297

Drept procesual civil

CUPRINS
Capitolul I
NOŢIUNI GENERALE .................................................................................................... 5
1. Dreptul procesual civil ............................................................................................ 5
1.1. Noţiunea dreptului procesual civil ................................................................... 5
1.2. Caracterele dreptului procesual civil ............................................................... 6
2. Procesul civil........................................................................................................... 7
2.1. Definiţie ............................................................................................................... 7
2.2. Fazele şi etapele procesului civil ..................................................................... 7
2.2.1. Faza judecăţii cuprinde judecata în primă instanţă şi judecata în
căile de atac. ............................................................................................. 7
2.2.2. Faza executării silite ............................................................................... 11
3. Normele dreptului procesual civil ......................................................................... 12
3.1. În funcţie de obiectul sau natura raporturilor juridice pe care le
reglementează ............................................................................................... 13
3.2. În funcţie de întinderea câmpului de aplicare ................................................ 17
3.3. În funcţie de natura interesului ocrotit la edictarea normei ........................... 19
4. Teritorialitatea legii de procedură civilă ............................................................... 22
Întrebări orientative pentru seminare şi examene ........................................................ 22
Capitolul al II-lea
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI CIVIL .............................. 24
1. Considerente generale ........................................................................................... 24
2. Principiul legalităţii............................................................................................... 24
3. Principiul liberului acces la justiţie ....................................................................... 27
4. Principiul dreptului la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor
într-un termen rezonabil ..................................................................................... 30
5. Principiul egalităţii părţilor în faţa justiţiei ........................................................... 36
6. Permanenţa şi caracterul sedentar al instanţelor ................................................... 37
7. Principiul colegialităţii .......................................................................................... 38
8. Principiul contradictorialităţii ............................................................................... 39
9. Principiul dreptului de apărare .............................................................................. 44
10. Principiul rolului judecătorului în aflarea adevărului ......................................... 47
11. Principiul disponibilităţii .................................................................................... 53
12. Principiul privitor la faptul că părţilor le revin obligaţii în desfăşurarea
procesului ........................................................................................................... 59
13. Principiul potrivit căruia terţii au obligaţia să sprijine realizarea justiţiei .......... 59
14. Principiul bunei-credinţe în exercitarea drepturilor şi în îndeplinirea
obligaţiilor procesuale ........................................................................................ 60
15. Principiul oralităţii .............................................................................................. 61
16. Principiul nemijlocirii ......................................................................................... 63
17. Principiul publicităţii .......................................................................................... 64

298

Cuprins

18. Principiul desfăşurării procedurii judiciare în limba română ............................. 65
19. Principiul continuităţii completelor de judecată ................................................ 65
20. Principiul privitor la încercarea de împăcare a părţilor ...................................... 67
21. Principiul respectului cuvenit justiţiei ................................................................ 68
22. Principiul respectării principiilor fundamentale................................................. 69
Întrebări orientative pentru seminare şi examene ........................................................ 69
Capitolul al III-lea
ACŢIUNEA CIVILĂ...................................................................................................... 72
1. Definiţie ............................................................................................................... 72
2. Elementele acţiunii civile ..................................................................................... 73
2.1. Părţile ............................................................................................................ 73
2.2. Obiectul ........................................................................................................ 73
2.3. Cauza ............................................................................................................ 74
3. Condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile ............................................................. 75
3.1. Formularea unei pretenţii .............................................................................. 76
3.2. Interesul ........................................................................................................ 79
3.3. Capacitatea procesuală.................................................................................. 82
3.3.1. Capacitatea procesuală de folosinţă....................................................... 82
3.3.2. Capacitatea procesuală de exerciţiu....................................................... 85
3.4. Calitatea procesuală ...................................................................................... 90
3.4.1. Noţiune .................................................................................................. 90
3.4.2. Legitimarea procesuală legală ............................................................... 91
3.4.3. Justificarea calităţii procesuale .............................................................. 93
3.4.4. Transmisiunea calităţii procesuale ........................................................ 96
3.4.5. Situaţia procesuală a înstrăinătorului şi a succesorilor săi .................... 98
3.4.6. Sancţiunea lipsei calităţii procesuale. Invocare ..................................... 99
4. Clasificarea cererilor în justiţie .......................................................................... 100
4.1. Clasificarea cererilor în funcţie de scopul material urmărit de
reclamant .................................................................................................... 100
4.2. Clasificarea cererilor în funcţie de natura dreptului care se valorifică
prin acţiune ................................................................................................. 103
4.3. Clasificarea cererilor în funcţie de calea procedurală aleasă de parte
pentru valorificarea dreptului său............................................................... 105
5. Apărările în justiţie............................................................................................. 106
Întrebări orientative pentru seminare şi examene ...................................................... 108
Capitolul al IV-lea
PARTICIPANŢII LA PROCESUL CIVIL ................................................................ 110
1. Instanţa judecătorească ...................................................................................... 110
1.1. Accepţiunile noţiunii de „instanţă” ............................................................. 110
1.2. Compunerea şi constituirea instanţei .......................................................... 111
1.3. Incidente procedurale privind compunerea sau constituirea instanţei ........ 114
1.3.1. Incompatibilitatea ................................................................................ 114

Drept procesual civil

299

1.3.2. Abţinerea şi recuzarea .......................................................................... 122
2. Părţile .................................................................................................................. 129
2.1. Noţiune. Consideraţii generale .................................................................... 129
2.2. Coparticiparea procesuală ........................................................................... 130
2.2.1. Noţiunea de coparticipare procesuală .................................................. 130
2.2.2. Clasificarea coparticipării procesuale .................................................. 131
2.2.3. Efectele coparticipării procesuale ........................................................ 132
2.3. Drepturile şi îndatoririle procesuale ale părţilor .......................................... 135
2.3.1. Drepturile procesuale ale părţilor ......................................................... 135
2.3.2. Îndatoririle procesuale ale părţilor ....................................................... 136
2.3.3. Abuzul de drept procesual .................................................................... 137
3. Participarea terţilor în procesul civil ................................................................... 142
3.1. Intervenţia voluntară .................................................................................... 143
3.1.1. Intervenţia voluntară principală ........................................................... 144
3.1.2. Intervenţia voluntară accesorie............................................................. 154
3.2. Intervenţia forţată ........................................................................................ 159
3.2.1. Chemarea în judecată a altor persoane ................................................. 160
3.2.2. Chemarea în garanţie............................................................................ 165
3.2.3. Arătarea titularului dreptului ................................................................ 174
3.2.4. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane ................... 178
4. Reprezentarea convenţională a părţilor în judecată ............................................ 181
4.1. Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice ....................................... 183
4.1.1. Reprezentarea prin mandatar neavocat ................................................ 183
4.1.2. Reprezentarea prin avocat .................................................................... 187
4.2. Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice şi a entităţilor fără
personalitate juridică ................................................................................... 189
4.3. Reprezentarea asigurată de consilierul în proprietate industrială ................ 192
4.4. Sancţiunea pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant ............................. 192
5. Procurorul ........................................................................................................... 193
5.1. Pornirea procesului civil .............................................................................. 194
5.2. Participarea la judecata procesului civil ...................................................... 195
5.3. Exercitarea căilor de atac............................................................................. 197
5.4. Cererea de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti .......................... 198
Întrebări orientative pentru seminare şi examene ...................................................... 199
Capitolul al V-lea
COMPETENŢA ............................................................................................................ 202
1. Noţiune. Clasificarea competenţei ...................................................................... 202
2. Competenţa generală........................................................................................... 203
2.1. Competenţa în materia controlului de constituţionalitate ............................ 203
2.2. Competenţa în materia contenciosului administrativ .................................. 205
2.3. Competenţa în materia litigiilor de muncă .................................................. 208
2.4. Competenţa în materia protecţiei copilului ................................................. 209
2.5. Competenţa în materia actelor de stare civilă .............................................. 210

300

Cuprins

2.6. Competenţa cu privire la schimbarea numelui ........................................... 210
2.7. Competenţa în materie succesorală ............................................................ 211
2.8. Competenţa în materia desfacerii căsătoriei ............................................... 211
3. Competenţa materială ........................................................................................ 212
3.1. Competenţa materială a judecătoriei........................................................... 213
3.1.1. Competenţa privind judecata în primă instanţă ................................... 213
3.1.2. Competenţa privind judecata în ultimă instanţă .................................. 219
3.1.3. Competenţa privind judecata în alte materii date prin lege ................. 219
3.2. Competenţa materială a tribunalului ........................................................... 220
3.2.1. Competenţa privind judecata în primă instanţă ................................... 221
3.2.2. Competenţa privind judecata în apel ................................................... 224
3.2.3. Competenţa privind judecata în recurs ................................................ 224
3.2.4. Competenţa privind judecata în alte materii date prin lege ................. 224
3.3. Competenţa materială a curţii de apel......................................................... 225
3.3.1. Competenţa privind judecata în primă instanţă ................................... 225
3.3.2. Competenţa privind judecata în apel ................................................... 226
3.3.3. Competenţa privind judecata în recurs ................................................ 226
3.3.4. Competenţa privind judecata în alte materii date prin lege ................. 227
3.4. Competenţa materială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie......................... 228
3.4.1. Competenţa privind judecata în recurs ................................................ 228
3.4.2. Competenţa privind judecata recursului în interesul legii ................... 229
3.4.3. Competenţa privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept ...................................................... 230
3.4.4. Competenţa privind judecata în alte materii date prin lege ................. 231
3.4.5. Competenţa Completului de 5 judecători ............................................ 232
3.4.6. Competenţa Secţiilor Unite ................................................................. 233
3.5. Competenţa materială a secţiilor instanţelor şi a completelor
specializate ................................................................................................. 233
3.6. Determinarea competenţei materiale după valoarea obiectului cererii
introductive de instanţă .............................................................................. 235
3.6.1. Importanţa criteriului şi regulile generale ........................................... 235
3.6.2. Cazul mai multor capete de cerere principale ..................................... 236
3.6.3. Cererea formulată de mai mulţi reclamanţi sau împotriva mai
multor pârâţi ........................................................................................ 237
3.6.4. Valoarea cererii în cazuri speciale....................................................... 237
3.6.5. Valoarea cererii de plată parţială ......................................................... 238
3.6.6. Valoarea cererii în caz de prestaţii succesive ...................................... 238
3.6.7. Valoarea cererii în materie imobiliară ................................................. 239
3.6.8. Dispoziţii speciale cu privire la valoarea cererii ................................. 239
4. Competenţa teritorială ........................................................................................ 240
4.1. Competenţa teritorială de drept comun ....................................................... 240
4.2. Competenţa teritorială alternativă............................................................... 243
4.2.1. Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte ............................ 243
4.2.2. Cererile îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public ..... 244

Drept procesual civil

301

4.2.3. Cazul pluralităţii de pârâţi .................................................................... 244
4.2.4. Alte cazuri de competenţă teritorială alternativă .................................. 245
4.2.5. Competenţa în materie de tutelă şi familie ........................................... 248
4.2.6. Competenţa în materie de asigurare ..................................................... 248
4.2.7. Cazul cererii în care judecătorul este parte .......................................... 249
4.2.8. Competenţa în ipoteza alegerii de domiciliu ........................................ 250
4.3. Competenţa teritorială exclusivă ................................................................. 251
4.3.1. Cereri privitoare la imobile .................................................................. 251
4.3.2. Cereri privitoare la moştenire............................................................... 252
4.3.3. Cereri privitoare la societăţi ................................................................. 254
4.3.4. Cereri privitoare la insolvenţă sau concordatul preventiv .................... 254
4.3.5. Cereri împotriva unui consumator........................................................ 255
4.3.6. Cereri privitoare la persoane ................................................................ 255
4.3.7. Cereri privind ocrotirea persoanei ........................................................ 256
4.3.8. Cereri în cauze maritime şi fluviale ..................................................... 256
4.3.9. Cereri în legătură cu incidentele privind arbitrajul .............................. 256
4.3.10. Cereri în materie necontencioasă ....................................................... 257
5. Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei ................................... 257
5.1. Excepţia de necompetenţă ........................................................................... 257
5.1.1. Noţiune şi invocare .............................................................................. 257
5.1.2. Clasificare ............................................................................................ 260
5.1.3. Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa asupra excepţiei de
necompetenţă ....................................................................................... 260
5.1.4. Hotărârea de declinare a competenţei. Particularităţi ........................... 261
5.2. Conflictele de competenţă ........................................................................... 262
5.2.1. Cazuri ................................................................................................... 262
5.2.2. Procedura de soluţionare ...................................................................... 264
5.3. Prorogarea de competenţă ........................................................................... 265
5.3.1. Prorogarea legală de competenţă.......................................................... 265
5.3.2. Prorogarea judecătorească de competenţă............................................ 271
5.3.3. Prorogarea convenţională (voluntară) de competenţă .......................... 276
Întrebări orientative pentru seminare şi examene ...................................................... 277
Capitolul al VI-lea
ACTELE DE PROCEDURĂ ŞI TERMENELE PROCEDURALE ......................... 279
1. Actele de procedură ............................................................................................ 279
1.1. Definiţie ....................................................................................................... 279
1.2. Clasificarea actelor de procedură ................................................................ 279
1.3. Condiţiile pentru îndeplinirea actelor de procedură .................................... 280
1.4. Sancţiunea nerespectării condiţiilor privitoare la actele de procedură ........ 282
1.4.1. Nulitatea actului de procedură. Definiţie ............................................. 282
1.4.2. Clasificarea nulităţilor actelor de procedură ........................................ 282
1.4.3. Cazurile de nulitate a actelor de procedură .......................................... 283
1.4.4. Mijloacele de invocare a nulităţii ......................................................... 285

302

Cuprins

1.4.5. Efectele nulităţii .................................................................................. 287
2. Termenele procedurale ....................................................................................... 288
2.1. Definiţie ...................................................................................................... 288
2.2. Clasificarea termenelor procedurale ........................................................... 288
2.3. Calculul termenelor procedurale................................................................. 289
2.4. Durata termenelor procedurale ................................................................... 290
2.5. Sancţiunea pentru nerespectarea condiţiilor privitoare la termenele
procedurale ................................................................................................. 292
2.5.1. Decăderea ............................................................................................ 292
2.5.2. Anularea .............................................................................................. 294
2.5.3. Repunerea în termen ............................................................................ 294
Întrebări orientative pentru seminare şi examene ...................................................... 296

5

Drept procesual civil

Capitolul I
NOŢIUNI GENERALE
1. Dreptul procesual civil
1.1. Noţiunea dreptului procesual civil
Ori de câte ori conflictele de natură civilă apărute în circuitul civil nu-şi găsesc rezolvarea pe căi amiabile1, este necesar ca persoana interesată să se adreseze organelor jurisdicţionale2. Mijlocul de realizare a justiţiei în astfel de cazuri, în care o persoană pretinde
că i s-a încălcat ori nesocotit un drept subiectiv civil ori că nu-şi poate realiza interesul
decât pe calea justiţiei, îl reprezintă procesul civil.
Etimologic vorbind, provenind din latinescul „procedere”, prin „proces” se înţelege mers
înainte, evoluţie, desfăşurare. În înţeles strict juridic, noţiunea de „proces” presupune o
evoluţie de la actul de sesizare a instanţei şi până la actul final al judecăţii – hotărârea.
În literatura juridică3 s-a subliniat faptul că, în momentul în care o persoană apelează la
acţiunea civilă, ea se individualizează, devine proces. Cu alte cuvinte, un ansamblu de mijloace procesuale organizate de reguli este pus în aplicare, conducând la darea unei hotărâri.
Procesul nu-şi va găsi însă finalitatea decât dacă hotărârea pronunţată de judecător este
adusă la îndeplinire, de bunăvoie sau silit.
Prin intermediul procesului civil, atât reclamantul, cât şi pârâtul se apără, urmărind, primul să-şi consolideze dreptul dedus judecăţii, prin admiterea definitivă a cererii sale, şi cel
de-al doilea să se opună pretenţiilor reclamantului şi să-şi consolideze el situaţia juridică
anterioară litigiului, în măsura în care va reuşi să dovedească netemeinicia dreptului litigios4,
prin respingerea cererii reclamantului.
Vorbind despre procedura civilă, avem în vedere regulile după care se desfăşoară
judecata unui litigiu de natură civilă şi executarea silită a titlurilor emise în această materie,
respectiv regulile ce guvernează organizarea judiciară, competenţa instanţelor judecătoreşti,
actele de procedură şi termenele procedurale, judecata în primă instanţă, judecata în apel şi
căile extraordinare de atac, recursul în interesul legii, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept, procedura necontencioasă, procedurile speciale şi executarea silită.
1

Tranzacţia (art. 2.267 C. civ.), medierea (Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de
mediator).
2 Sugestive în acest sens sunt două adagii latine: „iudex ne procedat ex officio” şi „nemo iudex sine actore”,
care reflectă regula că judecătorul nu se poate autoînvesti cu soluţionarea unui proces civil.
3 E. Herovanu, Principiile procedurii judiciare, vol. I, Institutul de Arte Grafice „Lupta”, Bucureşti, 1932,
p. 142; V.M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. I, Ed. Naţional, Bucureşti, 1996, p. 250;
D. Radu, Acţiunea în procesul civil, Ed. Junimea, Iaşi, 1974, p. 24.
4 M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol. I, ed. a 2-a, Ed. Solomon, Bucureşti, 2017, p. 3.
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Dispoziţiile art. 2 alin. (1) C. pr. civ. reglementează în sens larg noţiunea de „judecată
civilă”, arătând că dispoziţiile Codului alcătuiesc procedura de drept comun în materie
civilă, ele aplicându-se şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu
cuprind dispoziţii contrare.
Aşadar, studiul procedurii civile constituie obiectul de reglementare al dreptului procesual civil, ce poate fi definit ca reprezentând ansamblul normelor juridice care guvernează
modul de desfăşurare a activităţii organelor judiciare, a părţilor şi a celorlalţi participanţi, precum şi raporturile juridice dintre acestea în vederea soluţionării cauzelor civile şi executării
hotărârilor pronunţate în aceste cauze.
1.2. Caracterele dreptului procesual civil
a) caracter sancţionator – dreptul procesual civil, având ca finalitate soluţionarea
litigiilor referitoare la drepturile subiective civile, garantează eficacitatea şi respectarea normelor de drept material care consacră aceste drepturi1;
b) caracter reglementar – normele dreptului procesual civil sunt înscrise în Constituţie, în Codul de procedură civilă şi în legi speciale şi se impun atât judecătorului, cât şi
părţilor, precum şi celorlalţi participanţi la procesul civil;
c) caracter formalist – formalismul dreptului procesual civil derivă din faptul că
actele de procedură sunt supuse unor condiţii de formă şi unor termene2. Deşi s-a creat o
prejudecată în sensul că formalismul procedural creează sentimentul de injustiţie şi că ar
avea o reputaţie considerabil mai mică din punct de vedere ştiinţific comparativ cu dreptul
substanţial, el este absolut inevitabil, formele prescrise de legiuitor reprezentând un factor
de echitate, stabilitate, rigurozitate şi disciplină procesuală, necesare atât instanţei, cât şi
părţilor, fiind o garanţie pentru protejarea intereselor justiţiabililor împotriva manevrelor
vexatorii, dilatorii, într-un cuvânt de rea-credinţă ale adversarului, precum şi împotriva
eventualului arbitrariu sau exces de putere din partea judecătorului;
d) caracter de drept comun – dreptul procesual civil, astfel cum este reglementat prin
Codul de procedură civilă, constituie dreptul comun al procedurii de judecată, el aplicându-se
oricărui litigiu pentru care nu este prevăzută o procedură specială (art. 2 C. pr. civ.). Codul
de procedură civilă reprezintă, aşadar, dreptul comun pentru toate litigiile în materie civilă,
de drept privat sau de drept public, dacă prin legi speciale nu se dispune altfel, fiind
aplicabil şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii contrare, şi chiar şi în procesul penal, în ceea ce priveşte latura civilă a procesului, dacă
nu se prevede altfel. Tot astfel, o serie de legi speciale fac fie trimitere în mod expres la
prevederile Codului de procedură civilă, care urmează să se aplice în mod corespunzător,
fie, chiar în lipsa unor trimiteri exprese, se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă.
În acest context, nu trebuie omise nici prevederile art. 3 şi art. 4 C. pr. civ., care, în
esenţă, impun aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privitoare la drepturile omului,
respectiv aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene.
1
2

V.M. Ciobanu, op. cit., vol. I, 1996, p. 159; M. Tăbârcă, op. cit., vol. I, p. 5.
V.M. Ciobanu, op. cit., vol. I, 1996, pp. 159-160; M. Tăbârcă, op. cit., vol. I, p. 5.
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2. Procesul civil
2.1. Definiţie
În doctrină1, procesul civil a fost definit ca reprezentând activitatea desfăşurată de către
instanţă, părţi, organe de executare şi alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea
de către instanţele judecătoreşti a justiţiei în pricinile civile, în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii, conform procedurii prevăzute de lege.
2.2. Fazele şi etapele procesului civil
Din definiţia anterioară, rezultă că procesul civil parcurge, de regulă, însă nu obligatoriu, două faze: judecata şi executarea silită.
2.2.1. Faza judecăţii cuprinde judecata în primă instanţă şi judecata în căile de atac
Judecata în primă instanţă parcurge mai multe etape: etapa scrisă, etapa cercetării procesului, etapa dezbaterilor în fond, etapa deliberării şi pronunţării hotărârii.
- Etapa scrisă este declanşată prin cererea de chemare în judecată.
Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de
chemare în judecată este de competenţa sa şi dacă aceasta îndeplineşte cerinţele prevăzute
la art. 194-197. În cazul în care cauza nu este de competenţa sa, completul căruia i-a fost
repartizată cererea dispune, prin încheiere dată fără citarea părţilor, trimiterea dosarului
completului specializat competent sau, după caz, secţiei specializate competente din cadrul
instanţei sesizate.
Când cererea nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197, reclamantului i se vor
comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea
comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării
cererii. Se exceptează de la această sancţiune obligaţia de a desemna un reprezentant
comun, caz în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 202 alin. (3).
Mai precis, dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii prevăzute la
art. 194 lit. a)-c), d) numai în cazul motivării în fapt şi f), precum şi la art. 195-197 nu sunt
îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (3), prin încheiere se dispune anularea cererii.
Aceasta înseamnă că este eliminată în mod expres de la obligativitatea complinirii de către
reclamant în etapa de regularizare a cererii de chemare în judecată a motivării în drept, de la
lit. d) şi lit. e) ale art. 194, cu consecinţa implicită a suprimării sancţiunii anulării cererii de
chemare în judecată ca efect al neindicării acestor elemente.
1 V.M. Ciobanu, op. cit., p. 148; I. Stoenescu, S. Zilberstein, Tratat de drept procesual civil, vol. I, Centrul de
multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1973, pp. 30-34; I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. I, Ed. Europa
Nova, Bucureşti, 1995, pp. 24-25; V. Negru, D. Radu, Drept procesual civil, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1996, p. 9; M. Tăbârcă, op. cit., vol. I, p. 33.
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De asemenea, reclamantului nu i se poate cere să completeze sau să modifice cererea
de chemare în judecată cu date sau informaţii de care acesta nu dispune personal şi pentru
obţinerea cărora este necesară intervenţia instanţei.
Împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării.
La rândul său, pârâtul poate să răspundă pretenţiilor reclamantului printr-o întâmpinare
(art. 205 C. pr. civ.) sau, dacă are pretenţii proprii în legătură cu cererea de chemare în
judecată derivând din acelaşi raport juridic sau strâns legate de acesta, poate să formuleze o
cerere reconvenţională (art. 209 C. pr. civ.). De asemenea, reclamantul poate depune răspuns
la întâmpinare (art. 201 C. pr. civ.).
Părţilor iniţiale li se pot alătura şi alte persoane, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa
reclamantului şi/sau pârâtului, dobândind calitatea de părţi. Astfel, sfera subiectivă iniţială a
cadrului procesual poate fi extinsă. Actele de procedură prin care terţii intervin sau sunt atraşi
în proces îmbracă, de asemenea, forma scrisă, acestea fiind cererea de intervenţie voluntară
(principală şi accesorie) şi cererea de intervenţie forţată (chemarea în judecată a altor persoane, chemarea în garanţie, arătarea titularului dreptului şi introducerea forţată, în cauză,
din oficiu, a altor persoane).
În aceeaşi etapă scrisă, se săvârşeşte şi actul procedural al comunicării către fiecare
parte a cererilor făcute de adversar, în vederea încunoştinţării reciproce a părţilor în legătură
cu pretenţiile şi apărările lor, precum şi în legătură cu probele pe care înţeleg să le administreze.
- În etapa cercetării procesului1 se îndeplinesc acte de procedură la cererea părţilor
ori din oficiu, pentru pregătirea dezbaterii în fond a procesului, dacă este cazul. În vederea
realizării acestui scop, instanţa va rezolva excepţiile ce se invocă ori pe care le poate ridica
din oficiu, va examina cererile de intervenţie formulate de părţi sau de terţe persoane, în
condiţiile legii; va examina cererile de intervenţie formulate de părţi sau de terţe persoane,
în condiţiile legii; va examina fiecare pretenţie şi apărare în parte, pe baza cererii de chemare
în judecată, a întâmpinării, a răspunsului la întâmpinare şi a explicaţiilor părţilor, dacă este
cazul; va constata care dintre pretenţii sunt recunoscute şi care sunt contestate; la cerere, va
dispune, în condiţiile legii, măsuri asigurătorii, măsuri pentru asigurarea dovezilor ori pentru
constatarea unei situaţii de fapt, în cazul în care aceste măsuri nu au fost luate, în tot sau în
parte, potrivit art. 203; va lua act de renunţarea reclamantului, de achiesarea pârâtului sau de
tranzacţia părţilor; va încuviinţa probele solicitate de părţi, pe care le găseşte concludente,
precum şi pe cele pe care, din oficiu, le consideră necesare pentru judecarea procesului şi le
va administra în condiţiile legii; va decide în legătură cu orice alte cereri care se pot formula
la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate; va dispune ca părţile să
prezinte dovada efectuării verificărilor în registrele de evidenţă ori publicitate prevăzute de
Codul civil sau de legi speciale; va îndeplini orice alt act de procedură necesar soluţionării
cauzei, inclusiv verificări în registrele prevăzute de legi speciale.
1

De menţionat este faptul că, prin Legea nr. 310/2018, publicată în M. Of. nr. 1074 din 18 decembrie
2018, modalitatea de cercetare a procesului în camera de consiliu a fost abrogată, dispoziţia de principiu în acest
sens fiind prorogată succesiv de la aplicare, încă de la momentul intrării în vigoare a Codului de procedură civilă.
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- Etapa dezbaterilor debutează la termenul la care judecătorul se declară lămurit şi
constată încheiată cercetarea procesului, acesta putând fixa chiar şi un alt termen pentru
dezbaterea fondului. De reţinut sub acest aspect este faptul că fixarea unui alt termen pentru
dezbaterea fondului se poate face din oficiu sau la cererea părţilor, nefiind însă obligatoriu
acest demers, dezbaterea fondului putând urma chiar la termenul la care s-a încheiat cercetarea procesului (art. 244 C. pr. civ.). În condiţiile art. 392 C. pr. civ., dacă părţile declară că
nu mai au cereri de formulat şi nu mai sunt alte incidente de soluţionat, preşedintele deschide dezbaterile asupra fondului cauzei, dând cuvântul părţilor, în ordinea şi condiţiile
prevăzute la art. 216, pentru ca fiecare să îşi susţină cererile şi apărările formulate în proces.
- După închiderea dezbaterilor urmează etapa deliberării şi pronunţării hotărârii.
Potrivit art. 394 C. pr. civ., când consideră că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi
temeiurile de drept ale cauzei, preşedintele închide dezbaterile.
Deliberarea se face în secret şi la ea participă numai judecătorii care au făcut parte din
complet şi în faţa cărora s-au pus concluzii asupra excepţiilor procesuale sau asupra fondului, după caz, nu şi grefierul sau procurorul care au participat la judecată. Cu toate
acestea, în litigiile în primă instanţă având ca obiect conflicte de muncă şi asigurări sociale,
asistenţii judiciari participă la deliberări, votul acestora fiind însă consultativ1.
Pronunţarea hotărârii se face întotdeauna în şedinţă publică, chiar dacă judecata a avut
loc în camera de consiliu. Art. 402 C. pr. civ. prevede că hotărârea se poate pronunţa, la
locul unde s-au desfăşurat dezbaterile, de către preşedinte sau de către un judecător, membru
al completului de judecată, care va citi minuta, indicând şi calea de atac ce poate fi folosită
împotriva hotărârii, sau se poate pronunţa prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către
grefa instanţei.
Iar conform art. 396 alin. (2) C. pr. civ., în cazul amânării prevăzute la alin. (1), preşedintele, odată cu anunţarea termenului la care a fost amânată pronunţarea, poate stabili că
pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea
grefei instanţei.
- Prin pronunţarea hotărârii se finalizează judecata în primă instanţă, astfel încât partea
nemulţumită de hotărârea primei instanţe o poate ataca prin intermediul căilor de atac.
Potrivit art. 456 C. pr. civ., calea ordinară de atac este apelul, iar căile extraordinare de atac
sunt recursul, contestaţia în anulare şi revizuirea.
În privinţa etapei apelului, aceasta vizează, în partea ei scrisă, cererea de apel, întâmpinarea pe care o face intimatul, răspunsul la întâmpinare pe care îl poate face apelantul şi
cererea de aderare la apel, într-una dintre cele două forme: apelul incident (art. 472 C. pr. civ.)
şi apelul provocat (art. 473 C. pr. civ.). Dispoziţiile privitoare la judecata în primă instanţă
se aplică şi în instanţa de apel, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în capitolul
privind apelul (art. 482 C. pr. civ.).
Codul de procedură civilă reglementează şi etapa căilor extraordinare de atac. Astfel,
hotărârile pronunţate în apel, precum şi hotărârile pronunţate în primă instanţă fără drept de
1

Art. 55 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.
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apel pot fi atacate cu recurs, caracteristic pentru acesta fiind faptul că etapa scrisă vizează
cererea de recurs, întâmpinarea intimatului, posibilul răspuns la întâmpinare, recursul incident şi recursul provocat, că singurele probe admisibile în recurs sunt înscrisurile, precum şi
că motivele ce pot fi invocate de parte sunt expres şi limitativ prevăzute de lege. Potrivit
art. 494 C. pr. civ., dispoziţiile de procedură privind judecata în primă instanţă şi în apel se
aplică şi în instanţa de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în secţiunea referitoare la recurs.
În afară de recurs, mai există şi alte căi extraordinare de atac, şi anume contestaţia în
anulare şi revizuirea care, asemenea recursului, pot fi exercitate numai pentru motivele
anume stabilite de lege.
- În acest context, vom include şi mecanismele specifice de unificare a practicii judiciare, la care se poate apela şi care pot avea o anumită înrâurire asupra soluţiei ce se
pronunţă în cauză, având în vedere posibilitatea suspendării cauzelor similare aflate pe rolul
instanţelor la data sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în care soluţionarea acestora
depinde de dezlegarea problemelor de drept ce fac obiectul recursului în interesul legii ori
chiar suspendarea de drept a cauzei în care s-a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept (art. 517 şi art. 520 C. pr. civ.).
Astfel, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, colegiile de conducere ale curţilor de apel, precum şi Avocatul Poporului
au îndatorirea, pentru a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul
ţării, să declanşeze etapa recursului în interesul legii (art. 514 C. pr. civ.). Specific acestui
mecanism este faptul că decizia prin care se soluţionează recursul în interesul legii nu are
efect asupra hotărârilor judecătoreşti deja examinate şi nici cu privire la situaţia părţilor din
acele procese. Deciziile pronunţate în recursul în interesul legii sunt obligatorii de la data
publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Cu referire la etapa sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dacă, în cursul
judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al
tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că o chestiune de
drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective, este nouă şi
asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui
recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept
cu care a fost sesizată (art. 519 C. pr. civ.). Dezlegarea dată problemelor de drept este obligatorie de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar pentru
instanţa care a solicitat dezlegarea, de la data pronunţării deciziei1.
1

Pentru analiza modificărilor aduse de Legea nr. 310/2018, a se vedea E. Oprina, Comentarii pe marginea
modificărilor aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018, studiu introductiv la Codul de procedură
civilă, ed. a 15-a actualizată la 7 ianuarie 2019, Ed. Rosetti International, Bucureşti, 2019, pp. 43-44.

