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Fișa 
de revizuire

19Întâmpinarea

Întâmpinarea este actul de procedură prin care pârâtul se apără, în fapt şi 
în drept, faţă de cererea de chemare în judecată [art. 205 alin. (1) C.proc.civ.].

Cuprins
Întâmpinarea va cuprinde:
  date de identifi care ale pârâtului [art. 205 alin. (2) lit. a) C.proc.civ.], respectiv:
  numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa 

pârâtului persoană fi zică;
  denumirea şi sediul, precum şi, după caz, codul unic de înregistrare 

sau codul de identifi care fi scală, numărul de înmatriculare în registrul 
comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul 
bancar al pârâtului persoană juridică.

 Aceste elemente trebuie să fi e înscrise în întâmpinare „dacă reclamantul 
nu le-a menţionat în cererea de chemare în judecată”, sintagmă care se raportează 
numai la art. 194 lit. a) teza a II-a C.proc.civ. Pentru lipsa numelui, prenumelui/
denumirii, respectiv a domiciliului, reşedinţei/sediului pârâtului se procedează în 
sensul art. 200 C.proc.civ., cererea de chemare în judecată putând fi  anulată în etapa 
regularizării.

 Numele, prenumele sau denumirea pârâtului vor fi  înscrise în întâmpinare 
pentru că, prin indicarea acestui element, este identifi cat cel care îşi asumă conţinutul 
întâmpinării.

 Domiciliul/reşedinţa ori sediul pârâtului trebuie înscrise în întâmpinare numai 
dacă au fost menţionate greşit de către reclamant în cererea de chemare în judecată ori 
dacă pârâtul înţelege să-şi aleagă un domiciliu procesual.

 Dacă pârâtul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România, 
unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul. 

 În cazul în care acesta nu se conformează, comunicările îi vor fi  făcute prin 
scrisoare recomandată, recipisa de predare la poşta română a scrisorii, în cuprinsul 
căreia vor fi  menţionate actele ce se expediază, ţinând loc de dovadă de îndeplinire a 
procedurii [art. 156 teza a II-a C.proc.civ.];

  dacă este cazul, adresa electronică sau numărul de telefon, numărul de fax 
ori altele asemenea [art. 205 alin. (2) lit. a) raportat la art. 148 alin. (1) teza 
a II-a C.proc.civ.];

  excepţiile procesuale pe care pârâtul le invocă faţă de cererea reclamantului 
[art. 205 alin. (2) lit. b) C.proc.civ.]
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 Se invocă excepţii de procedură sau de fond în legătură cu cerinţele extrinseci 
sau intrinseci ale cererii de chemare în judecată pe care pârâtul le-a cunoscut sau 
trebuia să le cunoască, la data depunerii întâmpinării;

  răspunsul la toate pretenţiile şi motivele de fapt şi de drept ale cererii 
[art. 205 alin. (2) lit. c) C.proc.civ.]

 Prin asemenea răspuns, pârâtul se apără în fond. De pildă, invocă:
  faptul că şi-a executat, în tot sau în parte, obligaţiile asumate prin contract;
  simulaţia titlului reclamantului;
  compensaţia legală;
  excepţia neexecutării contractului.

 „Pentru a obţine reducerea unei pretenţii formulate de reclamant nu este necesar a 
se face acţiune reconvenţională sau acţiune separată, ci este sufi cient ca ea să fi e invocată 
pe calea unei simple apărări de fond, în cadrul procesului.” – Trib. Suprem, Colegiul civil, 
dec. nr. 1197/1961, apud I.G. Mihuţă, Al. Lesviodax, Repertoriu… pe anii 1952-1969, 
Ed. Ştiinţifi că, Bucureşti, 1970, p. 747, nr. 106.

„Valoarea unor pretenţii formulate de chiriaş trebuie stabilită şi dedusă din chiria restantă, 
chiar şi în lipsa unei cereri reconvenţionale. Lipsa unei cereri reconvenţionale constituie un 
impediment numai în ce priveşte obligarea proprietarului la plata unei eventuale diferenţe 
ce ar rezulta din scăderea chiriei restante din suma datorată chiriaşului.” – Trib. Suprem, 
Colegiul civil, dec. nr. 911/1958, ibidem, p. 748, nr. 108.

  dovezile cu care se apără împotriva fi ecărui capăt din cerere, dispoziţiile 
art. 194 lit. e) fi ind aplicabile în mod corespunzător [art. 205 alin. (2) lit. d) 
C.proc.civ.]. Astfel, în funcţie de proba pe care doreşte s-o administreze, pârâtul: 
  va alătura copii de pe înscrisuri, certifi cate de el că sunt conforme cu 

originalul;
  va cere înfăţişarea reclamantului persoană fi zică la interogatoriu;
  va ataşa interogatoriul, dacă reclamantul persoană juridică răspunde 

în scris la interogatoriu;
  va arăta numele, prenumele şi adresa martorilor;

  semnătura [art. 205 alin. (2) lit. e) C.proc.civ.].
 Semnătura este olografă.
 Dacă întâmpinarea nu este semnată, va fi  anulată în condiţiile art. 175 alin. (1) 

C.proc.civ.

Obligativitatea întâmpinării
 Regula
Întâmpinarea este obligatorie [art. 208 alin. (1) teza I C.proc.civ.] în etapa judecăţii 

în primă instanţă, în căile de atac (apel, recurs, contestaţie în anulare, revizuire), în 
contestaţia la executare, precum şi în acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale.
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Atunci când judecata în primă instanţă se face fără citarea părţilor – ex: în 
materia asigurării probelor, în materia constatării de urgenţă a unei stări de fapt –, nu 
s-ar putea considera că pârâtul „este obligat” să depună întâmpinare, câtă vreme 
el nici nu este informat în legătură cu existenţa procesului.

 Excepţia 
Întâmpinarea nu este obligatorie în cazurile în care legea prevede în mod expres 

aceasta [art. 208 alin. (1) teza a II-a C.proc.civ.], cum ar fi :
  în procedura de asigurare a dovezilor [art. 360 alin. (3) C.proc.civ.];
  în procedura ordonanţei preşedinţiale [art. 999 alin. (1) teza a II-a C.proc.civ.]; 
  în procedura de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept 

[art. 1.042 alin. (3) C.proc.civ.];
  în incidentele procedurale (ex: confl ict de competenţă), dacă prin lege nu se 

prevede altfel [art. 122 din Legea nr. 76/2012].

Depunerea şi comunicarea întâmpinării. Răspunsul la întâmpinare 
1. Depunerea întâmpinării
 întâmpinarea trebuie depusă în 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare 

în judecată în condiţiile art. 165 [art. 201 alin. (1) C.proc.civ.]; 
 când sunt mai mulţi pârâţi, aceştia pot răspunde împreună, toţi sau numai o parte 

din ei, printr-o singură întâmpinare (art. 207).
 În caz de coparticipare procesuală, pârâtul care nu a depus întâmpinare s-ar 

putea folosi de întâmpinarea depusă de ceilalţi pârâţi, în măsura interesului comun 
[art. 60 alin. (2) C.proc.civ.];
 întâmpinarea se va face în atâtea exemplare câţi reclamanţi sunt [art. 206 alin. (2) 

raportat la art. 149 alin. (1) C.proc.civ.], afară de cazul în care:
  reclamanţii au un reprezentant comun;
  reclamantul fi gurează în mai multe calităţi juridice, când se va face într-un 

singur exemplar; 
 în toate cazurile este necesar şi un exemplar pentru instanţă.

2. Comunicarea întâmpinării
 ca regulă, întâmpinarea se comunică reclamantului [art. 206 alin. (1) C.proc.civ.];
 prin excepţie, dacă legea prevede astfel, întâmpinarea nu se comunică [art. 204 

alin. (1) teza fi nală, art. 508 alin. (2) teza a II-a, art. 513 alin. (2) teza a II-a, art. 1.019 
alin. (4) C.proc.civ.]. 

3. Răspunsul la întâmpinare
 întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care poate depune răspuns la 

întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare [art. 201 alin. (2) teza I].
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 Depunerea răspunsului la întâmpinare nu este obligatorie, de vreme ce recla-
mantul „poate” să săvârşească acest act de procedură;
 pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei 

[art. 201 alin. (2) teza a II-a].

Sancţiunea nedepunerii întâmpinării
Nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului 

din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine 
publică, dacă legea nu prevede altfel [art. 208 alin. (2)].

 Decăderea intervine dacă pârâtul:
  nu depune deloc întâmpinare;
  depune întâmpinare, dar nu respectă termenul stabilit de lege pentru aceasta;
  depune întâmpinare în termen, dar nu solicită administrarea de probe în comba-

terea cererii de chemare în judecată sau nu invocă excepţii procesuale relative.
 Reclamantul ar putea fi  de acord ca pârâtul să administreze dovezi, astfel încât 

instanţa să ia act de acordul de voinţă al părţilor şi să se înlăture sancţiunea decăderii 
[art. 254 alin. (2) pct. 5 C.proc.civ.].

 Partea decăzută din dreptul de a administra o probă va putea totuşi să se apere, 
discutând în fapt şi în drept temeinicia susţinerilor şi a dovezilor părţii potrivnice 
(art. 263).

În procedura ordonanţei de plată, nedepunerea întâmpinării cu cel puţin 3 zile 
înaintea termenului de judecată poate avea semnifi caţia recunoaşterii pretenţiilor 
creditorului [art. 1.019 alin. (3) C.proc.civ.].

Grile  

1. Prin întâmpinare, depusă într-o acţiune în revendicare a unui tablou în 
valoare de 150.000 lei, pârâtul trebuie să invoce, sub sancţiunea decăderii:

a) excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a reclamantului; 
b) excepţia necompetenţei materiale de primă instanţă a tribunalului;
c) excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei de la domiciliul reclamantului.

2. Este adevărat că întâmpinarea trebuie depusă:
a) în cel mult 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată;
b) în cel mult 25 de zile de la depunerea cererii de chemare în judecată, în procesele 

urgente;
c) în cel mult 5 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată, în proce-

sele urgente.
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3. Depunerea întâmpinării nu este obligatorie:
a) în procedura divorţului;
b) în procedura ordonanţei preşedinţiale;
c) în procedura cererilor posesorii.

4. Întâmpinarea:
a) nedepusă cu cel puţin 3 zile înaintea termenului de judecată, în procedura 

ordonanţei de plată, va fi  considerată în toate cazurile ca o recunoaştere a pretenţiilor 
creditorului;

b) se comunică în toate cazurile reclamantului, pentru a putea depune răspuns la 
întâmpinare;

c) trebuie să fi e depusă, dacă pârâtul doreşte să opună compensaţia legală.

5. Întâmpinarea nu se comunică:
a) în procedura contestaţiei în anulare;
b) în procedura revizuirii;
c) în procedura contestaţiei la executare.

6. Răspunsul la întâmpinare:
a) este obligatoriu şi se depune în termen de 10 zile de la comunicarea întâmpinării;
b) este facultativ şi se depune în termen de 10 zile de la comunicarea cererii de 

chemare în judecată;
c) este studiat de pârât la dosarul cauzei.

7. În caz de modifi care a cererii de chemare în judecată, întâmpinarea:
a) depusă în termen se comunică reclamantului, care poate depune răspuns la întâm-

pinare; 
b) sub sancţiunea decăderii, va fi  depusă cu cel puţin 10 zile înaintea termenului fi xat;
c) nu este obligatorie.

8. Dacă pârâtul nu a depus întâmpinare în termenul prevăzut de lege sau 
stabilit de judecător în procesele urgente, judecătorul:

a) fi xează primul termen de judecată;
b) comunică acest aspect reclamantului, prin adresă;
c) suspendă judecarea cauzei.

9. Întâmpinarea poate fi  anulată:
a) dacă nu este depusă în număr sufi cient de exemplare pentru comunicare;
b) dacă nu sunt indicate dovezile cu care pârâtul se apără împotriva fi ecărui capăt 

din cerere;
c) pentru lipsa semnăturii, vătămarea reclamantului fi ind prezumată.

10. Dacă întâmpinarea nu este depusă în termen, pârâtul:
a) nu poate solicita repunerea în termen;
b) este decăzut din dreptul de a invoca excepţia lipsei de interes în formu larea cererii 

de chemare în judecată;
c) va fi  decăzut din dreptul de a propune probe, la solicitarea reclamantului.
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pârâtul nu ar putea să formuleze întâmpinare prin care să invoce toate excepţiile şi să facă 
toate apărările pe care le socoteşte necesare, faţă de cererea de chemare în judecată pe 
care judecătorul a considerat-o întocmită în condiţiile legii, la verifi carea sumară pe care 
o poate face în etapa scrisă. În consecinţă, varianta a) nu este corectă.

Varianta c) este corectă. Dacă lipsurile cererii nu au fost semnalate reclamantului ori 
acesta nu le-a complinit şi din eroare s-a fi xat termen de judecată, pe parcursul procesului 
se va proceda aşa cum prevede art. 196 C.proc.civ. 

 Existenţa în cererea de chemare în judecată a elementelor esenţiale depăşeşte interesul 
privat al pârâtului, nefi ind permis ca rolul instanţelor să fi e încărcat cu cereri pe care, în 
lipsa unor asemenea elemente, instanţa să nu le poată rezolva. Drept urmare, în aceeaşi 
măsură în care sunt esenţiale pentru cererea de chemare în judecată, aceste elemente sunt 
esenţiale şi pentru desfăşurarea procesului civil, astfel încât lipsa lor poate să fi e invocată 
şi de instanţă sau procuror, iar nu doar de către pârât. De altfel, termenii utilizaţi de art. 196 
alin. (1) C.proc.civ. – „cererea de chemare în judecată care nu cuprinde (…) este nulă” 
– justifi că aprecierea caracterului de ordine publică al normelor care impun existenţa 
în cererea de chemare în judecată a elementelor considerate esenţiale. De asemenea, în 
alin. (2) se arată că lipsa semnăturii „se invocă”, iar nu „pârâtul invocă”. În consecinţă, 
nulitatea pentru lipsa elementelor esenţiale este una ce poate fi  invocată în condiţiile 
art. 178 alin. (1) C.proc.civ. 

Din art. 196 alin. (2) şi (3) C.proc.civ. rezultă că pe parcursul procesului numai 
lipsa semnăturii ori alte neregularităţi în legătură cu semnătura pot să fi e complinite în 
termenele prevăzute în text. Trimiterea la art. 200 C.proc.civ., pe care o face art. 196 
alin. (1) C.proc.civ., permite concluzia că şi pe parcursul procesului, nu doar în etapa 
scrisă, este posibilă acoperirea lipsurilor privitoare la celelalte elemente esenţiale, iar nu 
doar în privinţa semnăturii. Însă, în acest caz, reclamantul este obligat să completeze sau 
să modifi ce cererea de chemare în judecată în 10 zile de la data când i s-au comunicat 
lipsurile. Dacă lipsurile sunt evidenţiate la un termen de judecată la care reclamantul este 
prezent, termenul de 10 zile va începe să curgă din acest moment, nemaifi ind obligatorie 
şi înştiinţarea în scris, aşa cum prevede art. 200 alin. (3) C.proc.civ. 

Fișa 19
1. Răspuns: c)
Varianta a) nu este corectă, de vreme ce art. 208 alin. (2) C.proc.civ. exclude de la 

sancţiunea decăderii neinvocarea prin întâmpinare a excepţiilor de ordine publică. Întrucât 
este în legătură cu o condiţie de exerciţiu a acţiunii, excepţia lipsei capacităţii procesuale 
de folosinţă a reclamantului este una absolută, care ar putea fi  invocată nu doar prin 
întâmpinare, în orice stare a procesului [art. 247 alin. (1) C.proc.civ.].

Varianta b) nu este corectă, în condiţiile art. 130 alin. (2) C.proc.civ. necompetenţa 
materială putând fi  invocată la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în 
faţa primei instanţe şi pot pune concluzii. Aşadar, necompetenţa materială poate fi  invocată 
prin întâmpinare, dar pârâtul nu este obligat să procedeze astfel, sub sancţiunea decăderii. 

Varianta c) este corectă. Acţiunea în revendicare a unui bun mobil, ca una personală, este 
de competenţa instanţei domiciliului pârâtului [art. 107 alin. (1) C.proc.civ.]. Necompetenţa 
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teritorială fi ind reglementată prin norme de ordine privată, trebuie invocată în condiţiile 
art. 130 alin. (3) C.proc.civ., care stabileşte că necompetenţa 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 părţile sunt legal citate în faţa primei 
instanţe şi pot pune concluzii. Întrucât în acţiunea în revendicare depunerea întâmpinării 
este obligatorie, necompetenţa teritorială relativă trebuie să fi e invocată prin acest act de 
procedură, sub sancţiunea decăderii.

2. Răspuns: a), c)
Varianta a) este corectă, faţă de art. 201 alin. (1) C.proc.civ. 
Varianta b) nu este corectă, în nicio împrejurare pârâtul netrebuind să depună 

întâmpinare într-un termen care să înceapă să curgă de la data săvârşirii de către reclamant 
a unui act de procedură de care el nu are cunoştinţă (ori nu este prezumat a avea cunoştinţă).

Varianta c) este corectă, faţă de art. 201 alin. (5) C.proc.civ., care îngăduie judecătorului 
ca în pricinile urgente să reducă termenul de 25 de zile pentru depunerea întâmpinării.

3. Răspuns: b)
Variantele a) şi c) nu sunt corecte. Faţă de art. 208 alin. (1) C.proc.civ., regula este 

caracterul obligatoriu al întâmpinării. Numai prin excepţie, şi doar în cazurile în care 
legea prevede în mod expres altfel, întâmpinarea nu este obligatorie. Cum în procedura 
divorţului şi a cererilor posesorii nu se prevede că întâmpinarea nu este obligatorie, 
funcţio nează regula.

Varianta b) este corectă, conform art. 999 alin. (1) teza a II-a C.proc.civ. 
4. Răspuns: c)
Varianta a) nu este corectă. În condiţiile art. 1.019 alin. (3) C.proc.civ., în citaţie se va 

preciza că debitorul este obligat să depună întâmpinare cu cel puţin 3 zile înaintea termenului 
de judecată, făcându-se menţiune că, în cazul nedepunerii întâmpinării, instanţa, faţă de 
împrejurările cauzei, poate considera aceasta ca o recunoaştere a pretenţiilor creditorului. 
Prin urmare, nedepunerea întâmpinării nu va fi  considerată, automat, ca o recunoaştere a 
pretenţiilor creditorului.

Varianta b) nu este corectă, în condiţiile în care, după ce arată că întâmpinarea se 
comunică reclamantului, art. 206 alin. (1) C.proc.civ. adaugă „dacă legea nu prevede 
altfel”. Deci, se admite că sunt proceduri în care întâmpinarea nu se comunică.

Varianta c) este corectă, de vreme ce art. 1.617 alin. (3) C.civ. prevede că oricare dintre 
părţi poate renunţa, în mod expres ori tacit, la compensaţie. Or, neinvocarea prin întâm-
pinare a compensaţiei, chiar legale, poate fi  apreciată ca o renunţare tacită la stingerea 
datoriei prin această modalitate.

5. Răspuns: a), b)
Varianta a) este corectă, faţă de art. 508 alin. (2) teza a II-a C.proc.civ. 
Varianta b) este corectă, faţă de art. 513 alin. (2) teza a II-a C.proc.civ. 
Varianta c) nu este corectă, în condiţiile în care, în procedura contestaţiei la executare, 

nu există un text care să prevadă că întâmpinarea – obligatorie, de altfel – nu se comunică. 
Or, faţă de art. 206 alin. (1) C.proc.civ., pentru ca întâmpinarea să nu fi e comunicată, 
trebuie să se prevadă aceasta în mod expres.
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6. Răspuns: c)
Varianta a) nu este corectă, art. 201 alin. (2) teza I C.proc.civ. arătând că reclamantul 

„poate” depune răspuns la întâmpinare. Deci, este la aprecierea reclamantului dacă depune 
sau nu răspuns la întâmpinare.

Varianta b) nu este corectă. Art. 201 alin. (2) teza I C.proc.civ. stabileşte că răspunsul 
la întâmpinare se depune în termen de 10 zile de la comunicarea întâmpinării.

Varianta c) este corectă, art. 201 alin. (2) teza a II-a C.proc.civ. arătând că pârâtul va 
lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. Prin urmare, răspunsul la 
întâmpinare nu se comunică.

7. Răspuns: b)
Varianta a) nu este corectă, art. 204 alin. (1) teza fi nală C.proc.civ. arătând că întâm-

pinarea depusă la cererea de chemare în judecată modifi cată este cercetată de reclamant 
la dosarul cauzei.

Varianta b) este corectă, faţă de art. 204 alin. (1) teza a II-a C.proc.civ.
Varianta c) nu este corectă, art. 204 alin. (1) teza a II-a C.proc.civ. stabilind caracterul 

obligatoriu al întâmpinării la cererea de chemare în judecată modifi cată.
8. Răspuns: a)
Varianta a) este corectă, art. 201 alin. (4) C.proc.civ. arătând că, în cazul în care pârâtul 

nu a depus întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (1), la data expirării termenului 
respectiv, judecătorul fi xează prin rezoluţie primul termen de judecată. La rândul său, 
alin. (5) al textului spune că, în procesele urgente, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) 
pot fi  reduse de judecător în funcţie de circumstanţele cauzei. Deci, şi dacă la expirarea 
termenului stabilit de judecător pentru depunerea întâmpinării nu este săvârşit acest act 
de procedură, se fi xează primul termen de judecată. Pe cale de consecinţă, varianta b) nu 
este corectă.

Varianta c) nu este corectă, în condiţiile în care suspendarea judecării cauzei are şi o 
componentă sancţionatorie împotriva reclamantului. Or, reclamantul nu poate fi  sancţionat 
pentru faptul că pârâtul nu a săvârşit un act de procedură, chiar obligatoriu.

9. Răspuns: niciuna dintre variante
Varianta a) nu este corectă. Art. 206 alin. (2) C.proc.civ. arată că în privinţa întâmpinării 

se aplică prevederile art. 149 alin. (1), (3) şi (4) C.proc.civ. Or, alin. (3) menţionat prevede 
că dacă obligaţia de depunere a cererii în număr sufi cient pentru comunicare nu este 
îndeplinită, instanţa va putea îndeplini din ofi ciu sau va putea pune în sarcina oricăreia 
dintre părţi îndeplinirea acestei obligaţii, pe cheltuiala părţii care avea această obligaţie.

Varianta b) nu este corectă. Faţă de art. 254 alin. (1) C.proc.civ., probele se propun de 
către pârât prin întâmpinare, sub sancţiunea decăderii.

Varianta c) nu este corectă, în condiţiile în care nu există un text de lege care să prevadă 
că pentru nesemnarea întâmpinării intervine nulitatea. Prin urmare, vătămarea trebuie 
probată, aşa cum cere art. 175 alin. (1) C.proc.civ. 

10. Răspuns: niciuna dintre variante
Varianta a) nu este corectă, în lipsă de dispoziţie contrară orice parte putând recurge la 

prevederile art. 186 C.proc.civ. 
Varianta b) nu este corectă. Art. 208 alin. (2) teza fi nală C.proc.civ. exclude de la sanc-

ţiunea decăderii neinvocarea excepţiilor de ordine publică. 
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Varianta c) nu este corectă. Art. 208 alin. (2) teza I C.proc.civ. nu limitează instanţa 
în posibilitatea de a dispune decăderea pârâtului din dreptul de a propune probe în lipsa 
unei solicitări în acest sens a reclamantului. În plus, nici interpretarea per a contrario a 
art. 254 alin. (2) pct. 5 C.proc.civ., care arată că nu va fi  aplicată sancţiunea decăderii din 
dreptul de a cere administrarea dovezilor dacă există acordul expres al tuturor părţilor, nu 
conduce la varianta din grilă. Faptul că, pentru a nu fi  aplicată sancţiunea decăderii, este 
cerut acordul expres al tuturor părţilor nu înseamnă că, pentru a fi  aplicată sancţiunea, 
este nevoie de solicitarea în acest sens a reclamantului, astfel încât, în lipsă, instanţa să nu 
poată dispune decăderea.

Fișa 20
1. Răspuns: c)
Varianta a) nu este corectă pentru că art. 209 alin. (2) C.proc.civ. îngăduie ca, în cazul 

în care pretenţiile formulate prin cerere reconvenţională privesc şi alte persoane decât 
reclamantul, acestea să poată fi  chemate în judecată ca pârâţi.

Varianta b) nu este corectă, ea vizând defi niţia legală a întâmpinării [art. 205 alin. (1) 
C.proc.civ.].

Varianta c) este corectă, faţă de art. 209 alin. (1) C.proc.civ. 
2. Răspuns: c) 
Varianta a) nu este corectă. Cererea este accesorie prin raportare la o cerere principală, 

ambele fi ind formulate prin acelaşi înscris. Cererea reconvenţională este incidentală 
[art. 30 alin. (6) C.proc.civ.].

Varianta b) nu este corectă. Împrejurarea că, faţă de art. 480 alin. (4) C.proc.civ., atunci 
când constată că hotărârea a fost pronunţată de o instanţă necompetentă, instanţa de apel 
o anulează, nu înseamnă că sancţiunea se extinde şi asupra cererii de chemare în judecată 
şi, cu atât mai puţin, asupra cererii reconvenţionale.

Varianta c) este corectă, faţă de art. 209 alin. (1) C.proc.civ., care arată că pârâtul 
„poate” să formuleze cerere reconvenţională.

3. Răspuns: b) 
Varianta a) nu este corectă, din art. 917 C.proc.civ. rezultând că pârâtul trebuie să 

facă cerere reconvenţională numai dacă doreşte să obţină desfacerea căsătoriei din culpa 
exclusivă a reclamantului. Dacă este de acord cu desfacerea căsătoriei din culpă comună 
ori din culpa sa exclusivă, pârâtul nu trebuie să facă cerere reconvenţională.

Varianta b) este corectă, faţă de art. 209 alin. (3) C.proc.civ. Pentru că este o adevărată 
„acţiune”, cererea reconvenţională trebuie să cuprindă elementele prevăzute în art. 194 
C.proc.civ. pentru cererea de chemare în judecată. 

 Varianta c) nu este corectă. Art. 209 alin. (4) C.proc.civ., care prevede că cererea 
reconvenţională se depune, sub sancţiunea decăderii, odată cu întâmpinarea, trebuie 
interpretat în sensul că reglementează termenul maxim până la care poate fi  depusă 
cererea reconvenţională, iar nu în sensul că, dacă întâmpinarea este obligatorie şi nu 
este formulată, trebuie să se constate decăderea şi din dreptul de a depune cererea 
reconvenţională. 


