pildă, art. 309 alin. (2) teza întâi C.pr.civ. prevede că „niciun act juridic nu poate fi 

dovedit cu martori, dacă valoarea obiectului său este mai mare de 250 lei”, cu excepția 

cazului în care dovada unui astfel de act se face în contra unui profesionist; art. 1011 C.civ. 

stabilește că donația nu se poate dovedi decât prin înscris autentic; contractul de asigurare 

nu poate fi probat cu martori nici atunci când există un început de dovadă scrisă [art. 2200 

alin. (1) teza a doua C.civ.]. 

Proba trebuie „să fie verosimilă”, adică să tindă la dovedirea unor fapte credibile, 

posibile sau, în sens negativ vorbind, să nu contrazică legile naturii, să nu tindă la 
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dovedirea unor fapte imposibile. Referire la verosimilitate se face în art. 310 C.pr.civ., prin 

care legiuitorul prevede că „se socotește început de dovadă scrisă orice scriere (...), dacă 

scrierea face credibil faptul pretins”. Instanța trebuie să cerceteze în concret problema 

verosimilității probei, examinând cu atenție faptele ce se tind a fi probate și concordanța 

lor cu legile naturii, apreciind verosimilitatea în raport cu datele științifice existente în 

momentul administrării probei, deoarece în timp o probă, deși inițial neverosimilă, poate 

face ulterior credibil faptul pretins. 

Potrivit unui vechi adagiu latin, frustra probatur quod non relevat, proba este 

zadarnică, dacă ea nu este pertinentă. Ca atare, proba unui fapt este admisibilă numai în 

măsura în care are legătură directă sau măcar indirectă cu obiectul pretențiilor sau apărările 

părților și poate influența într-un fel sau altul soluția litigiului în care este invocată. 

„Pertinența probei” implică și utilitatea ei, adică faptul verificat prin probațiune trebuie să 

fie persuasiv, de natură să conducă pe judecător la o anumită convingere. Pertinența 

presupune verificarea admisibilității juridice a probei, a legalității și a utilității ei, precum 

și verificarea relației existente între pretențiile formulate și faptul susceptibil de probare, 

un fapt nemijlocit sau unul vecin și conex. În cazul în care instanța constată că proba nu este 

pertinentă, ea o va respinge ca fiind inutilă, ca neavând legătură cu procesul. 

Nu este suficient ca proba să fie pertinentă, ea trebuie să fie și concludentă. Proba este 

concludentă când poartă asupra unor împrejurări de natură să ducă la soluționarea cauzei 

respective. Referire la cerința ca proba să fie concludentă se face în art. 248 alin. (4) și 

art. 237 alin. (2) pct. 7 C.pr.civ. 

În mod excepțional, art. 258 alin. (1) C.pr.civ. permite instanței să încuviințeze probe, 

fără a mai examina cerințele de admisibilitate, dacă există pericolul ca probele să se 

piardă prin întârziere. Este vorba de procedura asigurării dovezilor reglementată de art. 359 

C.pr.civ. 

O probă concludentă este întotdeauna și o probă pertinentă, căci dacă a dus la 

soluționarea cauzei înseamnă că proba a avut legătură cu acea cauză, însă nu întotdeauna 

o probă pertinentă duce la soluționarea procesului. De exemplu, dovada cerută de comitent 

că a dat instrucțiuni prepusului este pertinentă, dar față de prevederile art. 1373 C.civ. este 

neconcludentă, pentru că nu-l apără de răspundere. Tot astfel, într-o acțiune de 
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reparare a prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită, proba cu martori cerută de către pârât 

pentru a dovedi că fapta a fost săvârșită de mai multe persoane este o probă pertinentă, dar 

nu și concludentă, întrucât, în materie delictuală, art. 1382 C.civ. stabilește că răspunderea 

este solidară, astfel că poate fi urmărit pentru întregul prejudiciu. În cazul în care pârâtul 

solicită proba pentru a dovedi culpa concurentă sau exclusivă a victimei, atunci această 

probă este și concludentă, întrucât, în acest caz, răspunderea nu mai este solidară, ci revine 

atât autorului faptului ilicit, cât și victimei sau numai acesteia. 

Principiul rolului activ al judecătorului obligă instanța să nu încuviințeze o probă 

inadmisibilă, dacă norma juridică referitoare la inadmisibilitatea unui mijloc de probă are 

caracter de ordine publică, prevenind astfel desființarea hotărârii. Însă, dacă 

inadmisibilitatea este de ordine privată, judecătorul nu poate respinge din oficiu cererea de 

probă, ci numai dacă partea interesată invocă obiecții în acest sens. În această ipoteză, 

judecătorul nici nu poate învedera părții interesate că are dreptul să se opună la 

încuviințarea probei, deoarece intervenția judecătorului ar fi de natură să restrângă 

posibilitățile de probă și, ca urmare, să îngreuneze stabilirea adevărului în cauză. De 

exemplu, relativ la persoanele care nu pot fi audiate ca martori, art. 315 C.pr.civ. cuprinde 

atât inadmisibilități de ordine publică, cât și inadmisibilități de ordine privată, cu precizarea 

că, în privința persoanelor prevăzute la alin. (1) pct. 1, 2 și 3 ale textului, interdicția este 

numai relativă, de vreme ce legiuitorul permite ca părțile să se abată de la aceasta, însă, în 

privința ultimelor două categorii de persoane, interdicția este absolută. 

Propunerea probelor se face, de regulă, în etapa scrisă a procesului, etapă anterioară 

primului termen de judecată. Astfel, potrivit art. 254 alin. (1) C.pr.civ., probele se propun 

de către reclamant prin cererea de chemare în judecată, iar de către pârât prin întâmpinare. 

Nerespectarea acestei reguli atrage decăderea părții din dreptul de a propune și de a-i fi 

încuviințate probele cu care dorește să-și dovedească pretențiile și apărările. În cazurile 

anume prevăzute de lege, probele pot fi propuse și oral. 

Probele pot fi propuse și prin cererea reconvențională, în condițiile art. 209 C.pr.civ., 

precum și prin cererea de intervenție în cazurile în care se formulează o astfel de cerere în 

condițiile art. 61-79 C.pr.civ. 



174  

De la regula propunerii probelor, legiuitorul stabilește cinci excepții în art. 254 alin. 

(2) C.pr.civ., adică situații în care dovezile  pot fi solicitate și încuviințate în cursul 

procesului, fără a opera sancțiunea decăderii, și anume: 

a) necesitatea probei rezultă din modificarea cererii; 

b) nevoia administrării probei reiese din cercetarea judecătorească și partea nu o putea 

prevedea; 

c) partea învederează instanței că, din motive temeinic justificate, nu a putut propune în 

termen probele cerute; 

d) administrarea probei nu duce la amânarea judecății; 

e) există acordul expres al tuturor părților. 

În aceste situații de excepție, partea adversă are dreptul la proba contrară numai 

asupra aceluiași aspect pentru care s-a încuviințat proba invocată. 

Dacă s-a încuviințat proba cu martori în situațiile de excepție menționate mai sus, 

dovada contrară va fi cerută, sub sancțiunea decăderii, în aceeași ședință, dacă amândouă 

părțile sunt de față sau, dacă partea a lipsit la încuviințarea dovezii, în ședința următoare, 

iar în caz de împiedicare, la primul termen când se înfățișează. Dar pentru a propune proba 

la acest din urmă termen, partea trebuie să justifice motivele care au împiedicat-o să solicite 

proba contrară în ședința de judecată următoare celei în care s-a încuviințat proba cu martori 

în condiții de excepție. 

Legea impune în sarcina părții, sub sancțiunea decăderii acesteia din dreptul de a i se 

administra proba încuviințată în condițiile de excepție ale art. 254 alin. (2), următoarele 

obligații: 

a) să depună lista martorilor în termen de 5 zile de la încuviințarea probei, când se cere 

proba cu martori; 

b) să depună copii certificare de pe înscrisurile invocate cu cel puțin 5 zile înainte de 

termenul fixat pentru judecată, dacă s-a încuviințat proba cu înscrisuri; 

c) să depună interogatoriul în termen de 5 zile de la încuviințarea acestei probe, în 

cazurile în care interogatoriul trebuie comunicat, potrivit legii; 

d) să depună dovada plății cheltuielilor necesare efectuării expertizei, în termen de 5 

zile de la numirea expertului sau în termenul stabilit de instanță potrivit art. 331 alin. (2), 

dacă s-a încuviințat proba expertizei. 
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Dacă probele propuse nu sunt îndestulătoare pentru lămurirea în întregime a procesului, 

instanța va dispune ca părțile să completeze probele. De asemenea, judecătorul poate, din 

oficiu, să pună în discuția părților necesitatea administrării altor probe, pe care le poate 

ordona chiar dacă părțile se împotrivesc. Totuși, omisiunea instanței de a ordona din oficiu 

probe pe care părțile nu le-au propus și administrat în condițiile legii, nu poate fi invocată 

de către părți în căile de atac. Soluție judicioasă, întrucât procesul civil este un proces al 

intereselor private, iar rolul esențial în probațiune revine părților. 

Art. 257 C.pr.civ. consacră indirect regula că „orice probă aparține cauzei și nu părții 

care a propus-o sau în sarcina căreia se află propunerea probei”. Astfel, în ipoteza în care 

partea care a propus o probă renunță la aceasta (de pildă, la ascultarea unui martor), 

partea adversă își poate însuși proba la care s-a renunțat. De asemenea, instanța poate 

dispune administrarea din oficiu a probei la care s-a renunțat. 

Asupra probelor propuse, instanța se pronunță printr-o încheiere, în etapa cercetării 

procesului. Încheierea prin care se încuviințează probele va arăta faptele ce vor trebui 

dovedite, mijloacele de probă încuviințate, precum și obligațiile ce revin părților în legătură 

cu administrarea acestora [art. 258 alin. (2) C.pr.civ.]. Încheierea de încuviințare a probelor, 

indiferent dacă partea adversă s-a opus sau nu la administrarea probei și indiferent dacă 

instanța admite sau respinge proba solicitată, este o încheiere premergătoare preparatorie, 

care nu leagă instanța, astfel că aceasta poate reveni asupra unei probe încuviințate care a 

devenit neconcludentă sau asupra unei probe respinse inițial, dar întotdeauna motivat. 

Instanța este însă obligată să pună această împrejurare în discuția părților. Însă, dacă proba 

a fost încuviințată și nu s-a revenit asupra ei, instanța este datoare să o administreze chiar 

în lipsa părții care a propus-o. 

Când administrarea probei încuviințate necesită cheltuieli (cum ar fi cele necesare 

cercetării locale, efectuării unei expertize sau audierii unui martor) instanța va pune în 

vedere părții care a solicitat proba, prin încheierea de încuviințare a probei, să depună la 

grefă, de îndată sau în termenul scurt fixat în acest scop, dovada achitării sumei stabilite 

pentru acoperirea lor. Nedepunerea sumei în termenul fixat de instanță atrage sancțiunea 

decăderii părții din dreptul de a i se administra dovada încuviințată în fața instanței 
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respective. Sancțiunea poate fi înlăturată, dacă prin depunerea sumei ulterior împlinirii 

termenului prevăzut la alin. (1) al art. 262, judecata nu se amână. 

În ipoteza în care proba a fost dispusă din oficiu sau la cererea procurorului în 

procesul pornit de acesta, instanța va stabili, prin încheiere, cheltuielile de administrare a 

probei și partea care trebuie să le plătească, putându-le pune și în sarcina ambelor părți. 

Întrucât la baza acordării cheltuielilor de judecată stă culpa procesuală a părții care a pierdut 

procesul [art. 453 alin. (1) C.pr.civ.], înseamnă că, în situația în care proba a fost ordonată 

din oficiu, cheltuielile de administrare a ei trebuie puse în sarcina ambelor părți, deoarece 

proba a fost dispusă pentru aflarea adevărului în cauză, deci proba este a cauzei, și nu a 

părților. Pe de altă parte, așa cum s-a spus „niciuna dintre părți nu se află în afara culpei de 

a nu fi propus ea însăși administrarea acelei probe”. Dacă partea, în sarcina căreia a fost 

stabilită obligația de plată a cheltuielilor necesare administrării probei (în ipoteza dispunerii 

probei din oficiu sau la cererea procurorului), refuză să avanseze aceste cheltuieli, ea își 

asumă consecințele refuzului de a plăti cheltuielile prin imposibilitatea de administrare a 

probei. 

Dispozițiile art. 262 relative la cheltuielile de administrare a probelor se aplică și în 

cazul în care administrarea dovezii se face prin comisie rogatorie. 

Partea decăzută din dreptul de a administra o probă va putea totuși să se apere, discutând 

în fapt și în drept temeinicia susținerilor și a dovezilor părții potrivnice (art. 263 C.pr.civ.). 

După ce au fost încuviințate sau dispuse din oficiu de către instanță, probele se vor 

administra conform regulilor stabilite în Codul de procedură civilă, operațiune ce va avea 

loc în etapa cercetării procesului, cu posibilitatea refacerii sau completării unor probe în 

etapa dezbaterii în fond a pricinii, în cazul în care, din dezbateri, rezultă necesitatea 

acestei măsuri. 

Administrarea probelor se face în fața instanței de judecată sesizate, în camera de 

consiliu, dacă legea nu dispune altfel [art. 261 alin. (1) C.pr.civ.]. Practic, acest text 

reiterează principiul nemijlocirii, principiu consacrat în art. 16 C.pr.civ., potrivit căruia 

probele se administrează de instanța care judecă procesul. Nemijlocirea constă, de fapt, în 

obligația instanței de a cerceta direct toate elementele care servesc la lămurirea 

împrejurărilor cauzei, în așa fel încât între instanță și faptele care se vor stabili să existe 
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un număr cât mai redus de verigi intermediare, pentru ca probele să nu fie denaturate. Prin 

urmare, probele se administrează în fața instanței sesizate, în camera de consiliu, și nu în 

ședință publică sau în afara sediului instanței ori de către o altă instanță, decât în cazurile 

în care legea dispune altfel. Însă aserțiunea că probele se administrează în camera de 

consiliu este valabilă numai pentru procesele pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016, 

întrucât în procesele pornite în intervalul 15 februarie 2013 - 31 decembrie 2015 cercetarea 

procesului, deci și administrarea probelor va avea loc în ședință publică (art. XII din Legea 

nr. 2/2013). 

Rigorile principiului nemijlocirii sunt atenuate, însă, prin formula folosită în partea 

finală a alin. (1) al art. 261 C.pr.civ. „dacă legea nu dispune altfel”, precum și din sintagma 

„cu excepția cazurilor în care legea stabilește altfel” folosită în partea finală a art. 16 

C.pr.civ. A fost avută în vedere, îndeosebi, administrarea probelor de către avocați sau 

consilieri juridici, procedură paralelă de administrare a probelor. În această ipoteză nu se 

mai poate vorbi de o cercetare directă și nemijlocită de către instanța sesizată a tuturor 

elementelor care interesează dezlegarea pricinii, deoarece între instanță și mijloacele de 

probă se interpun avocații sau consilierii juridici ai părților. 

Fără îndoială că sintagmele arătate mai sus acoperă și excepțiile instituite de legiuitor 

prin: art. 53 alin. (3) C.pr.civ. (dovezile administrate în fața instanței a cărei încheiere de 

respingere a recuzării a fost atacată cu apel pot fi valorificate de instanța de apel); art. 137 

C.pr.civ.( dovezile administrate în fața instanței necompetente); art. 145 alin. (2) C.pr.civ. 

(dovezile administrate anterior strămutării pricinii); art. 359 și urm. C.pr.civ. (asigurarea 

dovezilor); art. 422 alin. (2) C.pr.civ. (probele administrate în cursul judecății cererii 

perimate); art. 498 alin. (2) C.pr.civ. (probele administrate de instanța a cărei hotărâre este 

casată cu trimitere la o altă instanță); art. 261 alin. (2) și urm. C.pr.civ. (administrarea 

probelor prin comisie rogatorie). În toate situațiile considerate excepții de la principiul 

nemijlocirii, administrarea probelor se face în fața altei instanțe (sau prin avocații ori 

consilierii juridici ai părților) decât aceea care soluționează cauza, însă această din urmă 

instanță poate proceda, dacă este posibil și dacă apreciază necesar, la o nouă administrare 

a probelor. De aceea, împărtășim opinia conform căreia excepțiile de mai sus sunt excepții 

„aparente” de la principiul nemijlocirii. 
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În art. 261 alin. (2) - alin. (5) C.pr.civ. sunt prevăzute regulile de administrare a 

probelor prin comisie rogatorie. După administrarea probelor prin comisie rogatorie, 

instanța sesizată, dacă este cazul, va fixa, din oficiu, termen pentru continuarea cercetării 

procesului sau, după caz, pentru dezbaterea fondului. La comisia rogatorie se referă și art. 

340 C.pr.civ., text care este aplicabil însă doar expertizei efectuate în acest mod. În 

practică, s-a recurs la comisia rogatorie de regulă pentru ascultarea de martori și mai rar 

pentru administrarea altor probe. 

Cu titlu de recomandare, art. 260 alin. (2) teza întâi C.pr.civ. prevede că probele se 

vor administra, când este posibil, chiar în ședința în care au fost încuviințate, text aplicabil 

în cazul probelor a căror administrare nu necesită mult timp, cum ar fi luarea 

interogatoriului. Pentru administrarea celorlalte probe se va fixa termen. 

Administrarea probelor se face în ordinea stabilită de instanță, ordine determinată și 

de regula că sarcina probei revine mai întâi reclamantului. Trebuie să avem în vedere și 

regula potrivit căreia dovada și dovada contrară vor fi administrate, când este posibil, în 

aceeași ședință, regulă instituită pentru a garanta celeritatea procesului și „pentru a nu 

crea un dezechilibru între părți”. 

Probele vor fi administrate înainte de începerea dezbaterilor asupra fondului, însă în 

temeiul art. 391 C.pr.civ., instanța poate proceda la completarea ori refacerea unor probe, 

în cazul în care, din dezbateri, rezultă necesitatea acestei măsuri. De asemenea, dacă în 

timpul deliberării instanța socotește că sunt necesare probe sau lămuriri noi, ea va dispune 

repunerea cauzei pe rol, cu citarea părților (art. 400 C.pr.civ.), fiind socotită probă nouă 

orice element doveditor pe care părțile au fost în măsură să-l discute, dar nu l-au discutat. 

În situația repunerii pe rol, după ce s-au administrat probele noi, cauza se dezbate pe baza 

tuturor dovezilor. 

Dacă s-a dispus o cercetare la fața locului, aceasta se va efectua, când este cazul, mai 

înainte de administrarea celorlalte probe. 

În art. 264 C.pr.civ., legiuitorul consacră principiul stabilit în doctrină și jurisprudență, 

potrivit căruia judecătorul apreciază probele „în vederea stabilirii existenței sau inexistenței 

faptelor pentru a căror dovedire au fost încuviințate”. Aprecierea probelor este operațiunea 

mentală a judecătorului de a determina puterea doveditoare și valoarea fiecărei probe în 

parte, în scopul aflării adevărului în cauză. Această operațiune are loc 
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după închiderea dezbaterilor, întrucât, spre deosebire de admisibilitatea și administrarea 

probelor care sunt supuse dezbaterilor contradictorii, aprecierea probelor se realizează în 

secret, în etapa deliberării judecătorilor asupra hotărârii ce urmează să pronunțe. 

Alin. (2) al art. 264 C.pr.civ. se consacră sistemul mixt de probațiune, care combină 

sistemul intimei convingeri a judecătorului cu unele probe formale. Mai bine zis, libertatea 

și intima convingere a judecătorului sunt limitate doar în cazul în care legea stabilește forța 

probantă a unor mijloace de probă. În principiu, faptele juridice în sens restrâns pot fi 

dovedite cu orice mijloc de probă, cu excepția faptelor referitoare la starea persoanelor. De 

pildă, dovada nașterii sau a decesului se face cu ajutorul actelor de stare civilă. În materia 

actelor juridice, logica judecătorului este determinată de lege. Bunăoară, niciun act juridic 

nu poate fi dovedit cu martori, dacă valoarea obiectului său este mai mare de 250 lei [art. 

309 alin. (2) teza întâi C.pr.civ.]. 

2.5. Unele incidente procedurale 
 

În cursul judecății se pot ivi situații de natură a tergiversa ori de a sista înfăptuirea 

actului de justiție, numite incidente procedurale. La unele dintre aceste incidente ne-am 

referit anterior, astfel că, în acest context, avem în vedere incidentele procedurale 

reglementate în capitolul III din Cartea a II-a a Codului de procedură civilă, respectiv 

renunțarea la judecată, renunțarea la dreptul pretins, suspendarea procesului și perimarea 

cererii. 

2.6. Dezbaterea în fond a procesului 
 

Dezbaterile procesului poartă asupra împrejurărilor de fapt și temeiurilor de drept, 

invocate de părți în cererile lor sau, după caz, ridicate de către instanță din oficiu (art. 389 

C.pr.civ.). 

În sensul acestui text, dezbateri au loc în tot cursul procesului și ele poartă asupra 

împrejurărilor de fapt (adică asupra acelor elemente de ordin substanțial pe care se sprijină 

pretențiile și apărările părților, astfel cum sunt stabilite pe baza probelor temeiurilor 

administrate în cauză) și temeiurilor de drept (calificarea juridică a faptelor sau actelor 

juridice, determinarea normei juridice aplicabile sau chiar interpretarea acestora). Însă 

dezbaterea în fond a cauzei urmează etapei cercetării și are loc la finalul 
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procesului; adică în condițiile art. 392 C.pr.civ., când președintele completului deschide 

dezbaterile asupra fondului cauzei, dând cuvântul părților. Acest text trebuie coroborat și 

cu art. 244 alin. (1) C.pr.civ. din care rezultă că fixarea termenului pentru dezbaterea 

fondului are loc atunci când judecătorul se socotește lămurit și declară cercetarea procesului 

încheiată. Pentru dezbaterea fondului, judecătorul pune în vedere părților să redacteze note 

scrise privind susținerile lor și să le depună la dosar cu cel puțin 5 zile înainte de termenul 

stabilit pentru dezbatere. 

Înainte de a se trece la dezbaterea fondului cauzei, instanța, din oficiu sau la solicitarea 

părților, pune în discuția acestora cererile, excepțiile procesuale și apărările care nu au fost 

soluționate în cursul cercetării procesului, precum și cele care, potrivit legii, pot fi invocate 

în orice stare a procesului (art. 390 C.pr.civ.). De asemenea, instanța poate proceda la 

completarea ori refacerea unor probe, în cazul în care, din dezbateri, rezultă necesitatea 

acestei măsuri (art. 391 C.pr.civ.), cu obligația respectării principiului contradictorialității 

și a principiului nemijlocirii. 

Dacă părțile declară că nu mai au cereri de formulat și nu mai sunt alte incidente de 

soluționat, președintele completului deschide dezbaterile asupra fondului cauzei, dând 

cuvântul părților, în ordinea și condițiile prevăzute la art. 216 C.pr.civ., adică mai întâi 

reclamantului, apoi pârâtului și celorlalte părți din proces, pentru ca fiecare să își susțină 

cererile și apărările formulate în proces (art. 392 C.pr.civ.). Dezbaterile în fond au loc, de 

regulă, la un singur termen, fapt ce rezultă din art. 393 C.pr.civ., potrivit căruia, dezbaterile 

începute vor fi continuate la același termen până la închiderea lor, cu excepția cazului în 

care, pentru motive temeinice (de pildă, lipsa de timp ori o calamitate ce poate afecta buna 

desfășurare a procesului) sunt lăsate în continuare pentru o altă zi, chiar în afara orelor 

fixate pentru judecarea pricinilor. 

Când consideră că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale 

cauzei, președintele completului de judecată închide dezbaterile. Dacă apreciază că sunt 

necesare soluționării cauzei, instanța poate cere părților, la închiderea dezbaterilor, să 

depună completări la notele scrise; părțile pot depune aceste completări și în cazul în care 

acestea nu au fost cerute de instanță. După închiderea dezbaterilor, părțile nu mai pot 

depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sancțiunea de a nu fi luat în seamă (art. 394 

C.pr.civ.). Acest text trebuie coroborat cu art. 400 C.pr.civ., întrucât, așa cum s-a apreciat, 
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dacă înscrisul respectiv poate înrâuri soluția, instanța are posibilitatea să dispună repunerea 

cauzei pe rol. 

3. Etapa deliberării și pronunțării hotărârii 

 
3.1. Deliberarea și pronunțarea 

 

Etapa deliberării și pronunțării hotărârii urmează etapei dezbaterilor, fiind ultima 

etapă a fazei judecății, în cadrul căreia judecătorii stabilesc soluția ce o vor pronunța asupra 

litigiului dintre părți. 

Deși, potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, „a delibera” înseamnă a chibzui 

în comun și a discuta în secret asupra luării hotărârii, nu s-ar putea susține că în situația în 

care completul de judecată este compus dintr-un singur judecător nu putem vorbi de 

deliberare. Deoarece deliberarea este operațiunea de stabilire a faptelor cauzei și de aplicare 

a normelor de drept corespunzătoare situației de fapt stabilite, iar în cazul completului 

alcătuit dintr-un judecător „deliberarea se produce doar în conștiința judecătorului”, fără 

să fie necesară consultarea altor judecători. 

Potrivit art. 395 alin. (1) C.pr.civ., după închiderea dezbaterilor, completul de judecată 

deliberează în secret asupra hotărârii ce urmează să pronunțe. Rezultă că deliberarea asupra 

soluției trebuie să se facă în secret, cerință care, în caz de nerespectare, atrage nulitatea 

hotărârii în condițiile art. 175 alin. (1) C.pr.civ. Secretul deliberării trebuie asigurat 

indiferent că operațiunea are loc în ședință sau în camera de consiliu. De regulă, deliberarea 

are loc în camera de consiliu, însă în pricinile simple, când împrejurările de fapt sunt clare 

și aplicarea legii nu comportă discuții ample, deliberarea poate avea loc chiar în ședința de 

judecată, imediat după finalizarea dezbaterilor într-o pricină. Hotărârea poate fi pronunțată 

de îndată. 

La deliberare iau parte numai membri completului în fața cărora au avut loc dezbaterile 

[art. 395 alin. (2) teza întâi C.pr.civ.]. Acest text consacră, de fapt, principiul 

„judecătorii deliberării sunt, sub pedeapsa nulității, judecătorii dezbaterii”. De altfel, art. 

488 alin. (1) pct. 2 C.pr.civ. prevede că se poate cere casarea hotărârii pronunțate de alt 

judecător decât cel care a luat parte la dezbaterea în fond a procesului sau de un alt complet 

de judecată decât cel stabilit aleatoriu pentru soluționarea cauzei ori a cărui compunere a 

fost schimbată, cu încălcarea legii. 
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Judecătorul care a luat parte la judecată este ținut să se pronunțe chiar dacă nu mai este 

judecător al instanței respective, cu excepția cazului în care, în condițiile legii, i-a încetat 

calitatea de judecător sau este suspendat din funcție. În această situație, procesul se repune 

pe rol, cu citarea părților, pentru ca ele să pună din nou concluzii în fața completului de 

judecată legal constituit [art. 395 alin. (3) C.pr.civ.]. 

Printr-o normă de recomandare, art. 395 alin. (2) teza a doua C.pr.civ. prevede că 

fiecare dintre membrii completului de judecată are îndatorirea să își exprime opinia, 

începând cu cel mai nou în funcție, președintele de complet își exprimă opinia cel din urmă. 

În cazuri justificate, dacă instanța nu ia hotărârea de îndată, pronunțarea acesteia 

poate fi amânată pentru un termen care nu poate depăși 15 zile. Nerespectarea acestui 

termen nu atrage nulitatea hotărârii, ci eventual sancțiuni disciplinare pentru judecători. 

În cazul amânării pronunțării hotărârii, președintele completului, odată cu anunțarea 

termenului la care a fost amânată pronunțarea, poate stabili că pronunțarea hotărârii (care, 

de regulă, se face în ședință publică, conform art. 402 C.pr.civ.) se va face prin punerea 

soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței [art. 396 alin. (2) C.pr.civ.]. 

Dacă pronunțarea a fost amânată, hotărârea nu poate fi pronunțată mai înainte de data 

fixată în acest scop [art. 396 alin. (3) C.pr.civ.]. În situația în care pronunțarea s-a făcut 

înainte de ziua pentru care a fost amânată, hotărârea ar putea fi anulată în condițiile art. 175 

alin. (1) C.pr.civ. 

Legiuitorul nu precizează modul în care trebuie purtate discuțiile în cadrul deliberării, 

lăsând aceasta la aprecierea judecătorilor. Totuși, în mod normal, trebuie să se examineze 

mai întâi problemele de fapt ale pricinii, apoi problemele ei de drept. Judecătorul va reține 

faptele care au fost dovedite și va verifica dacă acestea se încadrează în regula de drept 

probabilă, stabilită în timpul dezbaterilor, iar în caz afirmativ va trage concluzia ce se 

impune, pronunțându-se asupra pretențiilor invocate în fața sa. 

Instanța este obligată să se pronunțe asupra tuturor cererilor deduse judecății. Ea nu 

poate acorda mai mult sau altceva decât s-a cerut, dacă legea nu prevede altfel [art. 397 

alin. (1) C.pr.civ.]. Aceste prevederi reprezintă o aplicație a principiului disponibilității, în 

sensul că instanța este obligată să se pronunțe în limitele învestirii sale. Pe de altă parte, 

textul art. 397 alin. (1) C.pr.civ. trebuie coroborat cu dispozițiile art. 22 alin. (6) C.pr.civ. 
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potrivit cărora „judecătorul trebuie să se pronunțe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără a 

depăși limitele învestirii, în afară de cazurile în care legea dispune altfel. 

Dacă cererea are ca obiect pretenții privitoare la obligația de întreținere, alocația pentru 

copii, chirie, arendă, plata salariului, rate din prețul vânzării sau alte sume datorate periodic, 

instanța îl va obliga pe pârât, la cererea reclamantului, după achitarea taxelor de timbru, 

potrivit legii, și la plata sumelor devenite exigibile după introducerea cererii. 

În art. 397 alin. (3) C.pr.civ., legiuitorul reglementează posibilitatea acordării de către 

instanță a unui termen de grație, chiar prin hotărârea pronunțată. Potrivit textului, în cazurile 

în care instanța poate da termen pentru executarea hotărârii, ea va face aceasta prin chiar 

hotărârea care dezleagă pricina, arătând și motivele pentru care a acordat termenul. La 

rândul său, art. 1495 alin. (2) C.civ. stabilește că „instanța poate stabili un termen atunci 

când natura prestației sau locul unde urmează să se facă plata o impune”. 

Debitorul nu poate cere termen de plată, dacă i s-a acordat un termen rezonabil de plată 

de către creditor ori a avut posibilitatea să execute în termen rezonabil, calculat de la data 

comunicării cererii de chemare în judecată, în conformitate cu prevederile art. 1522 din 

Codul civil și nici dacă la data pronunțării subzistă vreunul dintre motivele prevăzute la art. 

674 alin. (1) C.pr.civ. și anume: a) debitorul se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor care 

îi revin potrivit legii în scopul realizării executării silite; b) debitorul risipește averea sa; c) 

debitorul este în stare de insolvabilitate îndeobște cunoscută sau, dacă prin fapta sa, 

săvârșită cu intenție sau dintr-o culpă gravă, a micșorat garanțiile date creditorului său ori 

nu le-a dat pe cele promise sau, după caz, încuviințate; d) alți creditori fac executări asupra 

averii lui. 

Când prin titlul executoriu (hotărâre sau alt titlu executoriu) s-a stabilit un termen de 

plată, executarea nu se poate face mai înainte de împlinirea acestui termen (art. 673 

C.pr.civ.). În materia cambiei, cecului și biletului la ordin nu sunt admise termene de grație, 

nici legale, nici judecătorești (art. 97 și art. 106 din Legea nr. 58/1934. precum și art. 78 

din Legea nr. 59/1934). 

Soluția care se ia după deliberare trebuie să fie opera întregului complet, însă legiuitorul 

nu impune unanimitatea, ci așa cum rezultă din art. 398 C.pr.civ., hotărârea trebuie să 

exprime părerea majorității, iar opinia separată a judecătorului aflat în minoritate va fi 

consemnată separat în dispozitiv. Astfel, potrivit art. 398 C.pr.civ., 
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hotărârea trebuie să fie rezultatul acordului membrilor completului de judecată și se dă în 

numele legii. Când unanimitatea nu poate fi realizată, hotărârea se ia cu majoritatea 

membrilor completului de judecată. Dacă din deliberare rezultă mai mult de două opinii, 

judecătorii ale căror păreri se apropie mai mult sunt datori să se unească într-o singură 

opinie. În cazul în care majoritatea nu poate fi realizată, procesul se judecă în complet de 

divergență, constituit prin includerea în completul inițial și a președintelui instanței sau a 

vicepreședintelui, a președintelui de secție ori a unui judecător desemnat de președinte. 

Divergența se judecă în aceeași zi sau, dacă nu este posibil, într-un termen care nu poate 

depăși 20 de zile de la ivirea divergenței, cu citarea părților. În pricinile considerate urgente 

acest termen nu poate fi mai mare de 7 zile. 

Dezbaterile vor fi reluate asupra chestiunilor rămase în divergență și care se anunță 

părților în ședință, instanța fiind îndreptățită, atunci când apreciază că este necesar, să 

administreze noi dovezi și să ordone orice alte măsuri îngăduite de lege. Părțile vor pune 

din nou concluzii asupra chestiunilor aflate în divergență. Dacă în momentul deliberării în 

complet de divergență sunt mai mult de două opinii, judecătorii ale căror păreri se apropie 

mai mult sunt datori să se unească într-o singură opinie; judecătorii care au provocat 

divergența pot reveni asupra părerii lor inițiale. Când divergența nu privește soluția ce 

trebuie dată întregii cauze, după judecarea chestiunilor rămase în divergență, completul 

care a judecat înainte de ivirea ei va putea continua judecarea cauzei (art. 399 C.pr.civ.). 

După ce a fost luată hotărârea, se va întocmi de îndată o minută care va cuprinde soluția 

și în care se va arăta, când este cazul, opinia separată a judecătorilor aflați în minoritate. 

Minuta, sub sancțiunea nulității hotărârii, se va semna pe fiecare pagină de către judecători 

și, după caz, de magistratul-asistent, după care se va consemna într-un registru special, ținut 

la grefa instanței. Acest registru poate fi ținut și în format electronic. La rândul său, art. 105 

alin. (1) și (2) din Regulamentul instanțelor prevede că rezultatul deliberării se 

consemnează într-o minută care va fi scrisă pe cererea de chemare în judecată, pe cererea 

de apel sau de recurs ori pe ultima încheiere. Transcrierea minutei, integral sau în extras, 

în condica ședințelor de judecată pe suport de hârtie se face de președintele completului ori 

de un alt judecător, membru al acestuia, iar în sistem informatizat, de către grefierul de 

ședință. Dacă nu există suficient spațiu sau sunt 
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utilizate formulare tipizate ori tehnica de calcul, atunci minuta se va scrie pe o foaie sau, 

după caz, pe foi separate, numerotate. 

Sub rezerva dispozițiilor art. 396 alin. (2) C.pr.civ., hotărârea se va pronunța în 

ședința publică, la locul unde s-au desfășurat dezbaterile, de către președinte sau de către 

un judecător, membru al completului de judecată, care va citi minuta, indicând și calea de 

atac ce poate fi folosită împotriva hotărârii (art. 402 C.pr.civ.). Ca atare, ceea ce se pronunță 

în ședință publică ori se pune la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței este 

minuta. De altfel, aceasta rezultă și din art. 403 C.pr.civ., conform căruia data hotărârii este 

data la care minuta este pronunțată în ședință publică sau data anunțată pentru punerea 

soluției la dispoziția părților. Numerele de hotărâre se dau în ordinea înscrierii lor în 

condica de ședință, separat pe materii. La curțile de apel și tribunale hotărârile pronunțate 

în primă instanță, în apel și în recurs primesc număr separat [art. 105 alin. (4) și (5) din 

Regulamentul instanțelor]. 

Soluțiile ce pot fi pronunțate în urma deliberării sunt: 

- admiterea cererii de chemare în judecată, așa cum a fost formulată, în ipoteza în care 

pretențiile reclamantului s-au dovedit a fi întemeiate; 

- admiterea în parte a cererii introductive, în situația în care reclamantul și-a dovedit doar 

o parte din pretențiile sale; 

- respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată, dacă din probele administrate 

rezultă că pretențiile reclamantului nu sunt întemeiate; cererea poate fi respinsă ca 

nesusținută în materia divorțului; 

- perimarea cererii, în ipoteza în care a fost lăsată în nelucrare din vina reclamantului, în 

tot timpul prevăzut de lege; 

- anularea cererii, respingerea ei ca inadmisibilă, ca prematură, pentru lipsa calității 

procesuale, ca lipsită de interes, ca existând autoritate de lucru judecat etc., dacă se admite 

o excepție peremptorie sau dirimantă; 

- închiderea dosarului. 
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3.2. Hotărârea judecătorească 
 

3.2.1. Noțiune și clasificare 
 

Hotărârea judecătorească este actul final și de dispoziție al instanței de judecată, act 

cu caracter jurisdicțional, prin care se soluționează litigiul dintre părți. 

Noțiunea de hotărâre judecătorească este folosită atât în sens larg, cât și în sens restrâns. 

În sens larg, hotărârea judecătorească desemnează orice dispoziție luată de instanță cu 

privire la problemele care se pun în cursul desfășurării procesului, inclusiv soluția dată 

asupra obiectului pricinii. Sensul restrâns al noțiunii de hotărâre judecătorească este acela 

de act procedural prin care instanța soluționează litigiul dintre părți sau prin care se 

dezînvestește de judecata acestuia și care, de altfel, este folosit de către legiuitor în art. 424 

C.pr.civ., denumind „încheieri” toate celelalte hotărâri date de instanță, dacă legea nu 

prevede altfel. Sintagma „toate celelalte hotărâri date de instanță” vizează atât măsurile 

dispuse în cursul judecății, cât și dispozițiile prin care se finalizează procesul, de vreme ce 

noua reglementare, spre deosebire de aceea anterioară, nu se mai referă la „hotărâri date de 

instanță în cursul judecății”. 

 O primă clasificare a hotărârilor judecătorești este făcută la art. 424 C.pr.civ. în sentințe, 

decizii și încheieri. Potrivit textului: 

- hotărârea prin care cauza este soluționată de prima instanță sau prin care aceasta se 

dezînvestește fără a soluționa cauza se numește sentință; 

- hotărârea prin care judecătoria soluționează căile de atac împotriva hotărârilor 

autorităților administrației publice cu activitate jurisdicțională și ale altor organe de 

lege, se numește sentință; 

- hotărârea prin care instanța se pronunță asupra apelului, recursului și recursului în 

interesul legii, precum și hotărârea pronunțată ca urmare a anulării în apel a hotărârii 

primei instanțe și reținerii cauzei spre judecare ori ca urmare a rejudecării cauzei în fond 

după casarea cu reținere în recurs se numește decizie; 

- hotărârea prin care instanța se pronunță asupra contestației în anulare sau asupra 

revizuirii se numește, după caz, sentință sau decizie; rezultă că, în ipoteza în care obiect 

al contestației sau al revizuirii este o hotărâre de primă instanță, deci o sentință, 
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instanța va pronunța o sentință, iar dacă se atacă o hotărâre dată în apel sau în recurs, 

instanța care soluționează contestația sau revizuirea, va pronunța o decizie; 

- toate celelalte hotărâri date de instanță se numesc încheieri, dacă legea nu prevede 

altfel; încheierile sunt hotărâri care se dau în cursul procesului, pentru fiecare ședință 

de judecată (art. 233 C.pr.civ.) sau , în cazurile expres prevăzute de lege, hotărâri prin 

care instanța finalizează procesul. 

 În funcție de durata acțiunii lor, hotărârile judecătorești sunt clasificate în doctrină în 

hotărâri propriu-zise și hotărâri provizorii. 

Hotărârile propriu-zise se caracterizează prin aceea că ele rezolvă fondul cauzei și au, 

de regulă, o acțiune nelimitată în timp. 

Hotărârile provizorii au o durată limitată în timp, efectul lor este vremelnic. Aceste 

hotărâri pot fi pronunțate de instanță în cursul unui proces. De pildă, în timpul procesului 

de divorț, instanța poate lua măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinței copiilor 

minori, la obligația de întreținere, la încasarea alocației de stat pentru copii, la folosirea 

locuinței familiei (art. 919 C.pr.civ.). 

 Din punct de vedere al conținutului lor, hotărârile se împart în hotărâri integrale, care 

soluționează în întregime procesul și dezînvestesc instanța de întregul dosar, și hotărâri 

parțiale, care se pronunță la cererea reclamantului în ipoteza în care pârâtul recunoaște 

o parte din pretențiile deduse judecății [art. 436 alin. (1) C.pr.civ.]. 

 În funcție de posibilitatea de a fi sau nu atacate cu apel sau cu recurs, hotărârile se împart 

în hotărâri nedefinitive și hotărâri definitive. 

Hotărârile nedefinitive sunt acelea pronunțate în prima instanță, care pot fi atacate cu 

apel, precum și hotărârile date în apel, susceptibile de recurs. 

Potrivit art. 634 C.pr.civ., sunt hotărâri definitive: 

1. hotărârile care nu sunt supuse apelului și nici recursului; 

2. hotărârile date în primă instanță, fără drept de apel, neatacate cu recurs; 

3. hotărârile date în primă instanță, care nu au fost atacate cu apel; 

4. hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum și cele neatacate cu recurs; 

5. hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluționat fondul pricinii; 

6. orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs. 
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Aceste hotărâri devin definitive la data expirării termenului de exercitare a apelului ori 

recursului sau, după caz, la data pronunțării. 

 În funcție de condamnarea pe care o conțin, hotărârile se clasifică în hotărâri cu o 

singură condamnare și hotărâri cu condamnare alternativă. 

Sunt hotărâri cu o singură condamnare acelea prin care pârâtul este obligat la efectuarea 

unei anumite prestații, cum ar fi: plata unei sume de bani, predarea unui bun etc. 

Hotărârile alternative cuprind două condamnări, dintre care una este principală și alta 

secundară (subsidiară). Condamnarea subsidiară se va executa numai dacă nu este posibilă 

executarea condamnării principale. De pildă, pârâtul este obligat să predea un bun 

determinat, iar dacă predarea nu este posibilă, să plătească o sumă de bani, care reprezintă 

contravaloarea acelui bun. 

 După cum pot fi puse sau nu în executare, hotărârile se împart în hotărâri executorii și 

hotărâri neexecutorii. 

Sunt hotărâri executorii cele date în acțiunile în realizarea dreptului sau în constituire 

de drepturi, dacă sunt executorii sau definitive ori sunt date cu executare provizorie (art. 

448-449 C.pr.civ.). 

Potrivit art. 633 C.pr.civ., sunt hotărâri executorii: hotărârile date în apel, dacă prin lege 

nu se prevede altfel; hotărârile date în primă instanță, fără drept de apel, ori cele în legătură 

cu care părțile au convenit să exercite direct recursul, potrivit art. 459 alin. (2) C.pr.civ. 

Sunt hotărâri neexecutorii acelea pronunțate în acțiunile în constatarea dreptului, 

precum și cele de respingere a cererii introductive de instanță. 

3.2.2. Efectele hotărârii judecătorești 
 

Hotărârea judecătorească produce mai multe efecte, dintre care unele sunt 

reglementate de legiuitor la art. 429-435 C.pr.civ., și anume: 

a) dezînvestirea instanței; potrivit art. 429 C.pr.civ., după pronunțarea hotărârii 

instanța se dezînvestește și niciun judecător nu poate reveni asupra părerii sale; 

b) are forța probantă a unui înscris autentic (art. 434 C.pr.civ.); prin urmare, hotărârea 

judecătorească face dovada până la înscrierea în fals, cât privește constatările personale 
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ale judecătorilor și, după caz, ale asistenților judiciari, magistratului-asistent sau 

grefierului; 

c) are putere executorie, în condițiile prevăzute de lege (art. 433 C.pr.civ.); ca atare, 

dacă este executorie sau definitivă, hotărârea judecătorească poate fi pusă în executare 

silită, în cazul în care cel care a pierdut procesul nu-și execută de bunăvoie obligația 

prevăzută în hotărâre; astfel, hotărârea pronunțată într-o cerere în realizare sau în 

constituire de drepturi poate fi pusă în executare silită în termen de 3 ani sau, în cazul 

titlurilor emise în materia drepturilor reale, în termen de 10 ani de la data rămânerii 

definitive a hotărârii (art. 705 C.pr.civ.); 

d) în principiu, hotărârea produce efecte retroactive, în sensul că dreptul recunoscut 

prin ea se consideră a fi preexistat hotărârii, care numai îl constată; însă hotărârea dată într-

o acțiune în constituire de drepturi produce, de regulă, efecte numai pentru viitor; 

e) este obligatorie față de părți și opozabilă terților; art. 435 alin. (1) C.pr.civ. stabilește 

că hotărârea este obligatorie și produce efecte numai între părți și succesorii acestora; 

hotărârea este opozabilă oricărei terțe persoane atâta timp cât aceasta din urmă nu va face, 

în condițiile legii, dovada contrară; 

f) are autoritate de lucru judecat. 

Autoritatea de lucru judecat semnifică faptul că o cerere nu poate fi judecată în mod 

definitiv decât o singură dată (bis de eadem re ne sit actio), iar hotărârea este prezumată a 

exprima adevărul și nu trebuie contrazisă printr-o altă hotărâre (res iudicata pro veritate 

habetur). 

Autoritatea lucrului judecat este reglementată în mod expres ca efect al hotărârii 

judecătorești la art. 430 C.pr.civ. Potrivit alin. (1) al textului, hotărârea judecătorească ce 

soluționează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepții 

procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunțare, autoritate de lucru judecat 

cu privire la chestiunea tranșată. 

Autoritatea lucrului judecat privește dispozitivul, precum și considerentele pe care 

acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă. 

Hotărârea judecătorească prin care se ia o măsură provizorie nu are autoritate de lucru 

judecat asupra fondului. 
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Nu numai hotărârea definitivă are autoritate de lucru judecat, de vreme ce art. 430 alin. 

(4) C.pr.civ. stabilește că atunci când hotărârea este supusă apelului sau recursului, 

autoritatea de lucru judecat este provizorie. Prin urmare, în acest caz autoritatea de lucru 

judecat este numai relativă, pentru că depinde de soluția care se va pronunța în recurs. 

Hotărârea atacată cu contestație în anulare sau revizuire își păstrează autoritatea de 

lucru judecat până ce va fi înlocuită cu altă hotărâre [art. 430 alin. (5) C.pr.civ.]. 

În procedura necontencioasă, autoritatea de lucru judecat este o calitate a hotărârii. 

Astfel, art. 535 C.pr.civ. prevede că încheierile pronunțate în procedura necontencioasă 

nu au autoritatea lucrului judecat. 

Efectele lucrului judecat sunt reglementate în art. 431 C.pr.civ., potrivit căruia nimeni 

nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeași calitate, în temeiul aceleiași cauze și 

pentru același obiect. Oricare dintre părți poate opune lucrul anterior judecat într-un alt 

litigiu, dacă are legătură cu soluționarea acestuia din urmă. Textul consacră formele de 

manifestare a autorității de lucru judecat: efectul negativ și efectul pozitiv. 

Efectul negativ al lucrului judecat este de natură să împiedice o nouă judecată atunci 

când există identitate de calitate a părților, același obiect al cererii introductive și aceeași 

cauză [alin. (1)]. 

Efectul pozitiv al autorității de lucru judecat presupune, în sensul alin. (2) al textului, 

că oricare dintre părți poate opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are legătură 

cu soluționarea acestuia din urmă; caz în care nu este necesară tripla identitate de părți, 

obiect și cauză între cele două litigii. Însă, dată fiind relativitatea efectelor lucrului judecat, 

este necesară existența identității de părți. Spre deosebire de efectul negativ, efectul pozitiv 

al lucrului judecat „nu pune obstacol celei de-a doua judecăți, ci doar ușurează sarcina 

probațiunii, întrucât ceea ce s-a rezolvat anterior de către o instanță se va impune în noul 

proces dintre părți, fără posibilitatea de a mai fi contrazis”. 

Autoritatea de lucru judecat la care se referă art. 431 alin. (2) C.pr.civ. poate fi invocată 

ca o apărare de fond, iar cea la care se referă art. 431 alin. (1) C.pr.civ. poate fi invocată pe 

cale de excepție. 

Legiuitorul reglementează excepția autorității de lucru judecat în art. 432 C.pr.civ. 

Potrivit textului, excepția autorității lucrului judecat poate fi invocată de instanță sau de 

părți în orice stare a procesului, chiar înaintea instanței de recurs. Ca efect al admiterii 
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excepției, părții i se poate crea în propria cale de atac o situație mai rea decât aceea din 

hotărârea atacată. Prin urmare, legiuitorul a acordat prioritate lucrului judecat, întrucât 

acesta se întemeiază pe prezumția că hotărârea exprimă adevărul judiciar și nu trebuie să 

fie contrazisă de altă hotărâre. Excepția autorității de lucru judecat este o excepție de 

fond, peremptorie și absolută. 
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GRILE 

 
 

1. Suspendarea voluntară intervine: 

a) când amândouă părțile o cer; 

b) când reclamantul sau pârâtul au cerut suspendarea judecății; 

c) când niciuna dintre părți, deși legal citate, nu se înfățișează la strigarea pricinii și nici 

nu a solicitat judecarea în lipsă. 

 
2. Suspendarea judcății este lăsată la aprecierea instanței: 

a) în cazul formulării de către instanță a unei cereri de pronunțare a unei hotărâri 

preliminare adresată CJUE; 

b) când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existența sau inexistența unui 

drept care face obiectul unei alte judecăți; 

c) în cazul punerii sub interdicție a uneia dintre părți. 

 
 

3. Cursul perimării: 

a) se întrerupe prin formularea cererii de redeschidere a judecății suspendate; 

b) se întrerupe prin formularea cererii de perimare; 

c) se suspendă pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din cauza 

unor motive temeinic justificate. 

 
4. Tranzacția judiciară: 

a) este un act procesual de dispoziție al părților; 

b) trebuie să fie încheiată în formă scrisă și va alcătui dispozitivul hotărârii; 

c) poate fi desființată prin acțiune în nulitate sau în rezoluțiune ori în reziliere. 

 
 

5. Verificarea de scripte: 

a) este un mijloc de probă; 

b) este un incident procedural privind proba prin înscrisuri; 

c) are ca obiect orice înscris folosit în proces. 
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6. Procedura înscrierii în fals: 

a) poate fi declanșată doar de un mandatar cu procură specială; 

b) poate avea ca obiect orice înscris folosit în proces; 

c) se declanșează  prin denunțul făcut de partea interesată (cel mai târziu la primul 

termen după prezentarea unui înscris probator sau prin întâmpinare) sau de către 

judecător, din oficiu. 

 
7. Subiectul probei este: 

a) reclamantul; 

b) judecătorul; 

c) pârâtul. 

 
 

8. Obiect al probei îl constituie: 

a) faptele juridice în sens larg și legea; 

b) dreptul internațional cutumiar; 

c) actele juridice, faptele juridice în sens restrâns, dreptul străin, dreptul internațional 

cutumiar, textele care nu sunt publicate în Monitorul Oficial al României sau într-o 

altă modalitate anume prevăzută de lege. 

 
9. Sarcima probei revine: 

a) celui care face o susținere în cursul procesului; 

b) judecătorului; 

c) angajatorului, în conflictele de muncă. 

 
 

10. Nu pot fi audiate ca martori: 

a) rudele și afinii până la gradul al patrulea inclusiv; 

b) persoanele puse sub interdicție; 

c) cei aflați în dușmănie cu vreuna dintre părți. 
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11. Raportul de expertiză: 

a) este nul, dacă expertiza la fața locului s-a efectuat fără citarea părților; 

b) este actul final al expertizei și constituie mijloc de probă; 

c) face docada până la înscrierea în fals, în ceea ce privește mențiunile care reprezintă 

constatări de fapt ale experților. 

 

12. Întâmpinarea: 

a) este obligatorie, cu excepția cazurilor în care legea prevede în mod expres altfel; 

b)  se depune la dosar în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii introductive de 

instanță, afară de cazurile în care legea prevede altfel; 

c) se comunică reclamantului doar în cazurile expres prevăzute de lege. 

 
 

13. Cererea reconvențională trebuie: 

a) depusă, sub sancțiunea disjungeri, odată cu întâmpinarea sau cel mai târziu la primul 

termen de judecată; 

b) să îndeplinească cerințele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată; 

c) reprezintă actul procesual prin care pârâtul invocă pretenții față de cererea 

reclamantului, derivând din același raport juridic sau strâns legate de acesta. 

 
14. Durata necesară cercetării procesului: 

a) se estimează d către judecător, la primul termen de judecată la care părțile sunt legal 

ciatate; 

b) va putea fi reconsiderată, pentru motive temeinice, după ascultarea părților; 

c) se consemnează, după estimare, printr-o încheiere preparatorie. 

 
 

15. Cercetarea procesului se desfășoară: 

a) în ședință publică, dacă legea nu prevede altfel, în procesele pornite în intevalul 15 

februarie 2013-31 decembrie 2015 (judecata în primă instanță); 

b)  în camera de consiliu, cu citarea părților, în procesele pornite începând cu data de 1 

ianuarie 2016 (judecata în primă instanță); 
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c) dacă este necesară în căile de atac, în ședință publică, cu citarea părților. 

 
 

16. Sunt prevăzute sub sancțiunea nulității exprese următoarele elemente ale cererii 

de chemare în judecată: 

a) numele și prenumele sau, după caz, denumirea oricăreia dintre părți; 

b) numele, obiectul, motivele de drept și semnătura; 

c) numele, obiectul, motivarea în fapt și probele. 

 
 

17. Autoritatea de lucru judecat: 

a) este provizorie, când hotărârea este supusă apelului sau recursului; 

b)  privește dispozitivul, precum și considerentele pe care acesta se sprijină, inclusiv cele 

prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă; 

c) privește doar dispozitivul hotărârii. 

 
 

18. În funcție de obiectul lor, excepțiile procesuale se clasifică în: 

a) excepții absolute și excepții relative; 

b) excepții peremptorii și excepții dilatorii; 

c) excepții de fond și excepții de procedură. 

 
 

19. Excepțiile procesuale pot fi invocate: 

a) în orice stare a pricinii; 

b)  de partea care justifică un interes, cel mai târziu la primul termen de judecată, în etapa 

cercetării procesului; 

c) numai de către instanță, dacă sunt de ordine publică. 
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Capitolul VIII 

JUDECATA ÎN CĂILE DE ATAC. APELUL. RECURSUL. CONTESTAȚIA 

ÎN ANULARE. REVIZUIREA. 

 
1. Noțiuni generale privind căile de atac. Clasificarea căilor de atac. Reguli 

comune privind instituirea și exercitarea căilor de atac 

1.1. Noțiuni generale privind căile de atac 
 

Căile de atac sunt mijloace procesuale, puse de legiuitor la dispoziția celui interesat, 

prin intermediul cărora se poate solicita verificarea legalității și temeiniciei ori numai a 

temeiniciei hotărârilor judecătorești și înlăturarea eventualelor greșeli săvârșite. 

Așadar, pentru participanții principali sau subiecții procesului, existența căilor de atac 

oferă posibilitatea de a se înlătura greșelile cuprinse în hotărâre, greșeli datorate fie părților, 

care nu au informat corect pe judecători ori nu s-au apărat în bune condiții, fie judecătorilor 

care nu și-au exercitat rolul activ, nu au stabilit corect situația de fapt ori nu au apreciat 

corespunzător probele administrate sau au aplicat ori interpretat greșit legea. 

În doctrină se face distincție între noțiunea de „control judiciar” și aceea de „control 

judecătoresc”. 

„Controlul judiciar” este definit ca fiind „dreptul și obligația pe care le au în cadrul unui 

sistem judiciar instanțele judecătorești superioare de a verifica, în condițiile și cu procedura 

stabilite de lege, legalitatea și temeinicia hotărârilor pronunțate de instanțele judecătorești 

inferioare lor și de a casa acele hotărâri ce sunt greșite sau de a le confirma pe cele ce sunt 

legale și temeinice” . În schimb, „controlul judecătoresc” este definit ca fiind „dreptul și 

obligația pe care le au instanțele judecătorești de a verifica, în cazurile, condițiile și cu 

procedura stabilită de lege, legalitatea și temeinicia ori numai legalitatea unor acte - cu sau 

fără caracter jurisdicțional - care emană de la organe ce nu fac parte din sistemul judiciar, 

fie că sunt sau nu organe cu activitate jurisdicțională”. 

Căile de atac sunt prevăzute în Codul de procedură civilă sau în legi speciale, însă 

exercitarea lor nu este obligatorie, dacă cei îndreptățiți de lege a le declara nu le folosesc. 

Căile de atac sunt reglementate în Codul de procedură civilă în titlul II al Cărții a II-a, 

art. 456-513. Legiuitorul noului Cod instituie, în premieră pentru sistemul de drept 
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românesc, unele dispoziții generale privitoare la căile de atac, în capitolul I al titlului sus- 

menționat, la care ne vom referi în continuare. 

1.2. Reguli comune privind căile de atac 
 

În art. 456 C.pr.civ. legiuitorul enumeră căile de atac. Potrivit textului, calea ordinară 

de atac este apelul, iar căile extraordinare de atac sunt recursul, contestația în anulare și 

revizuire. Ca atare, legiuitorul enumeră căile de atac și păstrează soluția neincluderii în 

cadrul acestora a recursului în interesul legii. Aceasta este o soluție firească, de vreme ce 

deciziile date în recursul în interesul legii „se pronunță în interesul legii” și nu au efect 

asupra hotărârilor examinate și nici cu privire la situația părților din procesele în care au 

fost date acele hotărâri. De asemenea, se observă că singura cale ordinară de atac este 

apelul, prin intermediul căruia se asigură parcurgerea a două grade de jurisdicție. 

 În ceea ce privește subiectele căilor de atac, art. 458 C.pr.civ. prevede că acestea pot 

fi exercitate numai de părțile aflate în proces care justifică un interes, în afară de cazul în 

care, potrivit legii, acest drept îl au și alte organe sau persoane. De pildă, în temeiul art. 

92 alin. (4) C.pr.civ., procurorul poate exercita căile de atac împotriva hotărârilor 

pronunțate în acțiunile având ca obiect apărarea drepturilor și intereselor legitime ale 

minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, precum și în alte cazuri 

expres prevăzute de lege. În procedura necontencioasă, apelul poate fi făcut de orice 

persoană interesată, chiar dacă nu a fost citată la soluționarea cererii. 

 Legiuitorul consacră unele reguli și principii comune căilor de atac, și anume: 

a) legalitatea căii de atac, principiu recunoscut în doctrina și jurisprudența anterioare 

noului Cod, dar nereglementat ca atare, și care semnifică faptul că „legea este cea care 

recunoaște sau nu dreptul la exercitarea unei căi de atac, iar nu judecătorul”. În acest sens, 

art. 457 alin. (1) C.pr.civ. prevede expres că „Hotărârea judecătorească este supusă numai 

căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent 

de mențiunile din dispozitivul ei”. Mențiunea inexactă din cuprinsul hotărârii cu privire la 

calea de atac deschisă contra acesteia nu are niciun efect asupra dreptului de a exercita calea 

de atac prevăzută de lege. Pentru ca partea care a avut încredere în mențiunea inexactă din 

hotărâre să nu fie prejudiciată, legiuitorul stabilește în art. 457 alin. (3) C.pr.civ. un 

corectiv. Astfel, dacă instanța respinge ca inadmisibilă calea de atac 
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neprevăzută de lege, exercitată de partea interesată în considerarea mențiunii inexacte din 

cuprinsul hotărârii cu privire la calea de atac, hotărârea pronunțată de instanța de control 

judiciar va fi comunicată, din oficiu, tuturor părților care au luat parte la judecata în care s-

a pronunțat hotărârea atacată. De la data comunicării începe să curgă, dacă este cazul, 

termenul pentru exercitarea căii de atac prevăzute de lege. Sintagma „dacă este cazul” 

trebuie înțeleasă în sensul că de la data comunicării hotărârii de respingere ca inadmisibilă 

curge termenul pentru exercitarea căii de atac (dacă legea prevede vreo cale de atac) 

prevăzute de lege împotriva hotărârii atacate cu o cale de atac greșit indicată. Atunci când 

instanța dispune recalificarea căii de atac, de la data pronunțării încheierii, pentru părțile 

prezente, sau de la data comunicării încheierii, pentru părțile care au lipsit, va curge un nou 

termen pentru declararea sau, după caz, motivarea căii de atac prevăzute de lege [art. 457 

alin. (4) C.pr.civ.]. Din coroborarea dispozițiilor alin. (3) și (4) ale art. 457 C.pr.civ., având 

în vedere și art. 152 C.pr.civ., conform căruia „Cererea de chemare în judecată sau pentru 

exercitarea unei căi de atac este valabil făcută chiar dacă poartă o denumire greșită”, rezultă 

că trebuie să facem următoarea distincție: 

a) în situația în care hotărârea cuprinde mențiunea inexactă cu privire la calea de atac 

deschisă contra acesteia și partea declară calea de atac prevăzută de lege, instanța va soluționa 

calea de atac declarată, întrucât, în ipoteza dată, nu este neceesară calificarea căii de atac ori 

recalificarea acesteia și nici respingerea căii de atac ca inadmisibilă; 

b) în situația în care partea declară calea de atac menționată inexact în hotărârea atacată, 

instanța de control judiciar va putea respinge ca inadmisibilă calea de atac, în temeiul art. 457 

alin. (3) C.pr.civ., după ce a pus acest aspect în dezbaterea contradictorie a părților; 

c) în cazul în care partea declară o altă cale de atac decât aceea prevăzută de lege și 

menționată corect în hotărârea atacată, instanța va proceda, conform art. 152 C.pr.civ., la 

calificarea căii de atac. 

b) ordinea exercitării căii de atac este o soluție reglementată în art. 459 C.pr.civ. și care, 

anterior noului Cod, era dedusă pe cale de interpretare. Alin. (1) al textului stabilește că nu 

pot fi exercitate căile extraordinare de atac atât timp cât este deschisă calea de atac a 

apelului. Recursul nu poate fi exercitat omisso medio este regula consacrată în alin. (2) teza 

întâi a art. 459 C.pr.civ., conform căruia, în cazul hotărârilor susceptibile de apel, dacă 

acesta nu a fost exercitat, recursul este inadmisibil. Cu toate acestea, o hotărâre 



199  

susceptibilă de apel și de recurs poate fi atacată, înăuntrul termenului de apel, direct cu 

recurs, la instanța care ar fi fost competentă să judece recursul împotriva hotărârii date în 

apel, dacă părțile consimt expres, prin înscris autentic sau prin declarație verbală, dată în 

fața instanței a cărei hotărâre se atacă și consemnată într-un proces-verbal. Deci, această 

posibilitate, reglementată ca excepție de la regula potrivit căreia recursul nu poate fi 

exercitat omisso medio, există numai în ipoteza în care părțile consimt expres în sensul 

arătat. De asemenea, pentru a fi aplicabilă excepția, recursul trebuie să fie exercitat numai 

pentru încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept marial, nu și pentru alte motive 

de casare. În schimb, căile extraordinare de atac pot fi exercitate și concomitent, în 

condițiile legii; recursul se judecă cu prioritate [art. 459 alin. (3) C.pr.civ.]. Prin urmare, 

pot fi exercitate concomitent mai multe căi extraordinare de atac, lucru posibil din moment 

ce motivele stabilite de lege pentru exercitarea acestora sunt diferite. Pe de altă parte, dacă 

se exercită atât recurs cât și contestație în anulare și/sau revizuire, recursul se judecă cu 

prioritate, apoi, după soluționarea recursului, concomitent sau succesiv se soluționează și 

celelalte căi extraordinare de atac; 

c) unicitatea căii de atac este o altă regulă, în temeiul căreia, dreptul la exercitarea 

unei căi de atac este unic, adică partea nu poate uza de aceeași cale de atac împotriva 

aceleiași hotărâri decât o singură dată, urmărindu-se, astfel, evitarea pronunțării unor 

hotărâri contradictorii și, totodată, netergiversarea judecării cauzei. În acest sens, art. 460 

alin. (1) C.pr.civ. stabilește că o cale de atac poate fi exercitată împotriva unei hotărâri 

numai o singură dată, dacă legea prevede același termen de exercitare pentru toate motivele 

existente la data declarării acelei căi de atac. 

Dacă prin aceeași hotărâre au fost soluționate și cereri accesorii, hotărârea este supusă 

în întregul ei căii de atac prevăzute de lege pentru cererea principală [alin. (2) art. 460 

C.pr.civ.]. 

În cazul în care prin aceeași hotărâre au fost soluționate mai multe cereri principale sau 

incidentale, dintre care unele sunt supuse apelului, iar altele recursului, hotărârea dată în 

apel este supusă recursului [alin. (3) art. 460 C.pr.civ.]. Dacă hotărârea cu privire la o cerere 

principală sau incidentală nu este supusă nici apelului și nici recursului, soluția cu privire 

la celelalte cereri este supusă căilor de atac în condițiile legii [alin. (4) art. 460 C.pr.civ.]. 
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În cazurile prevăzute la art. 460 alin. (2)-(4), redate mai sus, termenul de apel sau, după 

caz, de recurs este cel de drept comun, chiar dacă prin legi speciale se prevede altfel; 

d) art. 461 C.pr.civ. precizează partea din hotărâre care poate fi atacată, punând, 

astfel, capăt controverselor din literatura juridică și din jurisprudență referitoare la acest 

aspect. 

Calea de atac se îndreaptă împotriva soluției cuprinse în dispozitivul hotărârii. Cu 

toate acestea, în cazul în care calea de atac vizează numai considerentele hotărârii prin care 

s-au dat dezlegări unor probleme de drept ce nu au legătură cu judecarea acelui proces sau 

care sunt greșite ori cuprind constatări de fapt ce prejudiciază partea, instanța, admițând 

calea de atac, va înlătura acele considerente și le va înlocui cu propriile considerente, 

menținând soluția cuprinsă în dispozitivul hotărârii atacate. Această soluție este valabilă în 

cazul tuturor căilor de atac, independent de soluțiile pe care legiuitorul le prevede la fiecare 

cale de atac, întrucât art. 461 alin. (2) cuprinde o normă specială, care se aplică în toate 

cazurile în care sunt îndeplinite cerințele textului 

e) înțelegerea părților este posibilă oricând în cursul procesului, deci inclusiv în căile 

de atac, fapt prevăzut expres în art. 462 C.pr.civ., potrivit căruia părțile pot solicita instanței 

legal învestite cu soluționarea unei căi de atac să ia act de înțelegerea lor cu privire la 

soluționarea litigiului. Dispozițiile art. 438-441 C.pr.civ. se aplică în mod corespunzător, 

lucru firesc de vreme ce înțelegerea părților reprezintă o tranzacție judiciară; 

f) art. 463 C.pr.civ. reglementează posibilitatea achiesării la hotărâre. 

Achiesarea la hotărâre reprezintă renunțarea unei părți la calea de atac pe care o 

putea folosi ori pe care a exercitat-o deja împotriva tuturor sau a anumitor soluții din 

respectiva hotărâre. Atunci când este condiționată, achiesarea nu produce efecte decât dacă 

este acceptată expres de partea adversă. Dispozițiile art. 404 C.pr.civ. referitoare la 

renunțarea la calea de atac în fața primei instanțe sunt aplicabile. În art. 464 C.pr.civ. sunt 

prevăzute formele achiesării la hotărâre, respectiv achiesare expresă sau tacită, totală sau 

parțială; 

g) în fine, art. 465 C.pr.civ. stabilește regula că măsurile de administrare judiciară 

nu pot face obiectul niciunei căi de atac. Soluție judicioasă, întrucât măsurile de 

administrare judiciară (cum ar fi, repartizarea cauzelor pe complete, fixarea unui termen 
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de judecată) nu sunt acte jurisdicționale, ci măsuri de bună organizare și funcționare a 

serviciului în cadrul fiecărei instanțe. 

1.3. Clasificarea căilor de atac 
 

O primă clasificare este făcută chiar de legiuitor la art. 456 C.pr.civ., în funcție de 

condițiile de exercitare, în: căi de atac ordinare și căi de atac extraordinare. 

În prezent, singura cale de atac ordinară este apelul, calificată ca „ordinară” întrucât 

poate fi exercitată împotriva hotărârilor de primă instanță, de către partea nemulțumită de 

hotărâre, pentru orice motiv de nelegalitate și/sau netemeinicie. 

Căile extraordinare de atac sunt acelea care pot fi exercitate numai în condițiile și pentru 

motivele strict determinate de lege, împotriva hotărârilor executorii sau definitive. În Codul 

de procedură civilă sunt reglementate trei căi extraordinare de atac: recursul, contestația în 

anulare și revizuirea. 

În doctrină, căile de atac sunt clasificate și după alte criterii. Astfel: 

a) în funcție de instanța competentă să judece calea de atac, se distinge între căi de 

atac de reformare și căi de atac de retractare. Căile de atac de reformare sunt acelea care 

se judecă de o instanță superioară celei care a pronunțat hotărârea atacată, prin ele 

declanșându-se controlul judiciar. Sunt incluse în această categorie apelul și recursul. Căile 

de atac de retractare, cu o excepție, se soluționează chiar de către instanța care a pronunțat 

hotărârea atacată. Fac parte din această categorie contestația în anulare și revizuirea; 

b) după cum exercitarea căii de atac suspendă de drept sau nu executarea hotărârii 

atacate, căile de atac sunt suspensive de executare și nesuspensive de executare. Apelul este 

suspensiv de executare, pe când contestația în anulare și revizuirea nu suspendă de drept 

executarea, însă instanța, la cerere, poate suspenda executarea (art. 507 și 512 C.pr.civ.). 

Recursul suspendă de drept executarea hotărârii numai în cazurile expres prevăzute la art. 

484 alin. (1) C.pr.civ. În celelalte cazuri, exercitarea recursului nu suspendă executarea, 

însă instanța poate dispune suspendarea la cerere [art. 484 alin. (2)- 

(6) C.pr.civ.]; 

c) după cum exercitarea căii de atac provoacă sau nu o judecată în fond, căile de atac 

se clasifică în căi devolutive și căi nedevolutive. Căile de atac devolutive sunt acelea care, 
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în limitele a ceea ce s-a cerut în primă instanță și a ceea ce s-a atacat, provoacă o nouă 

judecată în fond, fără restricție în privința administrării probelor. Are acest caracter apelul. 

Căile de atac nedevolutive nu pot determina, în principiu, o nouă judecată în fond. Au acest 

caracter recursul, contestația în anulare și revizuirea, întrucât ele nu au drept consecință o 

rejudecare a fondului; 

d) în fine, căile de atac sunt grupate în căi de atac comune și căi de atac speciale, după 

cum părțile au sau nu acces direct la exercitarea lor. Toate căile de atac reglementate prin 

Codul de procedură civilă sunt căi comune de atac. 

2. Apelul. Noțiune și reglementare 

 
Apelul a fost reintrodus în Codul de procedură civilă de la 1865 prin Legea nr. 59/1993, 

iar în noul Cod este reglementat la art. 466-482. Pe baza acestor dispoziții, doctrina califică 

apelul ca fiind o cale de atac ordinară, de reformare, care permite judecarea procesului în 

fața unei instanțe superioare, în al doilea grad de jurisdicție, comună, devolutivă și 

suspensivă de executare. Așadar, prin intermediul apelului partea nemulțumită de hotărârea 

primei instanțe are posibilitatea de a provoca controlul judiciar asupra acelei hotărâri și de 

a obține îndreptarea ei; se realizează principiul dublului grad de jurisdicție; se asigură 

omogenizarea practicii instanțelor judecătorești din subordine, în interpretarea și aplicarea 

legii. 

3. Recursul. Noțiune, reglementare, caracteristici. Felurile recursului 

Recursul este reglementat în titlul II, Cartea a II-a, capitolul III „Căile extraordinare 

de atac”, art. 483-502 C.pr.civ. 

Potrivit acestor dispoziții, recursul reprezintă calea de atac prin care se solicită, în 

condițiile și pentru motivele expres și limitativ prevăzute de lege, controlul legalității 

hotărârii atacate, respectiv al concordanței acesteia cu dispozițiile legii materiale și 

procesuale aplicabile, fără a se putea administra, în principiu, probe noi și fără a avea loc 

o nouă judecată de fond. 

Recursul este o cale de atac extraordinară, de reformare, nedevolutivă și, în principiu, 

nesuspensivă de executare, prin care se exercită controlul de legalitate de către Înalta 
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Curte de Casație și Justiție sau, în cazurile prevăzute de lege, de către instanța ierarhic 

superioară celei care a pronunțat hotărârea atacată. 

Legiuitorul reglementează, ca și în cazul apelului, trei feluri de recurs: recursul 

principal, recursul incident și recursul provocat. Art. 491 C.pr.civ. prevede că recursul 

incident și recursul provocat se pot exercita, în cazurile prevăzute la art. 472 și 473 pentru 

apel, care se aplică în mod corespunzător, cu precizarea că și prin aceste recursuri pot fi 

invocate numai motivele de casare expres arătate la art. 488. De asemenea, la fel ca recursul 

principal, și aceste două forme de recurs pot fi formulate și susținute numai de avocat sau 

consilier juridic, cu excepția situației în care partea sau mandatarul acesteia, soț sau rudă 

până la gradul al doilea inclusiv, este licențiată în drept. 

4. Contestația în anulare. Noțiuni generale 

Contestația în anulare este reglementată în capitolul căilor extraordinare de atac, art. 

503 - 508 C.pr.civ. 

Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac, de retractare, nesuspensivă de 

executare, ce poate fi exercitată numai împotriva hotărârilor definitive, în cazurile și 

condițiile expres prevăzute de lege. 

Noul Cod de procedură civilă reglementează la art. 503 C.pr.civ. cele două forme de 

contestație în anulare, cunoscute în doctrina și jurisprudența anterioare și reglementate la 

art. 317 și 318 din Codul de la 1865: contestația în anulare obișnuită sau de drept comun 

[art. 503 alin. (1) C.pr.civ.] și contestația în anulare specială [art. 503 alin. (2) și (3) 

C.pr.civ.]. Această precizare este necesară, deoarece contestația în anulare obișnuită sau de 

drept comun poate fi exercitată împotriva oricăror hotărâri judecătorești definitive, în timp 

ce contestația în anulare specială poate fi exercitată numai împotriva hotărârilor 

judecătorești date de instanțele de recurs sau de instanțele de apel care, potrivit legii, nu pot 

fi atacate cu recurs. De asemenea, condițiile de exercitare și motivele pe care se întemeiază 

cele două feluri de contestație în anulare sunt diferite. 

Art. 504 alin. (3) C.pr.civ. instituie o condiție comună de admisibilitate a celor două 

forme de contestație în anulare, și anume: „o hotărâre împotriva căreia s-a exercitat 

contestația în anulare nu mai poate fi atacată de aceeași parte cu o nouă contestație în 

anulare, chiar dacă se invocă alte motive”. Prin urmare, partea care formulează o 
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contestație în anulare trebuie să invoce (indice) toate motivele care justifică cercetarea și 

admiterea acestei căi de atac, fiind imposibilă formularea unei noi contestații în anulare, 

chiar și pentru alte motive. Textul reiterează, de fapt, regula unicității căii de atac, 

consacrată la art. 460 alin. (1) C.pr.civ. Părțile în contestația în anulare, indiferent de forma 

acesteia, se numesc contestator și intimat. 

5. Revizuirea. Noțiuni generale 

Revizuirea este reglementată în capitolul căilor extraordinare de atac, art. 509 - 513 

C.pr.civ. 

Revizuirea este acea cale extraordinară de atac, de retractare, nesuspensivă de 

executare, prin intermediul căreia se poate obține modificarea sau desființarea unei hotărâri 

pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul, în cazurile și condițiile expres prevăzute 

de lege. 

Spre deosebire de contestația în anulare, care se întemeiază pe neregularități de ordin 

procedural, precum și spre deosebire de recurs, care urmărește remedierea erorilor de drept, 

revizuirea are drept scop, în principiu, îndreptarea erorilor săvârșite în legătură cu starea de 

fapt stabilită prin hotărâre. De regulă, cele trei căi extraordinare de atac pot fi exercitate și 

concomitent [art. 459 alin. (3) teza întâi C.pr.civ.], soluție firească de vreme ce motivele 

pentru care pot fi declarate și instanța competentă să le soluționeze sunt diferite. Cu toate 

acestea, dacă s-au exercitat atât căile de atac de retractare, cât și calea de atac de reformare, 

recursul, acesta din urmă are prioritate în soluționare [art. 459 alin. (3) teza a doua 

C.pr.civ.]. 

Majoritatea motivelor de revizuire se întemeiază pe împrejurări survenite ulterior 

pronunțării hotărârii ori pe împrejurări necunoscute de instanță la data judecării cauzei. 

Deci, în cadrul revizuirii, nu se pune problema realizării unui control judiciar, ci a unei 

noi judecăți, numai în temeiul unor elemente noi de fapt ce nu au format obiectul judecății 

finalizate cu pronunțarea hotărârii a cărei revizuire se cere. Motivele caracteristice de 

revizuire presupun că hotărârea a fost temeinică în raport cu probele dosarului la data 

pronunțării ei, însă ulterior s-au descoperit materiale noi sau se constată că probele care 

au fundamentat-o au fost false, astfel încât situația de fapt reținută de către instanță, 
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văzută prin prisma noilor elemente, nu mai corespunde realității, impunându-se retractarea 

hotărârii respective. 

Revizuirea este o cale de atac deschisă părților din proces. Părțile în revizuire se numesc 

revizuent și intimat. Calitate procesuală activă ori calitate de revizuent poate avea oricare 

parte din procesul soluționat prin hotărârea atacată, care justifică un interes. De asemenea, 

în condițiile art. 92 C.pr.civ., procurorul poate exercita calea de atac a revizuirii. 
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GRILE 

 

1. Căile extraordinare de atac sunt: 

a) recursul, recursul în interesul legii, contestația în anulare și revizuirea; 

b) recursul în interesul legii, contestația în anulare și revizuirea; 

c) recursul, contestația în anulare și revizuirea. 

 
 

2. Căile extraordinare de atac nu pot fi exercitate: 

a) atât timp cât este deschisă calea de atac a apelului, cu excepția cazului în care părțile 

consimt expres să exercite direct recursul, dar numai pentru încălcarea sau aplicarea greșită 

a normelor de drept material ; 

b) concomitent; 

c) decât în condițiile și pentru motivele expres și limitativ prevăzute de lege. 

 
 

3. Pot forma obiect al apelului: 

a) hotărârile pronunțate în primă instanță, dacă legea nu prevede expres altfel; 

b) hotărârile date în ultimă instanță dacă, potrivit legii, instanța nu putea să judece decât 

în primă instanță; 

c) încheierile date în procedura necontencioasă judiciară, cu excepția celei pronunțate de 

un complet al ICCJ. 

 
4. Termenul de apel: 

a) este de 30 de zile, dacă legea nu prevede altfel; 

b) curge de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel; 

c) pentru procuror, curge de la pronunțarea hotărârii, dacă a participat la judecarea cauzei; 

d) de regulă, suspendă executarea hotărârii de primă instanță. 

 
 

5. Regula unicității căii de atac se manifestă și sub următoarele aspecte: 

a) dacă prin aceeași hotărâre au fost soluționate și cereri accesorii, hotărârea este supusă 

în întregul ei căii de atac prevăzute de lege pentru cererea principală; 
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b) dacă hotărârea cu privire la o cerere principală sau incidentală nu este supusă nici 

apelului și nici recursului, soluția cu privire la celelalte cereri nu este supusă căilor de atac; 

c) hotărârea prin care au fost soluționate mai multe cereri principale sau incidentale, dintre 

care unele sunt supuse apelului, iar altele recursului, este supusă în întregul ei apelului, iar 

hotărârea dată în apel este supusă recursului. 

 
6. În procesele pornite în intervalul 15 februarie 2013 - 31 decembrie 2015: 

a) apelul și, când este cazul, motivele de apel se depun la instanța a cărei hotărâre se 

atacă; 

b) apelul și, când este cazul, motivele de apel se depun, sub sancțiunea nulității la instanța 

a cărei hotărâre se atacă ; 

c) intimatul din apelul principal trebuie să depună întâmpinarea în termen de cel mult 15 

zile de la data primirii comunicării cererii de apel și a motivelor de apel. 

 
7. Apelul provocat: 

a) poate fi exercitat de către intimatul din apelul principal împotriva unei persoane care nu 

este parte în acest apel dar care a figurat în primă instanță; 

b) se depune de către intimat odată cu întâmpinarea la apelul principal; 

c) se comunică și intimatului din apelul provocat. 

 
 

8. Nu sunt supuse recursului: 

a) hotărârile date în apel; 

b) hotărârile date în cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă; 

c) hotărârile date asupra cererilor de ordonanță președințială. 

 
 

9. În caz de admitere a recursului: 

a) hotărârea atacată poate fi casată, în tot sau în parte; 

b) instanța supremă (ICCJ) dispune casarea cu trimitere spre o nouă judecată, afară de cazul 

în care casarea s-a făcut pentru depășirea atribuțiilor puterii judecătorești sau pentru 

încălcarea autorității de lucru judecat, când cererea se respinge ca inadmisibilă; 
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c) tribunalul sau curtea de apel dispune casarea cu reținere și doar, în mod excepțional, 

casarea cu trimitere. 

 
10. La judecata în fond după casare: 

a) sunt admisibile orice probe prevăzute de lege, indiferent de felul casării; 

b) instanța va judeca în limitele casării și ținând seama de toate motivele invocate înaintea 

instanței a cărei hotărâre a fost casată; 

c) hotărârile instanței de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii 

pentru instanța care judecă fondul. 

 
11. Casarea unei hotărâri se poate cere: 

a) numai pentru motive de nelegalitate; 

b) atât pentru motive de nelegalitate, cât și pentru motive de netemeinicie; 

c) când instanța nu a fost alcătuită conform legii; 

d) când s-aîncălcat autoritatea de lucru judecat. 

 
 

12. Referitor la contestația în anulare: 

a) judecata se face de urgență și cu precădere, conform regulilor aplicabile judecății în 

recurs; 

b) întâmpinarea se depune la dosar cu cel puțin 5 zile înaintea primului termen de 

judecată și nu se comunică contestatorului; 

c) hotărârea dată asupra contestației este supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea 

atacată. 

 
13. Cererea de revizuire se soluționează: 

a) în toate cazurile de către instanța care a pronunțat hotărârea a cărei revizuire se cere; 

b) potrivit dispozițiilor procedurale aplicabile judecății finalizate cu hotărârea atacată; 

c) printr-o hotărâre nesusceptibilă de vreo cale de atac. 
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14. În cazul revizuirii solicitate pentru hotărâri potrivnice: 

a) termenul de exercitare este de o lună de la data rămânerii definitive a ultimei hotărâri; 

b) competența de soluționare revine instanței mai mare în grad față de instanța care a dat 

prima hotărâre, cu excepția cazului în care una dintre instanțe este ICCJ, când cererea se va 

judeca de instanța supremă; 

c) hotărârea pronunțată este supusă recursului. 
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Capitolul IX 

DISPOZIȚII PRIVIND ASIGURAREA UNEI PRACTICI JUDICIARE UNITARE. 

RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII. SESIZAREA ICCJ ÎN VEDEREA 

PRONUNȚĂRII UNEI HOTĂRÂRI PREALABILE PENTRU DEZLEGAREA 

UNOR CHESTIUNI DE DREPT 

 

 
1. Noțiuni generale 

Interpretarea și aplicarea unitară a legii de către instanțele judecătorești constituie 

unul dintre criteriile de apreciere și de determinare a calității și eficienței justiției și, 

totodată, o necesitate desprinsă din nevoia de garantare a securității raporturilor juridice. 

Justițiabilii trebuie să aibă conștiința că actul de justiție este nediscriminatoriu și echitabil. 

Comisia Europeană a semnalat, în repetate rânduri, că o deficiență majoră a 

sistemului judiciar românesc o reprezintă practica judiciară neunitară, asupra căreia 

trebuie întreprinse măsuri de unificare. În acest scop, legiuitorul noului Cod a consacrat, 

în titlul III al Cărții a II-a, alături de recursul în interesul legii, un mijloc nou de asigurare 

a practicii judiciare unitare, intitulat: „Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în 

vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, pentru dezlegarea unor chestiuni de drept”. 

Deși cele două instituții (mijloace procesuale) par a fi identice, ele se deosebesc printr-

o serie de caracteristici, ce permit calificarea lor ca instituții de sine stătătoare, fără a avea 

natura juridică a unor căi de atac. 

Realizarea dezideratului justiției de a asigura o interpretare și aplicare unitară a legii 

trebuie să devină o realitate, iar un rol important în acest sens revine ICCJ, desemnată 

constituțional și organic să asigure această interpretare și aplicare. 

Evident, asigurarea unei practici judiciare unitare se poate și trebuie să se realizeze și 

prin alte mijloace legale, întrucât, așa cum s-a afirmat „este iluzorie speranța că aplicarea 

unitară se asigură numai prin recursul în interesul legii” sau, în prezent, prin cele două 

mijloace menționate mai sus. Totuși, instrumentele legislative nu reprezintă, prin ele însele, 

o soluție care să rezolve lipsa de unitate a practicii judiciare, fiind necesară aplicarea lor 

efectivă în scopul eficientizării actului de justiție, în așa fel „încât să se 
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elimine, pe cât posibil, orice contradicție în decizii ale instanțelor, pronunțate în situații 

similare”. 

2. Asemănări și deosebiri între cele două mijloace procesuale de asigurare 

a unei practici judiciare unitare 

2.1. Asemănări: 
 

1. ambele sunt mijloace de asigurare a unei practici judiciare unitare, cu o natură juridică 

de sine-stătătoare, fără a avea natura juridică a unei căi de atac; 

2. obiectul celor două mecanisme îl poate forma numai o problemă de drept, nu și elemente 

de fapt; este vorba de o problemă de drept procesual sau de drept substanțial; trebuie să fie 

o problemă de drept reală, în sensul că dezlegarea să privească dispoziții neclare, 

îndoielnice, lacunare ori contradictorii și nu dispoziții clare, neîndoielnice, complete; 

3. atât recursul în interesul legii, cât și sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri 

prealabile sunt de competența ICCJ, desemnată constituțional și organic să asigure 

interpretarea și aplicarea unitară a legii; 

4. părțile din procesul în cursul căruia s-a făcut sesizarea, sau din procesele în care s-au 

dat hotărârile judecătorești definitive, prin care s-au soluționat în mod diferit problemele 

de drept, nu au calitate procesuală activă, nu au acces direct la procedura hotărârii prealabile 

sau, după caz, a recursului în interesul legii; 

5. similar recursului în interesul legii, este prevăzută procedura prealabilă a întocmirii unui 

raport asupra problemei de drept supuse dezlegării, de către judecătorul sau judecătorii 

raportori, anume desemnați, care nu devin incompatibili; 

6. în vederea întocmirii raportului, în ambele proceduri, președintele completului va putea 

solicita unor specialiști recunoscuți opinia scrisă asupra problemelor de drept soluționate 

diferit, respectiv asupra chestiunii noi de drept; 

7. în cazul ambelor mijloace, raportul trebuie să cuprindă aceleași elemente, adică: 

- soluțiile diferite date problemei de drept și argumentele pe care se fundamentează 

(recursul în interesul legii), respectiv constatarea existenței unei chestiuni noi de 
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drept, punctul de vedere al completului de judecată și al părților (pronunțarea hotărârii 

prealabile); 

- jurisprudența relevantă a C.C., a C.E.D.O. sau a CJUE; 

- dacă este cazul, doctrina în materie, precum și opinia specialiștilor consultați; 

Raportorii vor întocmi și vor motiva proiectul soluției ce se propune a fi dată recursului 

în interesul legii, respectiv sesizării în vederea pronunțării hotărârii prealabile. 

8. pentru soluționarea ambelor sesizări, legiuitorul prevede același termen de judecată, 3 

luni de la data sesizării instanței, respectiv 3 luni de la data învestirii instanței; 

9. în ambele proceduri, convocarea ședinței completului se face cu cel puțin 20 de zile 

înainte de desfășurarea acesteia și fiecare membru al completului (judecător) va primi o 

copie a raportului și a soluției propuse; 

10. asupra ambelor sesizări, ICCJ se pronunță printr-o decizie, care se motivează și se 

publică în M. Of. în aceleași termene (30 zile de la pronunțare; 15 zile de la motivare); 

soluția se adoptă cu aceeași majoritate (calificată) - 2/3 din numărul judecătorilor 

completului, fără posibilitatea abținerii de la vot; 

11. dezlegările date problemelor de drept au aceleași caractere de obligativitate, de la data 

publicării deciziilor în M. Of., pentru instanțele judecătorești, cu excepția instanței care a 

solicitat dezlegarea chestiunii noi de drept (de la data pronunțării deciziei); 

12. efectele deciziilor pronunțate asupra celor două sesizări încetează în același moment, 

și anume modificarea, abrogarea sau constatarea neconstituționalității dispozițiilor legale 

care au făcut obiectul interpretării. 

2.2. Deosebiri: 
 

1. recursul în interesul legii este reglementat ca o soluție-remediu, postfactum, în sensul 

că poate avea ca obiect acele părți din hotărârile definitive atacate, care se referă la 

problemele de drept care au primit o soluționare diferită din partea instanțelor judecătorești, 

în timp ce sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile este reglementată ca o 

soluție preventivă, de natură să elimine riscul apariției unei jurisprudențe neunitare - 

chestiune de drept nouă; 

2. sfera (persoanelor) subiectelor care au calitate procesuală activă este diferită; au 

legitimare procesuală de a exercita recursul în interesul legii: procurorul general al 
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Parchetului de pe lângă ICCJ (din oficiu sau la cererea ministrului justiției), colegiul de 

conducere al ICCJ, colegiile de conducere ale curților de apel și Avocatul Poporului; în 

cazul celui de-al doilea mijloc procesual, au legitimare procesuală: completul de judecată 

al ICCJ, al curții de apel sau al tribunalului învestit cu soluționarea cauzei în ultimă instanță, 

fiind exclus completul de judecată al judecătoriei; 

3. în cazul recursului în interesul legii, subiectele menționate au dreptul și obligația de 

a exercita recursul, pe când în cazul procedurii pronunțării unei hotărâri prealabile, 

subiectele îndreptățite au doar posibilitatea nu și obligația de a sesiza ICCJ, fapt ce 

rezultă din sintagmele folosite: „au îndatorirea”; „va putea”; 

4. spre deosebire de recursul în interesul legii care poate avea ca obiect probleme de 

drept soluționate în mod diferit prin hotărâri judecătorești definitive, procedura 

pronunțării unei hotărâri prealabile este aplicabilă numai în situația în care instanța învestită 

cu soluționarea cauzei în ultimă instanță (apel sau recurs) constată existența unei 

chestiuni de drept noi, de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei 

respective, chestiune asupra căreia ICCJ nu a statuat și nici nu face obiectul unui recurs în 

interesul legii în curs de soluționare; 

5. în ceea ce privește obiectul recursului în interesul legii, legiuitorul prevede în mod 

expres obligativitatea anexării la cererea de recurs a hotărârilor definitive contradictorii. 

Deși nu indică în mod expres numărul de hotărâri contradictorii, din ansamblul 

reglementării, din jurisprudență și doctrină se înțelege că problemele de drept nu pot rezulta 

decât dintr-o practică contradictorie relevantă; contrarietatea între două sau câteva 

hotărâri nejustificând recursul în interesul legii. Relativ la cel de-al doilea mecanism, 

legiuitorul nu impune necesitatea existenței unei/unor hotărâri judecătorești, însă 

chestiunea de drept supusă dezbaterii trebuie să fie una veritabilă, legată de posibilitatea 

de a interpreta diferit un text de lege; 

6. legea nu prevede un termen de exercitare a recursului în interesul legii, însă, pentru cel 

de-al doilea mijloc de asigurare a practicii unitare, legiuitorul folosește sintagma „în cursul 

judecății”, de unde rezultă că sesizarea ICCJ se poate face de îndată ce completul învestit 

cu soluționarea cauzei în ultimă instanță constată, din oficiu sau la solicitarea părților, după 

dezbateri contradictorii, existența unei chestiuni noi de drept, în sensul art. 519 C.pr.civ.; 
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7. sesizarea instanței supreme se face prin acte procesuale diferite: cerere în cazul 

recursului în interesul legii, încheiere nesupusă niciunei căi de atac în cazul procedurii 

hotărârii prealabile; încheierea se dă după dezbateri contradictorii și va cuprinde: motivele 

admisibilității sesizării, punctul de vedere al completului de judecată și al părților; 

încheierea se publică pe pagina de internet a ICCJ (după înregistrarea cauzei la această 

instanță), măsură menită să faciliteze luarea în considerare a hotărârii prealabile în situația 

soluțiilor pronunțate de instanțe în cauze similare; 

8. în cazul recursului în interesul legii nu se pune problema suspendării vreunei cauze, 

de vreme ce se exercită postfactum, în schimb, pentru procedura hotărârii prealabile, 

legiuitorul consacră două cazuri de suspendare: 

- suspendare obligatorie a cauzei în cursul judecății căreia s-a făcut sesizarea, până la 

pronunțarea hotărârii prealabile; 

- suspendarea facultativă a cauzelor similare până la soluționarea sesizării; 

9. o altă deosebire este aceea referitoare la numărul raportorilor, [a judecătorilor numiți 

să întocmească un raport asupra recursului în interesul legii, respectiv asupra sesizării], care 

să întocmească și să motiveze proiectul soluției ce se propune a fi dată; 

10. alcătuirea (compunerea) completului de judecată este reglementată diferit: 

- președintele completului (președintele sau, în lipsă, vicepreședintele ICCJ), președinții de 

secții ale ICCJ și 20 judecători pentru recursul în interesul legii; 

- președintele completului (președintele secției corespunzătoare a ICCJ sau un judecător 

desemnat de acesta) și 8 sau, după caz, 12 judecători din cadrul secției corespunzătoare a 

ICCJ pentru procedura hotărârii prealabile; 

11. spre deosebire de recursul în interesul legii, procedura hotărârii prealabile se 

caracterizează prin contradictorialitate (chiar dacă judecata în fața instanței supreme 

se face fără citarea părților), în sensul că părțile au posibilitatea să depună, în scris, punctul 

de vedere asupra chestiunii de drept supusă judecății, în termen de 15 zile de la data când 

li s-a comunicat raportul; 

12. hotărârea asupra recursului în interesul legii nu produce niciun efect asupra 

hotărârilor judecătorești examinate și nici cu privire la situația părților din procesele 

în care acestea au fost pronunțate; deciziile în recursul în interesul legii nu afectează 

autoritatea de lucru judecat și nici forța executorie a hotărârilor supuse 
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examinării. În schimb, hotărârea asupra sesizării pentru dezlegarea unei chestiuni de 

drept noi produce efecte în cauza în legătură cu care a fost pronunțată și este 

obligatorie și pentru celelalte instanțe judecătorești sesizate cu cauze similare. Ea 

afectează autoritatea de lucru judecat provizorie a hotărârilor date în primă instanță în 

aceste cauze. De asemenea, ea afectează forța executorie a hotărârilor de primă instanță 

date în aceste cauze, de vreme ce este obligatorie. 
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GRILE 

 

1. Recursul în interesul legii: 

a) este o cale ordinară de atac; 

b) este o cale extraordinară de atac; 

c) este un mijloc procesual de asigurare a unei practici judiciare unitare. 

 
 

2. Sunt mijloace procesuale de asigurare a unei practici judiciare unitare: 

a) recursul, recursul în interesul legii, procedura pronunțării unei hotărâri prealabile 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept; 

b) numai recursul în interesul legii; 

c) numai sesizarea ICCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept. 

 
3. Recursul în interesul legii se soluționează: 

a) în complet de 5 judecători; 

b) de ICCJ în Secții Unite; 

c) în complet format din 25 de judecători. 

 
 

4. Decizia dată în recursul în interesul legii: 

a) produce efecte asupra hotărârilor judecătorești examinate și cu privire la situația 

părților din procesele în care s-au pronunțat aceste hotărâri; 

b) este obligatorie pentru instanțe de la data publicării în Monitorul Oficial al României; 

c) se motivează în termen de cel mult 15 zile de la prnunțare și se publică în cel mult 15 

zile de la motivare; 

d) își încetează aplicabilitatea la data modificării, abrogării sau constatării 

neconstituționalității dispoziției legale care a făcut obiectul interpretării. 

 
5.  Calitate procesuală de a sesiza ICCJ în vederea pronunțării unei hotărâri 

prealabile are: 

a) orice complet de judecată al oricărei instanțe judecătorești; 
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b) numai procurorul general al Parchetului de pe lângă ICCJ; 

c) orice complet de judecată al ICCJ, al curții de apel sau al judecătoriei, învestit cu 

soluționarea cauzei în ultimă instanță. 

 
6. Procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni 

de drept: 

a) se desfășoară cu citarea părților, în cel mult 3 luni de la data învestirii ICCJ; 

b) este scutită de taxa judiciară de timbru și de timbrul judiciar; 

c) se finalizează printr-o decizie obligatorie pentru toate instanțele de la data pronunțării. 
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Capitolul X 

PROCEDURI SPECIALE. PROCEDURA DIVORȚULUI. PROCEDURA 

PUNERII SUB INTERDICȚIE JUDECĂTOREASCĂ. PROCEDURA DE 

DECLARARE A MORȚII. MĂSURI ASIGURĂTORII ȘI PROVIZORII. 

PROCEDURA PARTAJULUI JUDICIAR. PROCEDURA 

ORDONANȚEI PREȘEDINȚIALE. CERERILE POSESORII. 

PROCEDURA OFERTEI DE PLATĂ ȘI CONSEMNAȚIUNI. 

PROCEDURA ORDONANȚEI DE PLATĂ. PROCEDURA CU PRIVIRE 

LA CERERILE DE VALOARE REDUSĂ. EVACUAREA DIN 

IMOBILELE FOLOSITE SAU OCUPATE FĂRĂ DREPT. 

PROCEDURA PRIVITOARE LA ÎNSCRIEREA DREPTURILOR 

DOBÂNDITE ÎN TEMEIUL UZUCAPIUNII. PROCEDURA 

REFACERII ÎNSCRISURILOR ȘI HOTĂRÂRILOR DISPĂRUTE. 

CAUȚIUNEA JUDICIARĂ 

 
 

1. Repere introductive 
 

Procedurile speciale reprezintă un ansamblu de norme juridice cu caracter particular, 

care derogă de la regulile dreptului comun privind unele aspecte ale judecății. Așa fiind, 

procedurile speciale nu se caracterizează printr-o reglementare completă a modului de 

înfăptuire a justiției în materia respectivă și, de aceea, normele speciale care le 

reglementează se completează cu normele dreptului comun. Soluția completării cu dreptul 

comun este consacrată adeseori în mod expres prin lege [de pildă, art. 275 Codul muncii, 

art. 28 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ], însă ea se aplică și 

în temeiul principiului completării normelor speciale cu normele generale, de drept comun. 

De altfel, art. 2 C.pr.civ. instituie caracterul general și comun al Codului de procedură 

civilă, stabilind că dispozițiile acestui cod alcătuiesc procedura de drept comun în materie 

civilă și că ele se aplică și în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu 

cuprind dispoziții contrare. 
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Cadrul legal principal al procedurilor speciale îl constituie Cartea a VI-a a Codului de 

procedură civilă, unde legiuitorul reglementează alături de procedurile existente și în 

vechiul cod și unele proceduri consacrate anterior prin alte acte normative. De asemenea, 

în Cartea a III-a a Codului de procedură civilă este reglementată „Procedura necontencioasă 

judiciară”, iar Cartea a IV-a a aceluiași cod cuprinde norme „Despre arbitraj”. 

Proceduri speciale sunt consacrate și prin alte acte normative, însă în cadrul acestui 

capitol vom analiza doar procedurile speciale reglementate în Codul de procedură civilă. 

2. Procedura divorțului (Desfacerea căsătoriei) 

 
2.1. Sediul materiei. Precizări terminologice 

 

Divorțul este mijlocul prin care se pune capăt existenței căsătoriei. Codul civil 

reglementează în capitolul VII al titlului II al cărții a II-a, art. 373-404 „Desfacerea 

căsătoriei”, pe două secțiuni: secțiunea 1 „Cazurile de divorț” și secțiunea a 2-a „Efectele 

divorțului”. La rândul său, Codul de procedură civilă reglementează în Cartea a VI-a, titlul 

I, art. 914-934, dispozițiile comune privind procedura divorțului și unele reguli particulare 

referitoare la divorțul remediu și la divorțul din culpa soților. 

Din aceste dispoziții, se poate observa că reglementarea actuală a divorțului consacră 

o completare și interdependență între prevederile Codului civil și cele ale Codului de 

procedură civilă, oglindind legătura indisolubilă între normele dreptului material și normele 

dreptului procesual. 

Legiuitorul distinge între încetarea, desființarea și desfacerea căsătoriei, stabilind la art. 

259 C.civ. următoarele principii: căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea 

judecătorească a morții unuia dintre soți [alin. (5)]; căsătoria poate fi desfăcută prin 

divorț, în condițiile legii [alin. (6)]. Desființarea căsătoriei (nulitatea acesteia) intervine ca 

sancțiune a nerespectării unora dintre condițiile prevăzute de lege pentru încheierea 

valabilă a acesteia, Codul civil consacrând în capitolul IV din titlul II al Cărții a II-a 

instituția „Nulitatea căsătoriei”. Subliniem doar că, spre deosebire de încetarea și de 

desfacerea căsătoriei, desființarea acesteia își produce efectele din momentul încheierii ei, 

căsătoria fiind considerată că nu a existat niciodată. 
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În măsura în care normele cuprinse în textele de lege menționate nu reglementează unele 

aspecte ale procesului, ele se vor completa cu normele dreptului comun. 

2.2. Formele sau modalitățile de desfacere a căsătoriei 
 

Spre deosebire de încetarea căsătoriei care are la bază cauze naturale și obiective 

(moartea sau declararea judecătorească a morții unuia dintre soți), desfacerea căsătoriei 

poate avea loc prin divorț, în timpul vieții soților, numai în condițiile expres stabilite de 

legiuitor la art. 373-381 C.civ. 

Sub denumirea marginală „Motive de divorț”, art. 373 C.civ. stabilește că divorțul poate 

avea loc: 

a) prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de 

celălalt soț; 

b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav 

vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă; 

c) la cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani; 

d) la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea 

căsătoriei. 

Din aceste prevederi, precum și din prevederile Codului de procedură civilă rezultă 

noua concepție asupra desfacerii căsătoriei prin divorț, care pare să dea prioritate divorțului 

remediu față de divorțul sancțiune. Legiuitorul stabilește două modalități sau tipuri de 

divorț, și anume: divorțul remediu (fără culpă), categorie care include motivele prevăzute 

la art. 373 lit. a) și d), adică divorțul prin acordul soților și divorțul din motive de sănătate; 

divorțul din culpa soților, categorie care include motivele prevăzute la art. 373 lit. b) și 

c) și care dau expresie concepției mixte, concepție ce are în vedere atât imposibilitatea 

continuării căsătoriei, cât și culpa soțului care a determinat o astfel de situație. Altfel spus, 

a doua categorie include divorțul la inițiativa unuia dintre soți pentru motive temeinice și 

divorțul pentru separarea în fapt. 

La rândul său, divorțul prin acordul soților prezintă două forme: divorț prin cerere 

comună; divorț prin cerere acceptată de pârât. Divorțul prin acordul soților poate avea loc 

pe cale judiciară, în fața instanței judecătorești (art. 374 C.civ.) sau pe cale administrativă 

ori prin procedura notarială. Apreciem că divorțul prin cerere acceptată de pârât nu poate 
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avea loc decât pe cale judiciară, de vreme ce în cazul divorțului prin acordul soților pe cale 

administrativă sau prin procedura notarială cererea de divorț se depune de soți împreună la 

ofițerul de stare civilă sau la notarul public. 

3. Procedura punerii sub interdicție judecătorească. Reglementare, 

noțiune, condiții de fond și legitimare procesuală 

Sub imperiul vechii legislații, legiuitorul reglementa „Interdicția” în art. 142-151 din 

Codul familiei și „Procedura interdicției” în art. 30-35 din Decretul nr. 32/1954 pentru 

punerea în aplicare a Codului familiei și a Decretului privitor la persoanele fizice și 

persoanele juridice. 

Noua legislație consacră în art. 164-177 C.civ. „Ocrotirea interzisului judecătoresc”, iar 

în art. 935-942 C.pr.civ., „Procedura punerii sub interdicție judecătorească”. 

Preluând într-o formulare adecvată contextului legislativ actual dispozițiile art. 142 

alin. (1) din fostul Cod al familiei, art. 164 C.civ. stabilește că: „Persoana care nu are 

discernământ necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației sau debilității 

mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească”. Altfel spus, persoana în cauză va fi 

declarată incapabilă de a-și exercita singură drepturile civile și i se va numi în acest scop 

un reprezentant legal. 

Având în vedere textul reprodus mai sus și ansamblul reglementării în materie, precum 

și definițiile date în literatura juridică, reținem că interdicția judecătorească este măsura de 

ocrotire care poate fi dispusă de instanța judecătorească față de persoana fizică lipsită de 

discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale din cauza alienației ori 

debilității mintale și care constă în lipsirea de capacitatea de exercițiu și instituirea tutelei. 

Prin urmare, pentru ca o persoană să poată fi pusă sub interdicție judecătorească, trebuie 

îndeplinite cumulativ următoarele condiții de fond: 

a) persoana (a cărei punere sub interdicție se solicită) să fie lipsită de discernământ; 

b) lipsa de discernământ a persoanei în cauză să o pună pe aceasta în imposibilitatea 

de a se îngriji de interesele sale, ceea ce determină instituire tutelei interzisului; 

c) lipsa discernământului să se datoreze alienației sau debilității mintale. 

Starea de „alienație mintală” sau „debilitate mintală” se stabilește de medicul de 

specialitate. Ca un element de noutate, legiuitorul stabilește semnificația acestor 
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sintagme în art. 211 din Legea nr. 71/2011. Astfel: „În sensul Codului civil, precum și al 

legislației civile în vigoare, prin expresiile alienație mintală sau debilitate mintală se 

înțelege o boală psihică ori un handicap psihic ce determină incompetența psihică a 

persoanei de a acționa critic și predictiv privind consecințele social-juridice care pot 

decurge din exercitarea drepturilor și obligațiilor civile”. Probabil că această soluție 

legislativă are la bază și opiniile din doctrină, prin care s-a apreciat că „persoana pusă sub 

interdicție trebuie să fie atinsă de alienație mintală cu caracter de obișnuință și în așa grad 

încât puterea de voință conștientă să fie, dacă nu complet nimicită, ce puțin profund alterată. 

O stare trecătoare de inconștiență, chiar completă, nu este suficientă pentru punerea sub 

interdicție, după cum odată statornicită starea de alienație mintală, e indiferent dacă această 

stare lasă să subziste intervale lucide”. Altfel spus, starea de alienație sau debilitate mintală 

presupune o boală a minții omului cu caracter de permanență, de durată și nu cu caracter 

efemer, temporar, pasager. În același sens, în jurisprudență s-a apreciat că punerea sub 

interdicție este condiționată de existența unei stări de tulburare mintală cu caracter general 

și permanent, că slăbirea trecătoare a facultăților mintale, inconștiența generată de beție, de 

unele decepții trecătoare etc. nu justifică luarea unei asemenea măsuri. 

Așa cum se subliniază în literatura juridică și în jurisprudență, condițiile punerii sub 

interdicție sunt de strictă interpretare și aplicare. De altfel, această concluzie se poate 

desprinde și din cele ce preced. Ca atare, nu s-ar putea dispune punerea sub interdicție 

pentru alte motive și în alte condiții decât cele expres și limitativ prevăzute de lege. De 

exemplu, nu s-ar putea dispune punerea sub interdicție a unei persoane care nu este în 

măsură să se îngrijească de interesele sale din alte motive decât lipsa discernământului (cum 

ar fi starea de sănătate, vârsta înaintată, viața particulară dezordonată) și nici în ipoteza în 

care lipsa discernământului se datorează altor cauze decât alienației sau debilității mintale. 

Referitor la persoanele care pot fi puse sub interdicție, spre deosebire de reglementarea 

anterioară, care stabilea că „pot fi puși sub interdicție și minorii (...)” - art. 142 alin. final 

din Codul familiei, fără a face vreo distincție, textul art. 164 alin. (2) C.civ. prevede că „pot 

fi puși sub interdicție judecătorească și minorii cu capacitate de exercițiu restrânsă”. 

Așadar, pot fi puse sub interdicție judecătorească persoanele majore, dar și 
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minorii cu capacitate de exercițiu restrânsă, dacă sunt îndeplinite cerințele alin. (1) al art. 

164 C.civ. 

Din sintagma „interdicție judecătorească”, folosită în art. 164 C.civ., precum și în alte 

texte din Codul civil și din Codul de procedură civilă, rezultă faptul că punerea sub 

interdicție are un caracter judiciar, fiind necesară pronunțarea unei hotărâri judecătorești. 

De aceea, această măsură de ocrotire nu poate fi dispusă decât de către o instanță 

judecătorească, competentă, desigur, potrivit legii. 

În ceea ce privește legitimarea procesuală activă, legiuitorul stabilește în art. 165 C.civ., 

intitulat marginal „Persoanele care pot cere punerea sub interdicție”, că interdicția poate fi 

cerută de persoanele prevăzute la art. 111, care este aplicabil în mod corespunzător. Este 

vorba despre persoanele care au obligația să înștiințeze instanța de tutelă despre existența 

unui caz ce face necesară instituirea tutelei. Conform textului la care face trimitere 

legiuitorul (art. 111 C.civ.), intră în această categorie: persoanele apropiate minorului, 

precum și administratorii și locatarii casei în care locuiește minorul; serviciul de stare civilă 

și notarul public; instanța judecătorească; organele administrației publice locale, instituțiile 

de ocrotire și orice altă persoană. Punerea sub interdicție poate fi solicitată și de către 

procuror, în temeiul art. 92 alin. (1) C.pr.civ. Prin urmare, poate solicita punerea sub 

interdicție oricine are interes, inclusiv persoana fizică ce urmează a fi pusă sub interdicție 

(care poate avea atât calitatea de pârât, cât și de reclamant), dar și orice altă persoană care 

are cunoștință despre cel aflat în imposibilitate de a se îngriji de interesele sale din cauza 

alienației sau debilității mintale. 

Ca un element de noutate în materia ocrotirii persoanelor, similar soluției consacrate 

în art. 114 C.civ. pentru tutela minorului, art. 166 C.civ. stabilește posibilitatea desemnării 

tutorelui „în anticiparea situației în care persoana care face actul de desemnare ar fi pusă 

sub interdicție” sau, altfel spus, instituie așa-numita „tutelă dativă” ori 

„mandatul de protecție”, după modelul legislațiilor moderne, precum legislația din Quebec 

și legislația franceză. Astfel, potrivit textului, orice persoană care are capacitatea deplină 

de exercițiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în formă 

autentică, persoana care urmează a fi numită tutore pentru a se îngriji de persoana și 

bunurile sale în cazul în care ar fi pusă sub interdicție judecătorească. Totodată, legiuitorul 

face trimitere la art. 114 alin. (3) - (5) C.civ., care se aplică în mod 
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corespunzător, de unde rezultă că desemnarea poate fi revocată oricând, chiar și printr-un 

înscris sub semnătură privată. Însă, așa cum s-a apreciat, trimiterea nu va privi și mențiunea 

referitoare la înscrierea testamentului în Registrul național notarial, de vreme ce 

desemnarea tutorelui în ipoteza prevăzută de art. 166 C.civ. nu se poate face prin testament. 

În același timp, art. 180 alin. (2) C.civ. prevede: „Când cel interesat a desemnat, prin act 

unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, o persoană care să fie 

numită curator, aceasta va fi numită cu prioritate.”. 

4. Procedura de declarare a morții. Noțiuni prealabile. Reglementare 

Moartea unei persoane este un fapt juridic care se constată fizic, în mod direct, prin 

examinarea cadavrului și se stabilește prin certificat constatator întocmit și semnat de un 

medic (cadru medical). 

În anumite situații nu există posibilitatea stabilirii prin constatări directe a decesului 

unei persoane, însă împrejurările în care a dispărut persoana respectivă fac credibil faptul 

că ea nu mai este în viață. De pildă, dispariția unei persoane într-o catastrofă naturală, într-

un accident, în condiții de război etc. reprezintă împrejurări care creează o puternică 

prezumție că persoana dispărută nu mai este în viață. De aceea se spune că moartea 

declarată prin hotărâre judecătorească este o moarte prezumată, întrucât, de regulă, nu este 

posibilă identificarea și examinarea cadavrului. 

Totuși, atâta vreme cât moartea persoanei nu a fost constatată și nu a putut fi constatată 

în mod direct, calitatea de subiect de drept continuă să existe din punct de vedere juridic, 

oricât de incertă ar fi această calitate sub aspectul împrejurărilor de fapt. În acest sens, art. 

53 din Codul civil consacră prezumția conform căreia „Cel dispărut este socotit a fi în viață, 

dacă nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte rămasă definitivă”. Prin urmare, până 

la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești declarative de moarte, persoana fizică 

dispărută este considerată a fi în viață și niciun efect din acelea 

,,( ... ) pe care legea le leagă de un asemenea eveniment (moartea) nu se va produce încă”. 

De la această dată, moartea declarată judecătorește produce aceleași efecte pe care le 

produce moartea constatată în mod direct, și anume încetarea capacității de folosință a 

persoanei fizice. 

În vechea legislație, declararea judecătorească a morții era reglementată prin două 
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acte normative: Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice, art. 

16-21, și Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei și a Decretului 

privitor la persoanele fizice și persoanele juridice, art. 36-43. 

Art. 16 din Decretul nr. 31/1954 reglementa două situații în care se putea declara 

judecătorește moartea unei persoane fizice: o situație care reprezenta regula, fiind 

cunoscută în doctrină și jurisprudență ca situație de drept comun, sub denumirea 

„declararea judecătorească a morții precedată de declararea judecătorească a dispariției”; 

o situație de excepție, denumită „declararea judecătorească a morții neprecedată de 

declararea judecătoreasca a dispariției”. 

Împărtășind același mod de reglementare, legiuitorul noilor coduri stabilește în art. 

49-57 C.civ. condițiile în care se poate declara moartea unei persoane fizice, iar în art. 

943-950 C.pr.civ. procedura de declarare a morții, cu observația că noua legislație nu 

mai impune declararea prealabilă a dispariției persoanei, împrejurare care se constată în 

cadrul procedurii de declarare judecătorească a morții. Cu toate acestea, și noua legislație 

reglementează două situații în care se poate declara judecătorește moartea, stabilind în art. 

49 C.civ. „cazul general” și în art. 50 C.civ. „cazurile speciale” . 

Așadar, sintagma „Declararea judecătorească a morții” semnifică, pe de o parte, instituția 

juridică care cuprinde normele juridice de drept material și de drept procesual ce reglementează 

cerințele și cazurile în care se poate declara moartea unei persoane fizice și, totodată, procedura 

ce trebuie urmată, iar pe de altă parte, semnifică mijlocul juridic de stabilire a încetării capacității 

de folosință în situația în care nu este posibilă constatarea directă a morții. 

 

5. Măsuri asigurătorii și provizorii. Generalități 

Măsurile asigurătorii sunt reglementate în art. 951-976 C.pr.civ. ca proceduri speciale, 

deși în doctrină sunt analizate, fie în capitolul acțiunea civilă, fie în capitolul referitor la 

procedurile speciale, ori în cadrul judecății în primă instanță, etapa scrisă. Indiferent de 

cadrul în care sunt analizate, măsurile asigurătorii sunt mijloace procesuale care intră în 

conținutul acțiunii civile și care au ca scop asigurarea părții asupra posibilității de realizare 

efectivă a executării silite, dacă va obține un titlu executoriu. 

La art. 951-976 C.pr.civ. sunt reglementate trei măsuri asigurătorii: sechestrul 

asigurător (art. 951-968), poprirea asigurătorie (art. 969-970) și sechestrul judiciar (art. 
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971-976). Codul de procedură civilă reglementează la art. 977-978 și măsurile provizorii 

necesare pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală, urmărindu-se astfel 

unificarea procedurii aplicabile în această materie. 

Deoarece necesitatea luării unor măsuri asigurătorii este determinată de existența unui 

proces, normele juridice privind asigurarea acțiunii nu reglementează de fapt veritabile 

proceduri speciale. De aceea s-a spus că, în raport cu acțiunea (cererea) principală, măsurile 

asigurătorii au un caracter accesoriu. 

6. Procedura partajului judiciar 

 
6.1. Noțiuni generale 

În limbajul obișnuit, conceptul de împărțeală sau partaj desemnează distribuirea unor 

bunuri între mai multe persoane. În limbaj juridic, prin împărțeală se înțelege operațiunea 

juridică prin care se pune capăt stării de coproprietate ori de indiviziune, în sensul că bunul 

sau bunurile stăpânite în comun sunt împărțite materialmente între copărtași sau, altfel spus, 

dreptul indiviz al fiecărui proprietar este înlocuit cu un drept exclusiv asupra unuia sau mai 

multor bunuri concrete. Ca atare, orice împărțeală presupune cu necesitate o indiviziune 

sau o stare de proprietate comună căreia urmează să-i pună capăt. 

Dreptul de proprietate asupra unui bun sau asupra unei universalități de bunuri poate să 

aparțină unei singure persoane sau mai multor persoane. În situația în care dreptul de 

proprietate al două sau mai multe persoane poartă asupra unui bun sau asupra unor bunuri 

privite în mod singular, avem de a face cu un drept de proprietate comună. Dreptul de 

proprietate comună poate îmbrăca două forme: dreptul de proprietate comună pe cote- părți 

(coproprietatea) și dreptul de proprietate comună în devălmășie (devălmășia). În cadrul 

coproprietății, bunul se află în indiviziune, dar fiecare coproprietar își cunoaște partea sa 

ideală din dreptul de proprietate asupra bunului. Spre deosebire de coproprietate, 

proprietatea comună în devălmășie reprezintă o indiviziune în care codevălmașii nu-și 

cunosc nici partea ideală din dreptul asupra bunurilor ce formează obiectul devălmășiei. 

La rândul ei, coproprietatea poate fi obișnuită sau forțată. Coproprietatea forțată nu 

poate înceta prin partaj judiciar [art. 632 alin. (2) și (3) C.civ.]. Prin urmare, coproprietatea 

obișnuită poate înceta prin împărțeala sau partajul bunului, indiferent de 
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formă, pe când coproprietatea forțată, dată fiind destinația bunului aflat în coproprietate, 

nu poate înceta prin partaj judiciar, ci numai prin partaj voluntar. De altfel, art. 671 alin. 

(3) C.civ. prevede că, în cazul proprietății periodice și în celelalte cazuri de coproprietate 

forțată, partajul este posibil numai prin bună învoială. Coproprietarii aflați în stare de 

coproprietate forțată, chiar dacă își cunosc în drept cotele-părți ce li se cuvin, ei nu-și pot 

determina în fapt părțile din bunul indiviz, atâta timp cât acesta este păstrat în forma și 

substanța sa. 

Dacă dreptul de proprietate al mai multor persoane se întinde asupra unei universalități 

de bunuri, suntem în prezența unei stări de indiviziune. Se poate observa, că deosebirea 

dintre coproprietate și indiviziune vizează obiectul acestora. De aceea s-a spus că 

proprietatea comună pe cote-părți este o modalitate a dreptului de proprietate, pe când 

indiviziunea este o modalitate a patrimoniului care, aparținând în comun mai multor 

persoane, are ca obiect o universalitate nedivizată de bunuri. 

Deoarece pentru sistarea proprietății comune se aplică, din punct de vedere procedural, 

aceleași reguli, în continuare vom folosi cel mai adesea noțiunea de indiviziune. 

Indiviziunea este determinată deseori de decesul unei persoane, dar își poate avea 

originea și într-o dispoziție a legii, în convenția părților, sau poate să reprezinte un efect 

al desfacerii căsătoriei. Însă, indiferent de cauza care a determinat-o, indiviziunea poate 

înceta prin mijlocul specific numit împărțeală sau partaj. 

Împărțeala sau partajul se poate realiza fie pe cale convențională, fie pe cale 

judecătorească, cu respectarea anumitor condiții, iar în cazul partajului judiciar și a unor 

reguli de procedură. De altfel, art. 670 C.civ., intitulat marginal „Felurile partajului”, 

prevede că partajul poate fi făcut prin bună învoială sau prin hotărâre judecătorească, în 

condițiile legii. 

Partajul convențional sau voluntar reprezintă acordul de voință exprimat de către toți 

coproprietarii, în sensul încetării stării juridice de proprietate comună. În plus, legiuitorul 

impune unele condiții suplimentare, și anume: coproprietarii să aibă capacitate deplină de 

exercițiu; prezența tuturor coproprietarilor. Aceste condiții suplimentare rezultă din art. 

674, art. 684 alin. (2) și art. 1144 alin. (2) C.civ. În principiu, coproprietarii pot recurge la 

partajul voluntar, prin bună învoială, cât timp legea nu interzice această formă de sistare a 



228  

coproprietății. Partajul voluntar se poate realiza fie extrajudiciar, fie în fața instanței de 

judecată, indiferent că este vorba de un partaj al bunurilor comune ale soților, de un partaj 

al bunurilor coproprietate obișnuită sau de un partaj succesoral. 

Partajul judiciar desemnează ansamblul regulilor stabilite de lege care trebuie 

respectate în soluționarea cererilor de încetare a stării de coproprietate. Desigur, avem în 

vedere atât prevederile art. 979-995 C.pr.civ., care reglementează partajul judiciar ca o 

procedură specială, cât și dispozițiile procedurale cuprinse în Codul civil, în special art. 

357-358, 669-686, 1143-1145, cu care se completează cele dintâi. Normele C.pr.civ. 

indicate se aplică indiferent că este vorba de o împărțeală judiciară a unei universalități de 

bunuri sau a unui bun individual ori a bunurilor comune ale soților. Această soluție rezultă 

din art. 979 C.pr.civ., potrivit căruia, judecarea oricărei cereri de partaj privind bunuri 

asupra cărora părțile au un drept de proprietate comună se face după procedura prevăzută 

în titlul „Procedura partajului judiciar”, cu excepția cazurilor în care legea prevede o altă 

procedură. 

De regulă, la partajul judiciar se recurge în situația în care cei interesați nu se înțeleg 

(adică nu s-a putut realiza partajul voluntar), sau în cazul în care legiuitorul impune această 

formă de partaj, și anume: 

a) dacă lipsește vreunul dintre titularii dreptului de proprietate comună [art. 684 alin. (2) 

C.civ.]; 

b) dacă printre proprietarii comuni există și persoane lipsite de capacitate de exercițiu sau 

cu capacitate de exercițiu restrânsă și nu există autorizarea instanței de tutelă, precum și, 

dacă este cazul, a reprezentantului sau a ocrotitorului legal, pentru un partaj voluntar [art. 

674 C.civ. și art. 982 alin. (2) C.pr.civ.]; 

c) în cazul împărțirii bunurilor comune ale soților în timpul regimului comunității, dacă 

între soți există neînțelegere asupra unui partaj voluntar, prin act autentic notarial [art. 358 

alin. (1) C.civ.], ori la cererea creditorului personal al unuia dintre soți, însă numai în 

măsura necesară pentru acoperirea creanței sale [art. 353 alin. (2) C.civ.]. 

Partajul judiciar poate fi solicitat pe cale principală, pe cale accesorie (de pildă, în 

procesul de divorț) sau pe cale incidentală [în cadrul contestației la executare - art. 711 alin. 

(4) C.pr.civ.]. 
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Chiar dacă s-a recurs la partajul judiciar, în tot cursul procesului, instanța va stărui ca 

părțile să împartă bunurile prin bună învoială. Dacă părțile ajung la o înțelegere cu privire 

la împărțirea bunurilor, instanța va hotărî potrivit înțelegerii lor. Preluând în esență 

dispozițiile art. 674 C.civ., art. 982 alin. (2) teza a doua C.pr.civ. prevede că împărțeala se 

poate face prin bună învoială și dacă printre cei interesați se află minori, peroane puse sub 

interdicție judecătorească ori dispăruți, însă numai cu încuviințarea prealabilă a instanței 

de tutelă, precum și, dacă este cazul, a reprezentantului sau a ocrotitorului legal. În cazul în 

care înțelegerea privește numai partajul anumitor bunuri, instanța va lua act de această 

învoială și va pronunța o hotărâre parțială, dispozițiile art. 438-441 fiind aplicabile, iar 

pentru celelalte bunuri procesul va continua. 

6.2. Hotărârea asupra partajului 
 

În toate cazurile, asupra cererii de partaj instanța se va pronunța prin hotărâre. 

În cazul în care partajul nu se poate realiza în niciuna dintre modalitățile prevăzute de 

lege și descrise mai sus, instanța va hotărî închiderea dosarului. Dacă se introduce o nouă 

cerere de partaj, încheierile de admitere în principiu pronunțate în condițiile art. 984 și 985 

nu au autoritate de lucru judecat [art. 993 alin. (1) și (3) C.pr.civ.]. 

Potrivit art. 994 alin. (1) C.pr.civ., hotărârea de partaj are efect constitutiv. Așa fiind, 

înseamnă că, în aplicarea art. 680 C.civ., fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv 

al bunurilor sau, după caz, al sumelor de bani ce i-au fost atribuite numai cu începere de 

la data stabilită în actul de partaj, dar nu mai devreme de data încheierii actului, în cazul 

împărțelii voluntare, sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. 

În cazul imobilelor, efectele juridice ale partajului se produc numai dacă au fost îndeplinite 

formalitățile de publicitate, adică dacă actul de partaj încheiat în formă autentică sau 

hotărârea judecătorească rămasă definitivă, după caz, au fost înscrise în cartea funciară. 

Faptul că partajul nu mai are efect declarativ are drept consecință că actul de dispoziție 

cu privire la bunul comun, încheiat de un singur coproprietar, nu mai este afectat de condiția 

rezolutorie a partajului, ci va fi sancționat cu inopozabilitatea [art. 641 alin. (4) și art. 642 

alin. (1) C.civ.]. Actele încheiate, în condițiile legii, de un coproprietar cu privire la bunul 

comun rămân valabile și sunt opozabile celui căruia i-a fost atribuit 
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bunul în urma partajului (art. 681 C.civ.). Ca atare, menținerea actului juridic încheiat de 

un singur coproprietar nu mai depinde de atribuirea bunului în lotul autorului și, mai mult, 

chiar dacă nu a participat la încheierea acestui act, el îi este opozabil coproprietarului 

căruia bunul i-a fost atribuit, cu condiția ca actul să fi fost încheiat în condițiile legii. 

Garanțiile constituite de un coproprietar asupra cotei sale părți se strămută de drept 

asupra bunului atribuit acestuia sau, după caz, a sumelor de bani care i-au fost atribuite prin 

partaj (art. 682 C.civ.). 

Revenind la dispozițiile Codului de procedură civilă, art. 994 alin. (2) C.pr.civ. 

stabilește că odată rămasă definitivă, hotărârea de partaj constituie titlu executoriu și 

poate fi pusă în executare chiar dacă nu s-a cerut predarea efectivă a bunului ori instanța nu 

a dispus în mod expres această predare. Rezultă că în cazul care părțile declară expres că 

nu solicită predarea bunului și în cuprinsul hotărârii se face referire la acest aspect, 

hotărârea definitivă de partaj nu este susceptibilă de executare silită. De altfel, art. 995 alin. 

(1) C.pr.civ. prevede că, în cazul în care părțile declară în mod expres că nu solicită predarea 

bunurilor, hotărârea de partaj nu este susceptibilă de executare silită. De această dată, 

pentru a intra în posesia bunurilor atribuite și a căror predare i-a fost refuzată de ceilalți 

coproprietari, partea interesată va trebui să exercite acțiunea în revendicare [art. 995 alin. 

(2) C.pr.civ.], caz în care hotărârea de partaj este titlul reclamantului în acțiunea în 

revendicare. 

Executarea cu privire la bunurile împărțite poate fi cerută în termenul de prescripție de 

10 ani prevăzut la art. 705 C.pr.civ., dacă este vorba de un titlu emis în materia drepturilor 

reale. În schimb, dacă este vorba de o creanță, termenul de prescripție este de 3 ani [art. 

994 alin. (4) și art. 705 C.pr.civ. ]. Termenul de prescripție începe să curgă de la data când 

se naște dreptul de a obține executarea silită, adică în cazul hotărârilor judecătorești și 

arbitrale de la data rămânerii lor definitive. 

Referitor la căile de atac ce pot fi exercitate împotriva hotărârii de partaj, art. 994 alin. 

(3) C.pr.civ. consacră regula conform căreia hotărârea de partaj este supusă numai apelului. 

Cu toate acestea, dacă partajul s-a cerut pe cale incidentală (de exemplu, în cadrul 

procesului de divorț, al contestației la executare) hotărârea este supusă acelorași căi de 

atac și în aceleași termene ca și hotărârea dată asupra cererii principale, chiar dacă 
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se atacă numai soluția dată asupra partajului. În această ipoteză, pe calea recursului nu poate 

fi cenzurată aplicarea criteriilor folosite pentru formarea și atribuirea loturilor. 

În fine, partajul prin bună învoială poate fi desființat pentru aceleași cauze ca și 

contractele [art. 684 alin. (1) C.civ.]. Soluția este rațională, de vreme ce actul juridic prin 

care se realizează partajul voluntar este un contract și trebuie să îndeplinească toate 

condițiile de validitate necesare oricărei convenții. Partajul convențional poate fi încheiat 

în orice formă (fie în formă scrisă, fie verbală), dacă obiectul partajului îl formează bunurile 

mobile, caz în care dovada se face potrivit dreptului comun, chiar și prin depoziții de 

martori. În cazul în care obiectul partajului voluntar este un bun imobil, legiuitorul impune 

forma autentică [art. 680 alin. (2) C.civ.], astfel că nerespectarea acestei forme atrage 

sancțiunea nulității absolute a actului juridic. 

7. Procedura ordonanței președințiale 

 
7.1. Noțiuni și reglementare 

 

Ordonanța președințială este reglementată ca procedură specială la art. 996-1001 

C.pr.civ.. Din aceste dispoziții, precum și din doctrină și jurisprudență rezultă că noțiunea 

de „ordonanță președințială” este utilizată în sensul de: 

a) formă de procedură, adică „ansamblul de norme după care se conduc părțile și 

instanța în soluționarea unei pricini urgente”, accepțiune în care ordonanța președințială 

poate fi definită ca o procedură specială, în temeiul căreia instanța de judecată, la cererea 

părții interesate, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea 

unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care 

nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei 

executări [art. 996 alin. (1) C.pr.civ.]; 

b) act procedural, adică înscrisul care o constată, actul final și de dispoziție prin care 

instanța statuează asupra cererii introduse de partea interesată, accepțiune în care ordonanța 

președințială este în esență o hotărâre judecătorească în sensul art.424 C.pr.civ.; 

c) act de sesizare a instanței, adică cerere de chemare în judecată, sens folosit la art. 

997 C.pr.civ.: „Cererea de ordonanță președințială se va introduce (...)”. 
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7.2. Condiții de admisibilitate 
 

Instanța judecătorească învestită cu soluționarea cererii de ordonanță președințială 

trebuie să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile generale de exercitare a oricărei forme 

concrete din conținutul acțiunii civile, cât și condițiile speciale de admisibilitate. 

În legătură cu condițiile generale de exercitare, subliniem că în procedura ordonanței 

președințiale nu se pune problema afirmării unui drept, întrucât aceasta ar determina 

transformarea cererii de ordonanță președințială într-o veritabilă acțiune de drept comun. 

Pretenția formulată nu poate viza fondul dreptului, ci doar aparența dreptului, întrucât pe 

calea ordonanței președințiale nu se pot lua măsuri care să soluționeze fondul litigiului 

dintre părți și nici măsuri a căror executare nu vor mai face posibilă restabilirea situației 

de fapt. Însă, pentru ca măsura să nu fie arbitrară, instanța va cerceta, odată verificată 

îndeplinirea celorlalte condiții de admisibilitate a ordonanței, dacă și aparența dreptului este 

sau nu în favoarea reclamantului. În acest sens se spune, în doctrină și în jurisprudență, că 

judecătorul, făcând un examen sumar al cauzei, „pipăie fondul” sau 

„palpează” ori „tatonează” fondul dreptului, fără a-l antama. De altfel, această soluție este 

reglementată expres la art. 996 alin. (1) C.pr.civ., care prevede că instanța de judecată, 

stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri 

provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, 

pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru 

înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Din acest text, se observă că 

legiuitorul impune două condiții speciale de admisibilitate a ordonanței președințiale, și 

anume: urgența măsurii; măsura să fie provizorie. A treia condiție specială se desprinde din 

caracterul provizoriu al măsurii și constă în neprejudecarea fondului dreptului. 

Urgența în luarea măsurii este determinată de iminența producerii unei pagube și trebuie 

să persiste pe tot parcursul judecății. Legiuitorul nu definește conceptul de urgență, însă 

indică la art. 996 alin. (1) C.pr.civ., redat mai sus, categoriile generale de situații ce pot face 

necesară și posibilă o intervenție a justiției, respectiv pentru păstrarea unui drept care s-ar 

păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, 

precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Așadar, 

problema urgenței este lăsată la aprecierea instanței, în raport cu împrejurările de fapt ale 

fiecărei pricini în parte. Criteriile pe baza cărora se poate aprecia 
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asupra urgenței sunt de natură obiectivă, instanța urmând să aprecieze, de la caz la caz, 

asupra acestora, în concret, în raport cu situația existentă la momentul judecății, întrucât 

cererea nu poate fi admisă dacă între momentul sesizării instanței și cel al judecății 

situația de fapt s-a schimbat în așa fel încât nu mai este posibilă restabilirea ei urgentă. De 

asemenea, urgența trebuie să persiste și în timpul judecării apelului exercitat împotriva 

hotărârii de primă instanță, altfel nu mai este necesară confirmarea măsurii luate. 

Instanța va arăta în motivarea ordonanței considerentele care au determinat convingerea 

judecătorilor (judecătorului) asupra existenței sau inexistenței urgenței. Trebuie să 

precizăm că, în reglementarea actuală, legiuitorul utilizează sintagma „urgență deosebită” 

[art. 998 alin. (2) teza a doua C.pr.civ.], ipoteză în care ordonanța va putea fi dată chiar în 

aceeași zi, instanța pronunțându-se asupra măsurii solicitate pe baza cererii și actelor 

depuse, fără concluziile părților. 

Când cererea de ordonanță președințială este justificată de înlăturarea piedicilor ce s- 

ar ivi cu prilejul unei executări, instanța nu are obligația cercetării urgenței, deoarece, în 

această situație, urgența rezultă din necesitatea executării imediate a titlului executoriu, ea 

fiind presupusă până la proba contrară. Totuși, admisibilitatea ordonanței, în acest caz, 

presupune existența unor piedici de executare. Ca atare, creditorul trebuie să facă dovada 

că a încercat punerea în executare a titlului, deoarece prin piedică se înțelege tot ceea ce 

oprește sau se opune continuării executării unui titlu executoriu. 

Condiția urgenței nu trebuie confundată cu celeritatea, principiul procesului civil de a 

fi soluționat într-un termen optim și previzibil, întrucât urgența la care se referă art. 996 și 

998 C.pr.civ., exprimată prin sintagmele „în cazuri grabnice” și „în caz de urgență 

deosebită”, ține de însăși natura ordonanței președințiale și nu exclude celeritatea în 

soluționarea cauzei, ci chiar o presupune. 

În unele cazuri, ordonanța președințială se dă în temeiul unei dispoziții exprese a legii, 

astfel că instanța nu trebuie să verifice condiția urgenței, deoarece ea este prezumată, 

până la proba contrară. De pildă, art. 450 alin. (5) C.pr.civ., art. 547 C.pr.civ., art. 919 

C.pr.civ., art. 1045 C.pr.civ., art. 1278 alin. (2) C.civ., art. 1592 C.civ., art. 133 din Legea 

nr. 31/1990. 

În legătură cu ce de a doua cerință specială de admisibilitate, precizăm că, pe calea 

ordonanței președințiale, instanța de judecată nu soluționează litigiul în fond, adică nu se 
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pronunță în mod definitiv asupra drepturilor și obligațiilor părților, ci dispune doar măsuri 

provizorii. Așa fiind, măsura dispusă pa calea ordonanței președințiale are un caracter 

vremelnic, dată în scopul păstrării unui drept care s-ar păgubi prin întârziere sau prevenirii 

unei pagube iminente și ireparabile. De aceea, partea nemulțumită de măsura luată de 

instanță prin ordonanță are posibilitatea de a se adresa justiției pe calea dreptului comun. 

Însă ordonanța poate fi dată chiar și atunci când este în curs judecata asupra fondului [art. 

996 alin. (4) C.pr.civ.]. De altfel, art. 996 alin. (2) C.pr.civ prevede că ordonanța este 

provizorie și executorie; dacă hotărârea nu cuprinde nicio mențiune privind durata sa și nu 

s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte 

până la soluționarea litigiului asupra fondului. 

Deși, în drept, ordonanța președințială are un caracter vremelnic, totuși, în fapt, măsura 

dispusă prin ordonanță poate rămâne definitivă, dacă partea împotriva căreia s-a luat, din 

diverse motive, nu acționează pe calea dreptului comun sau dacă măsura luată pe calea 

ordonanței președințiale corespunde cu aceea luată de instanța de fond. Însă acest fapt nu 

schimbă caracterul vremelnic al ordonanței președințiale, în sensul că ordonanța își va 

produce efectele până la pronunțarea unei hotărâri pe fond ori până la pronunțarea altei 

ordonanțe. 

Alături de urgență și vremelnicie, o condiție specifică de admisibilitate a ordonanței 

președințiale este aceea ca prin măsura luată să nu se prejudece fondul. În acest sens, art. 

996 alin. (5) C.pr.civ. prevede că, pe cale de ordonanță președințială nu pot fi dispuse 

măsuri care să rezolve litigiul în fond și nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă 

restabilirea situației de fapt. Altfel spus, instanța nu poate să statueze asupra existenței sau 

inexistenței dreptului. Ea poate examina toate actele, titlurile și probele înfățișate de părți 

doar în mod sumar, sub aspectul valabilității formale a titlului, eficacității ori 

inopozabilității lui, fiind exclusă posibilitatea instanței de a cerceta în fond valabilitatea 

titlului. Faptul că pe calea ordonanței președințiale nu are loc o judecată în fond a litigiului 

dintre părți rezultă și din art. 996 alin. (4) C.pr.civ., potrivit căruia, 

„ordonanța va putea fi datată chiar și atunci când este în curs judecata asupra fondului”. 

În principiu, ordonanța președințială este aplicabilă în orice materie, dacă sunt 

îndeplinite cerințele de admisibilitate prezentate mai sus. 
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Datorită avantajelor pe care le prezintă procedura specială a ordonanței președințiale, 

în practica judiciară se recurge frecvent la aceasta. Principalele domenii în care se aplică 

frecvent vizează: raporturile locative, raporturile de familie; apărarea drepturilor reale; 

litigiile comerciale; executarea silită; organizarea și funcționarea fundațiilor. 

8. Cererile posesorii. Reglementare, utilitate, caracterizare, clasificare 
 

Cererile posesorii se soluționează după o procedură specială reglementată la art. 1002-

1004 C.pr.civ., iar posesia și acțiunile posesorii sunt reglementate la art. 916-952 C.civ. De 

altfel, art. 1002 C.pr.civ. stabilește că cererile posesorii sunt admisibile numai în cazurile 

și condițiile prevăzute de Codul civil. 

Prin reglementarea acțiunilor posesorii se descurajează violența, ca instrument prin care 

cel ce a pierdut posesia bunului ar fi tentat să-și facă singur dreptate, se asigură cadrul 

procesual optim pentru reprimarea eficientă și rapidă a actelor de tulburare a posesiei, ori 

de deposedare. Pe de altă parte, apărând posesia ca simplă stare de fapt, indiferent cui 

aparține dreptul real, în acțiunile posesorii nu se pune problema acelei veritabile probatio 

diabolica, necesară în acțiunile petitorii, astfel că reclamantul trebuie să dovedească (în 

funcție de felul acțiunii posesorii) doar câteva elemente (că posedă în condițiile prevăzute 

de lege pentru exercitarea acestei acțiuni) și nu însăși existența dreptului de proprietate sau 

a altui drept real. De aceea, dovada în acțiunile posesorii este mult mai lesnicioasă și de 

cele mai multe ori se face prin probe testimoniale. 

Acțiunea posesorie poate fi definită ca fiind acea acțiune reală, prin intermediul căreia 

reclamantul posesor (iar în unele cazuri și detentorul precar) solicită instanței judecătorești 

să-l oblige pe pârât să înceteze orice act de tulburare a posesiei sale asupra bunului ori să îi 

restituie bunul de care a fost deposedat. Rezultă că acțiunile posesorii prezintă următoarele 

caracteristici: 

a) acțiunile posesorii apără posesia ca stare de fapt, fără să intereseze cui aparține 

dreptul real, deși, uneori, se apără indirect un astfel de drept; 

b) acțiunile posesorii protejează, de regulă, posesia bunurilor imobile și, în mod 

excepțional, posesia bunurilor mobile, întrucât în cazul acestora din urmă posesorul se 

confundă cu petitoriul, chiar în situația în care nu sunt îndeplinite cerințele impuse la art. 

937 C.civ.; 
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c) acțiunile posesorii sunt acțiuni reale, în sensul că protejează posesia unui bun 

corporal și pot fi introduse împotriva oricărei persoane care îl tulbură pe posesor în 

exercitarea normală a posesiei sau care l-a deposedat de bun; 

d) în acțiunile posesorii nu se pot angaja discuții petitorii, decât dacă reclamantul își 

modifică cererea inițială sau dacă părțile convin în acest sens, caz în care are loc o 

transformare a acțiunii posesorii în acțiune petitorie, astfel că nu se mai poate vorbi de o 

acțiune posesorie. 

Pornindu-se de la faptul că legiuitorul impune condiții diferite de exercitare a acțiunilor 

posesorii, după cum tulburarea sau deposedarea s-a făcut ori nu prin violență, precum și în 

funcție de efectele pe care le produc, în doctrină și practică s-a apreciat că trebuie făcută 

distincția între acțiunea posesorie în complângere și acțiunea posesorie în reintegrare. 

Acțiunea în complângere (complenda), denumită și acțiune posesorie generală, de drept 

comun, este acea acțiune prin care posesorul (sau detentorul precar) solicită instanței 

încetarea tulburării sau redobândirea elementului corpus al posesiei sale; ea poate fi 

utilizată în toate cazurile, indiferent de natura tulburării posesiei. 

Acțiunea de reintegrare (reintegranda) este acțiunea posesorie specială, prin care 

reclamantul solicită instanței să fie repus în situația anterioară, în cazul în care tulburarea 

sau deposedarea s-a produs prin violență, putând fi utilizată chiar și de către cel a cărui 

posesie este viciată [art. 951 alin. (2) C.civ.]. 

9. Procedura ofertei de plată și consemnațiuni. Reglementare și noțiune 

Procedura ofertei de plată și consemnațiuni este reglementată ca o procedură specială 

la art. 1005-1012 C.pr.civ., dar trebuie avute în vedere și dispozițiile art. 1510-1515 

C.civ. referitoare la punerea în întârziere a creditorului. Aceste dispoziții sunt reglementate 

în scopul de a da posibilitatea debitorului de bună-credință de a se elibera de obligația sa 

față de creditor, în ipoteza în care acesta ar încerca să împiedice acest lucru. Altfel spus, în 

cazul în care creditorul refuză să primească plata, debitorul care dorește să se elibereze de 

datorie poate apela la procedura ofertei de plată și consemnațiuni. 

Potrivit art. 1510 C.civ., creditorul poate fi pus în întârziere atunci când refuză, în mod 

nejustificat, plata oferită în mod corespunzător sau când refuză să îndeplinească 
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actele pregătitoare fără de care debitorul nu își poate executa obligația. Creditorul pus în 

întârziere preia riscul imposibilității de executare a obligației, iar debitorul nu este ținut să 

restituie fructele culese după punerea în întârziere. De asemenea, creditorul este ținut la 

repararea prejudiciilor cauzate prin întârziere și la acoperirea cheltuielilor de conservare a 

bunului datorat. Debitorul poate consemna bunul pe cheltuiala și riscurile creditorului, 

liberându-se astfel de obligația sa (art. 1511-1512 C.civ.). 

Art. 1513 C.civ. stabilește printr-o normă de trimitere că procedura ofertei de plată și 

a consemnațiunii este prevăzută de Codul de procedură civilă. 

10. Procedura ordonanței de plată 

Reglementată inițial prin Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind 

măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din 

contracte comerciale (act normativ care a transpus în dreptul intern Directiva nr. 

2000/35/C.E. a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind 

combaterea întârzierii plăților în tranzacțiile comerciale), ordonanța de plată este 

inc1usă în cartea a VI-a, titlul IX, art. 1013-1024 din noul Cod de procedură civilă la 

procedurile speciale. 

În textele menționate mai sus legiuitorul consacră o reglementare unitară pentru 

combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultate din 

contracte civile, unificând, în mod corespunzător, prin titlul menționat, dispozițiile 

instituite procedurii ordonanței de plată și procedurii somației de plată, în prezent 

abrogate. Această soluție legislativă a pus capăt discuțiilor, controverselor din doctrină 

și jurisprudență, determinate de faptul că, din punct de vedere al tehnicii legislative, 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 reprezenta o suprapunere parțială peste 

conținutul reglementării cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind somația 

de plată. Evident că soluția are la bază și concepția legiuitorului noului Cod civi1 de 

reglementare a raporturilor de drept privat, care a eliminat diviziunea tradițională în 

raporturi civile și raporturi comerciale și a consacrat diferențieri de regim juridic în 

funcție de calitatea de profesionist, respectiv non- profesionist a celor implicați în 

raportul juridic obligațional. Prin urmare, modificarea concepției de ansamblu asupra 

reglementărilor raporturilor de drept privat a impus, în 
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mod firesc, adaptarea cadrului legal de drept procesual civil. 

Procedura ordonanței de plată este o procedură derogatorie de la dreptul comun de 

soluționare a cererilor prin care se solicită obligarea debitorului la plata unei sume de 

bani, dacă sunt îndeplinite cerințele legii, prin intermediul căreia se pot realiza, într- un 

timp scurt și cu costuri reduse, de bunăvoie sau prin executare silită anumite creanțe. 

11. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă 

Această procedură specială este reglementată la art. 1025-1032 C.pr.civ. și este 

accesibilă oricărui justițiabil, întrucât permite utilizarea unor formulare cu conținut 

predeterminat. 

Domeniul de aplicare a procedurii este stabilit la art. 1025 C.pr.civ. Astfel, potrivit alin. 

(1) al textului, procedura se aplică atunci când valoarea cererii, fără a se lua în considerare 

dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii, nu depășește suma de 10000 

lei la data sesizării instanței. Numai că această valoare prezintă relevanță în ceea ce privește 

procedura de urmat și nu pentru determinarea competenței materiale, cum de regulă 

interesează valoarea obiectului cererii la data sesizării instanței. 

Legiuitorul determină în mod expres și domeniile sau materiile la care nu se aplică 

procedura în discuție. Potrivit alin. (2) al art. 1025 C.pr.civ., procedura nu se aplică în 

materie fiscală, vamală sau administrativă și nici în ceea ce privește răspunderea statului 

pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorității publice. De asemenea, procedura 

nu se aplică cererilor referitoare la: a) starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice; b) 

drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie; c) moștenire; d) insolvență, 

concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăților insolvabile și a altor 

persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare; e) asigurări sociale; f) dreptul muncii; 

g) închirierea unor bunuri imobile, cu excepția acțiunilor privind creanțele având ca obiect 

plata unei sume de bani; h) arbitraj; i) atingeri aduse dreptului la viață privată sau altor 

drepturi care privesc personalitatea [alin. (3)]. 

Procedura cu privire la cererile de valoare redusă are caracter alternativ, în sensul că 

reclamantul are alegerea între această procedură și procedura de drept comun. Dacă 

reclamantul a sesizat instanța cu o cerere redactată potrivit art. 194 C.pr.civ., aceasta va fi 
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soluționată potrivit dreptului comun, cu excepția cazului în care reclamantul, cel mai târziu 

la primul termen de judecată, solicită în mod expres aplicarea procedurii speciale 

consacrate la art. 1025-1032 C.pr.civ. Atunci când cererea nu poate fi soluționată potrivit 

procedurii speciale (în sensul că valoarea capătului principal de cerere depășește suma 

stabilită de lege ori obiectul cererii excede domeniul de aplicare al procedurii speciale - 

s.n.), instanța judecătorească are obligația să îl informeze pe reclamant despre acest aspect, 

iar dacă reclamantul nu își retrage cererea, aceasta va fi judecată conform dreptului comun. 

12. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept 

Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept este reglementată ca procedură 

specială la art. 1033-1048 C.pr.civ., reglementare structurată pe două capitole, unul care 

consacră dispoziții generale în materie, iar altul stabilește unele dispoziții speciale. 

Această procedură specială reprezintă o noutate în dreptul român, în sensul că legislația 

anterioară nu cuprindea o astfel de reglementare. Pentru evacuarea din imobilele folosite 

sau ocupate fără drept se parcurgea, sub imperiul vechii legislații, procedura de drept 

comun. 

Art. 1831 alin. (1) C.civ. stabilește că, dacă prin lege nu se prevede altfel, evacuarea 

chiriașului se face în baza unei hotărâri judecătorești. 

Procedura se aplică potrivit alin. (1) al art. 1033 C.pr.civ., în litigiile privind evacuarea 

din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foștii locatari sau alte 

persoane. Altfel spus, este vorba de evacuarea din imobile folosite fără drept, respectiv 

evacuarea foștilor locatari, și de evacuarea din imobile ocupate fără drept de terți. adică de 

persoanele prevăzute la art. 1033 alin. (2) lit. e) C.pr.civ.. 

În scopul determinării exacte a domeniului de aplicare al procedurii, legiuitorul 

stabilește la art. 1033 alin. (2) C.pr.civ. sensul următorilor termeni: 

a) locațiune - orice locațiune scrisă sau verbală, incluzând și sublocațiunea; 

b) locatar - locatarul principal, chiriaș sau arendaș, sublocatarul sau un cesionar al 

locatarului, indiferent dacă persoana care solicită evacuarea este locatarul sau sublocatarul ori 

dobânditorul imobilului; 
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c) locator - locatorul principal, sublocatorul, cesionarul și dobânditorul imobilului; 

d) imobil - construcția, terenul cu sau fără construcții, împreună cu accesoriile acestora; 

e) ocupantul - orice persoană, alta decât proprietarul sau locatarul, care ocupă în fapt 

imobilul cu sau fără permisiunea ori îngăduința proprietarului; 

f) proprietar - titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, inclusiv locatarul. 

Pe baza acestor dispoziții se pot stabili și persoanele care au legitimare procesuală, în 

procedura de față. Astfel, legitimare procesuală activă sau calitate de reclamant poate 

avea proprietarul (titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, inclusiv locatarul), 

locatorul principal, sublocatorul, cesionarul ori dobânditorul imobilului. În schimb, 

legitimare procesuală pasivă sau calitate de pârât poate avea fostul locatar (adică locatarul 

principal, chiriaș sau arendaș, sublocatarul sau un cesionar al locatarului) sau terțul care 

ocupă fără drept imobilul. 

Procedura specială de evacuare este aplicabilă, așa cum se deduce și din sensul 

termenilor de mai sus, și în cazul contractelor de arendare. Soluția este justificată și are în 

vedere accepțiunea termenului de locațiune dată de legiuitorul Codului civil, care la art. 

1778 C.civ. prevede ca locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se numește 

închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare, după ce la art. 

1777 C.civ. a definit locațiunea ca fiind contractul prin care o parte, numită locator, se 

obligă să asigure celeilalte părți, numită locatar, folosința unui bun pentru o anumită 

perioadă, în schimbul unui preț, denumit chirie. 

Procedura specială de evacuare are caracter facultativ, în sensul că reclamantul are 

alegerea între această procedură și procedura de drept comun [art. 1034 alin. (1) C.pr.civ.]. 

Considerăm că procedura specială a evacuării va fi folosită în cazul în care, așa cum s-a 

spus, locatorul sau proprietarul nu are un titlu executoriu pe care să îl pună în executare 

silită în condițiile art. 897 C.pr.civ., iar în raport cu situația concretă a pârâtului și cu 

dovezile pe care le are, procedura analizată îi este mai avantajoasă decât procedura de drept 

comun. 

Procedura de evacuare nu aduce nicio atingere drepturilor locatorului sau proprietarului 

la plata chiriei sau arenzii, la plata de despăgubiri și nici altor drepturi născute în temeiul 

contractului sau al legii, după caz [art. 1034 alin. (2) C.pr.civ.]. Textul are în vedere 

„ipoteza în care este chemat în judecată fostul locatar, locațiunea pe 
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perioada de valabilitate juridică producând efectele specifice, inclusiv în privința chiriei, 

arenzii, despăgubirilor sau altor drepturi recunoscute de lege”. Pentru realizarea drepturilor 

și îndeplinirea obligațiilor izvorând din contract, precum și a celor prevăzute de 

dispozițiile legale aplicabile în materie, partea interesată, sub rezerva aplicării dispozițiilor 

art. 1041 alin. (4) C.pr.civ. (când plata chiriei ori a arenzii exigibile s-a solicitat pe cale 

accesorie cererii de evacuare), va putea proceda, după caz: 

- potrivit dispozițiilor referitoare la ordonanța de plată, ipoteză în care cererea va fi 

soluționată conform art. 1013-1024 C.pr.civ.; 

- sau, potrivit dispozițiilor privind soluționarea cererilor cu valoare redusă, ipoteză în care 

vor fi aplicabile prevederile art. 1025-1032 C.pr.civ.; 

- ori, la sesizarea instanței competente, în condițiile dreptului comun [art. 1034 alin. (3) 

C.pr.civ.]. 

Prin urmare, procedura specială de evacuare nu poate fi folosită pentru realizarea pe 

cale principală a dreptului de creanță având ca obiect plata chiriei sau a arenzii. 

13. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul 

uzucapiunii. Domeniu de aplicare 

Potrivit art. 1049 C.pr.civ., această procedură specială este aplicabilă oricărei cereri de 

înscriere în cartea funciară a drepturilor reale imobiliare dobândite în temeiul uzucapiunii. 

Coroborând acest text cu dispozițiile art. 1050 C.pr.civ., precum și cu ansamblul 

reglementării în materie, rezultă că procedura în discuție este aplicabilă atât pentru 

dobândirea drepturilor reale imobiliare prin uzucapiune, cât și pentru înscrierea acestor 

drepturi în cartea funciară, ulterior dobândirii lor, în condițiile legii, prin posesia de lungă 

durată. 

Trebuie să avem în vedere că, spre deosebire de reglementarea anterioară, potrivit 

căreia, înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate avea ca efect opozabilitatea 

față de terți, în reglementarea noului Cod civil, această înscriere are efect constitutiv. 

Relevante în acest sens sunt prevederile art. 557 alin. (4) C.civ., potrivit cărora: „Cu 

excepția cazurilor anume prevăzute de lege, în cazul bunurilor imobile dreptul de 

proprietate se dobândește prin înscriere în cartea funciară, cu respectarea dispozițiilor art. 
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888”. De asemenea, art. 885 C.civ. prevede: „Sub rezerva unor dispoziții legale contrare, 

drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între părți, 

cât și față de terți, numai prin înscrierea lor în cartea funciară, pe baza actului sau faptului 

care a justificat înscrierea”. Dispoziții legale contrare sau dobândirea unor drepturi reale 

fără înscriere are loc în cazurile anume prevăzute de lege. În acest sens, art. 887 alin. (1) 

C.civ. stabilește că drepturile reale se dobândesc fără înscriere în cartea funciară când 

provin din moștenire, accesiune naturală, vânzare silită, expropriere pentru cauză de 

utilitate publică, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege. 

Procedura specială în discuție este aplicabilă pentru dobândirea dreptului de 

proprietate, dar și a altui drept real imobiliar, precum dreptul de superficie [art. 693 alin. 

(2) C.civ.], dreptul de uzufruct [art. 704 alin. (1) C.civ.], dreptul de servitute [art. 756 și art. 

763 C.civ.]. Însă procedura nu este aplicabilă în cazul bunurilor care nu pot fi uzucapate, 

adică a acelor bunuri care, înainte sau după intrarea în posesie, au fost declarate prin lege 

inalienabile (art. 929 C.civ.). 

14. Procedura refacerii înscrisurilor și hotărârilor dispărute 

Potrivit acestor dispoziții, procedura refacerii se aplică dosarelor sau înscrisurilor 

privitoare la o pricină în curs de judecată, dispărute în orice mod (art. 1053), dosarelor sau 

înscrisurilor dispărute referitoare la o pricină în care s-a pronunțat o hotărâre de primă 

instanță (art. 1054) precum și hotărârilor definitive dispărute (art. 1055). 

Legiuitorul nu determină și nici nu limitează sfera faptelor care pot pricinui dispariția, 

referindu-se prin art. 1053 C.pr.civ. la dosarele sau înscrisurile „dispărute în orice mod”. 

Ca atare, noțiunea de dispariție nu trebuie înțeleasă în senul ei literal și care presupune o 

pierdere, deși obiectul continuă să existe. Într-o interpretare logico-gramaticală, apare 

evident că procedura de refacere este aplicabilă chiar atunci când dosarul, din cauza unor 

fapte de distrugere, nu mai există. 

Cât privește înscrisurile care pot fi refăcute sunt avute în vedere cererile formulate de 

părți în proces, probele administrate, încheierile de ședință și hotărârea pronunțată în cauză. 

Legea permite chiar refacerea întregului dosar. 
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15. Cauțiunea judiciară. Reglementare, stabilire și depunere 

În cazurile în care legea prevede că trebuie depusă o cauțiune, stabilirea cauțiunii și 

depunerea ei se face potrivit prevederilor art. 1056-1063 C.pr.civ. 

Potrivit art. 1056 alin. (1) C.pr.civ., 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. Prin urmare, cauțiunea se depune la dispoziția instanței sau a 

executorului judecătoresc, în funcție de organul care o dispune. 

Dacă legea nu prevede altfel, în cazul cererilor al căror obiect este evaluabil în bani, 

cauțiunea nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii, iar în cazul 

cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, cauțiunea nu va putea depăși suma de 

10.000 lei. 

Cauțiunea se depune, de regulă, în numerar. De la această regulă consacrată la art. 1057 

alin. (1) legiuitorul stabilește și unele excepții, situații în care cauțiunea nu constă într-o 

sumă de bani. Astfel, 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. Totuși, în cazul titlurilor emise de stat sau 

de unitățile administrativ-teritoriale, acordul părții nu este necesar. Valoarea instrumentelor 

financiare este aceea arătată în cuprinsul lor (art. 1057 C.pr.civ.). O altă excepție este 

consacrată la art. 1058 C.civ., conform căruia, 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. 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. 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. Când cauțiunea nu mai este necesară, instanța va 

ordona, din oficiu, radierea înscrierilor făcute (art. 1058 C.pr.civ.). 
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În fine, debitorul cauțiunii poate aduce un garant în locul sumei de bani, a 

instrumentelor financiare sau a garanțiilor reale. Art. 1059 prevede că, la cererea 

debitorului cauțiunii, instanța poate încuviința, cu acordul expres al beneficiarului 

cauțiunii, ca în locul bunurilor arătate la art. 1056-1058 să fie adus un garant. Instanța va 

stabili, cu citarea părților, un termen la care garantul să fie înfățișat. 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. 
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GRILE 

 

1. În procedura divorțului: 

a) cererea reconvențională poate fi depusă, sub sancțiunea decăderii, cel mai târziu până 

la primul termen de judecată la care pârâtul a fost legal citat, pentru faptele petrecute înainte 

de această dată; 

b) părțile se vor înfățișa în persoană, în fața instanțelor de fond, cu excepția cazurilor 

expres prevăzute la art. 920 alin. (1) C.pr.civ., în care cel în cauză se va putea înfățișa prin 

avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator; 

c) dacă la termenul de judecată, în primă instanță, reclamantul lipsește și se înfățișează 

numai pârâtul, cererea va fi respeinsă ca nesusținută; 

d) soții se pot împăca în tot cusul judecății, chiar dacă nu au fost plătite taxele de timbru. 

 
 

2. În procedura punerii sub interdicție: 

a) judecata se va face cu participarea procurorului; 

b) instanța este obligată să asculte pe cel a cărui punere sub interdicție este cerută, 

punându-i întrebări pentru a constata starea sa mintală; 

c) dacă cererea introductivă de instanță a fost respinsă, curatela instituită pe durata 

procesului încetează de drept. 

 
3. În procedura de declarare a morții unei persoane : 

a) nu este obligatorie participarea procurorului; 

b) competența revine, de regulă, instanței în a cărei circumscripție acea persoană a 

decedat; 

c) va fi citat curatorul, dacă a fost numit. 

 
 

4. Cererea de constatatre a nulității hotărârii declarative de moarte: 

a) se îndreaptă la instanța care a pronunțat hotărârea; 

b) se soluționează cu citarea persoanelor care au fost părți în procesul de declarare a 

morții și cu participarea procurorului; 
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c) va fi notată în cartea funciară, dacă instanța dispune această măsură. 

 
 

5. Asupra cererii de sechestru asigurător : 

a) instanța va decide în camera de consiliu, fără citarea părților; 

b) instanța se pronunță printr-o hotărâre supusă numai recursului; 

c) instanța se pronunță printr-o încheiere executorie, supusă de regulă apelului, în termen 

de 5 zile de la comunicare. 

 
6. Cererea de sechestru judiciar: 

a) se judecă de urgență, cu citarea părților; 

b) se soluționează printr-o încheiere supusă numai recursului; 

c) se soluționează printr-o încheiere supusă numai apelului. 

 
 

7. Hotărârea de partaj: 

a) are efect constitutiv; 

b) constituie titlu executoriu și este supusă numai recursului; 

c) are caracter declarativ. 

 
 

8. În procedura ordonanței președințiale: 

a) întâmpinarea nu este obligatorie; 

b) nu sunt aplicabile dispozițiile privind cercetarea procesului; 

c) sunt admisibile orice probe; 

d) se pronunță o ordonanță supusă numai apelului. 

 
 

9. În procedura soluționării cererilor posesorii: 

a) întâmpinarea este obligatorie; 

b) sunt inadmisibile orice cereri prin care se solicită protecția unui drept în legătură cu 

bunul în litigiu; 

c) hotărârea dată nu are autoritate de lucru judecat într-o cerere ulterioară privind fondul 

dreptului. 
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10. În procedura ordonanței de plată: 

a) citația va fi înmânată părții cu 10 zile înaintea termenului de judecată; 

b) întâmpinarea trebuie depusă cu cel puțin 3 zile înaintea termenului de judecată; 

c) reclamantul va lua cunoștință de cuprinsul întâmpinării de la dosarul cauzei . 

 
 

11. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă: 

a) este scrisă și se desfășoară în întregul ei în camera de consiliu; 

b) are caracter alternativ, în sensul că reclamantul are alegerea între această procedură și 

procedura de drept comun; 

c) se finalizează printr-o hotărâre supusă numai recursului. 

 
 

12. Cewrerea de evacuare din imobilele folosite au ocupate fără drept se 

soluționează: 

a) de urgență, în camera de consiliu și, în toate cazurile, cu citarea părților; 

b) întâmpinarea este obligatorie; 

c) printr-o hotărâre executorie susceptibilă de recurs. 

 
 

13. Dispozițiile referitoare la procedura înscrierii drepturilor dobândite în temeiul 

uzucapiunii: 

a) se aplică exclusiv cererilor de înscriere în cartea funciară a drepturilor reale imobiliare; 

b) nu pot fi aplicate în cazul bunurilor care, înainte sau după intrarea în posesie, au fost 

declarate prin lege inalienabile; 

c) sunt aplicabile pentru dobândirea drepturilor reale imobiliare prin uzucapiune. 


