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INTRODUCERE

1. Reflecţii asupra noului Cod

1.1 Filosofia noului Cod

Procedura civilă înseamnă reguli, formalism, mecanisme. Înseamnă bună şi rea-credinţă, înseamnă mijloace
procesuale şi norme care să împiedice obstrucţionarea justiţiei şi care să conveargă către evitarea
perturbării normalei desfăşurări a procesului civil. Ea înseamnă, fără doar şi poate, câte puţin din Graţian
Porumb, Alexandru Bacaci, Arthur Hilsenrad, Ilie Stoenescu. Şi lista poate continua.

NCPC impune rigoare, disciplină, limite. Organizează activitatea procesuală în cele mai mici amănunte.
Noul cod nu operează însă, întotdeauna, cu concepte palpabile. Există situaţii în care NCPC foloseşte
termeni vagi având un conţinut nedefinit, imprecis ori chiar evolutiv, judecătorul fiind chemat să aprecieze,
in concreto, atunci când „prelucrează” datele speţei pentru a le încadra în textul de lege incident. De aceea,
NCPC trebuie cunoscut, înţeles, tălmăcit, şi aplicat.

În mod judicios arăta profesorul Oviciu Ungureanu că „o dreptate târzie echivalează, de cele mai multe ori,
cu o veritabilă nedreptate1”. Este o afirmaţie care antamează una din temele fundamentale ale noului Cod –
celeritatea. Pasajul redat surprinde dezideratul către care tinde noul Cod: înlăturarea formalismului
excesiv, a inflexibilităţii unor norme şi conferirea unui caracter de suplețe şi de accentuată celeritate
procesului civil în ansamblul său dar şi fragmentar, raportat la instituţii, etape procesuale, proceduri, etc.

Făurirea unui nou Cod de procedură civilă este o izbândă a redactorilor NCPC, care şi-au pus amprenta
în mod decisiv asupra soluţiilor integrate în noul Cod. Biruinţa destoinicilor dacăli şi reputaţi profesionişti
ai dreptului se reflectă în pârghiile la care au apelat în vederea înlesnirii înţelegerii noii orânduiri prin
oferirea unor definiţii legale, a unor sistematizări, imprimând o concepţie nouă.

Dictat de considerente de ordin european (convenţional), noul Cod este o îngemănare între vechi şi nou, o
înlănţuire de reguli şi explicaţii. Uneori demersul cititorului este înfrânt de formulări întortocheate
(labirintice) pe care trebuie să le îngăduie şi să le descifereze; alteori acesta remarcă precizia normei legale.
De altfel, drumul către o legislaţie modernă este presărat de prinzători, iluzii şi inadvertenţe care trebuie
conştientizate, acceptate dar mai ales clarificate şi decriptate.

1.2 Geneza noului Cod. Relaţia de complementaritate cu NCC

Reforma în materie civilă a început cu adoptarea NCC. A fost un efort considerabil din partea redactorilor
acestui act normativ, însă aplicarea NCC reprezintă în continuare o provocare pentru cei chemaţi să aplice
acest norme juridice, fie ei magistraţi, avocaţi, notari, etc.

Vechiul Cod civil trebuia înlocuit din considerente ce ţin de adaptare la noile realităţi juridice, de abrogări
masive (capitole întregi) dar şi de terminologie vetustă. Nu acelaşi lucru se putea spune despre Codul de
procedură civilă. El răspundea într-o oarecare măsură nevoilor actuale, se bucura de o anumită
continuitate şi reflecta în mare măsură realităţile cotidiene. Că aşa au stat lucrurile rezultă şi din faptul că
unele articole au fost păstrate, fiind doar reformulate din considerente ce ţin mai degrabă de corelare cu
întreaga reglementare procedurală (uneori chiar şi cu cea de drept substanţial). Codul de procedură civilă a
fost constant actualizat, ultima dată prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul Civil. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor
(„Legea nr. 202/2010”)2 a adus o serie de elemente de noutate, marcând un moment de referinţă în evoluţia
legislativă a dispoziţiilor procesual-civile. „Mica reformă” a reprezentat, în esenţă, primul pas către
adevărata reformă fundamentală a legii procesual-civile prin adoptarea unui nou Cod. Regulile existente în

1 Ov. Ungureanu, op. cit., p. 5.
2 Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor a fost publicat în M. Of.
Partea I, nr. 714/26.10.2010.
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Orânduirea de la 1865 au fost modernizate şi adaptate noilor tendinţe europene, răspunzând exigenţelor
jurisprudenţei CEDO.

Faptul că NCC şi NCPC nu au intrat în vigoare în acelaşi timp a creat o serie de probleme, inclusiv în ceea
ce priveşte aplicare în timp a Codului civil: câteva articole din vechiul Cod civil au continuat să se aplice,
deşi intrase în vigoare NCC şi ne referim aici la o serie de dispoziţii procedurale în materie de probaţiune.
Evident că asemenea dispoziţii nu-şi găseau locul în Codul civil, motiv pentru care redactorii noii orânduiri
procesual-civile au înţeles să nu introducă un astfel de capitol în NCC pentru ca ulterior aceste dispoziţii să
fie abrogate de NCPC. Un deziderat atins!

Astfel cum vom menţiona la momentul potrivit, există o serie de dispoziţii procedurale care se regăsesc în
NCC. Cel mai probabil, considerentele care au stat la baza unei astfel de abordări rezidă în incertitudinea
redactorilor NCPC în ceea ce priveşte preluarea unor astfel de dispoziţii procedurale într-un viitor cod de
procedură civilă a cărui intrare în vigoare, stătea, la acel moment, sub semnul incertitudinii. În pofida
momentelor diferite la care cele două coduri au intrat în vigoare, relaţia de complementaritate dintre ele
este de netăgăduit.

La baza adoptării unui nou Cod de procedură civilă au stat, fără îndoială considerente care îşi au rădăcinile
în: a) imprevizibilitatea şi diversitatea soluţiilor pronunţate de instanţele de judecată în cadrul unor
chestiuni de drept similare; b) considerente legate de incapacitatea instanţelor de a răspunde promt la
tendinţele de tergiversare a proceselor; c) lentoarea procedurilor; d) „învăţămintele” rezultând din
condamnările statului Român la CEDO,  etc.

1.3 Surplus sau deficit de reglementare?

„Insuficienţa reglementărilor, poate face loc arbitrariului, abuzului, manifestărilor voluntariste etc., precum
un exces de reglementare rupt de realitate poate îneca definitiv adevărul şi dreptatea în mlaştina fără
orizont a formalismului steril3”. Sunt cuvintele profesorului Alexandru Bacaci şi socotim că ele exprimă cel
mai bine chintesenţa noii reglementări procesual-civile: „rezultanta unui permanent proces de evaluare şi
reevaluare a realităţilor pe care le presupune problematica actului justiţiar […]”. Este ceea ce au încercat şi
redactorii NCPC. Şi zicem noi, că, în linii mari, au reuşit.

Chiar dacă limitează funcţia primordială a doctrinei, reglementarea în detaliu este un plus al noii
reglementări care confirmă misiunea legiuitorului şi transmite destinatarului normei o anumită încredere că
înţelegerea normei este conformă cu realitatea.

1.4 Tranziţia către NCPC

Tranziţia de la C.proc.civ. la NCPC este, cel puţin la prima vedere, una anevoioasă, dat fiind faptul că
instituţiile clasice nu se mai regăsesc la articolele binecunoscute sau pentru că au apărut instituţii noi care
pot genera o practică neunitară cel puţin până la cristalizarea unei anumite direcţii jurisprudenţiale.

Întrucât suntem în prezenţa unei reglementări-cadru noi, a unui nou material brut în materie procedurală,
ne-am aştepta să nu regăsim articole cu indici. Deşi iniţial, prin LPA această teză a fost infirmată, NCPC
căpătând o structură complexă, ulterior republicării textului şi renumerotăriii acestuia, aşteptarea iniţială îşi
regăseşte finalitatea. Sigur că, pe măsură trecerii timpului, nevoia de actualizare permanentă va conduce la
cristalizarea unei asemenea practici, la fel cum ne vom putea aştepta şi la operaţiunea inversă – abrogarea
unor articole.

2. Noul Cod de procedură civilă. Fundamentele. Art. 1-248. Comentarii şi explicaţii

2.1 Concepţia Noului Cod de procedură civilă. Comentarii şi explicaţii

Lucrarea de faţă reprezintă o invitaţie spre a păşi, împreună, în acest nou univers procedural, insuficient
explorat.

3 Al. Bacaci, op. cit., p. 215.
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Ea îşi propune o abordare nouă, aducând un aer proaspăt şi totuşi unul vechi. Materialul de faţă reclamă,
în aceeaşi măsură o reîntoarcere la cărţile vechi de drept şi la jurisprudenţă, îndemnând, totodată, la un
duel continuu al argumentelor. Lucrarea nu îmbină numai vechiul şi noul, ci şi tezele diferitelor şcoli
de drept, într-o manieră – spunem noi – imparţială.

Lucrarea nu se înfățişează ca un simplu „cod adnotat”. Pentru întâia dată, un prim volum al unui „cod
explicat” reuneşte peste 500 de hotărâri relevante pentru materia tratată (cele mai multe dintre ele
recente, unele chiar nepublicate) dar şi opinii doctrinare exprimate, de-alungul vremii într-un număr
impresionant de reviste de specialitate, tratate, coduri adnotate, monografii, etc. prezentate dintr-o
perspectivă proprie.

Lucrarea nu îşi propune să ofere o reţetă perfectă, un panaceu, însă poate fi un ghid util de evadare dintr-
un labirint mistic, de descifrare a unor norme criptice, încâlcite, menit să ofere o soluţie celui aflat în
căutarea unei dezlegări, sau cel puţin o îndrumare. Ea urmăreşte să înlesnească înțelegerea şi aplicarea
noului Cod, oferind unele remedii pentru interpretarea unor dispoziţii întortocheate.

Noutatea pe care o aduce lucrarea de faţă constă în abordarea eminamente practică. În acest sens, am
evitat să teoretizăm acele chestiuni pentru care lucrurile erau conturate în trecut. Comentariul fiecărui
articol examinat reprezintă o îmbinare a celor două perspective – judecător, avocat – reflectând cele două
faţete ale reprezentanţilor celor două profesii exponenţiale implicate în procesul civil şi care concură la
înfăptuirea justiţiei. Fiecare articol este prezentat într-o manieră sistematică, corelată, cu referiri la opinii
doctrinare şi la tendinţele jurisprudenţiale actuale.

Accentul cade, în primul rând, asupra aspectele de noutate absolută din noul Cod de procedură civilă.
Dincolo de acestea, am avut în vedere modificările vechilor dispoziţii procesual-civile, soluţiile introduse
prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cele
implementate prin Legea nr. 202/2010, care nu au mai fost preluate de NCPC, dar şi cele preluate de
NCPC, modificările aduse prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă („LPA”), consacrarea unor reguli unanim acceptate de doctrină şi practică,
consacrarea expresă a uneia dintre soluţiile controversate. Desigur, am arătat, acolo unde este cazul, că
instituţiile tradiţionale au fost conservate ori redimensionate de noul Cod4.

Trimiterile la normele vechiului cod de procedură civilă sunt de natură a pune faţă în faţă dispoziţii
anterioare cu dispoziţii actuale în scopul reliefării viziunii noii reglementări, a elementele de noutate dar şi
a elementele care asigură continuitatea legislaţiei procesual-civile.

Trimiterile la jurisprudenţa şi la doctrina corespunzătoare vechiului Cod se justifică fie prin aceea că există
o identitate de reglementare cu privire la soluţia în cauză, fie pentru că stă la baza unei analize
comparative a noii şi vechii abordări care să evidenţieze modificările survenite.

2.2 Structura Fundamentelor

Am structurat demersul nostru juridic în patru volume, pentru a răspunde imperativului temporal al aplicării
NCPC. Fundamentele înfăţişează o perspectivă nouă asupra NCPC care ţine seama de Legea de punere în
aplicare a NCPC, de renumerotarea acestuia de după republicare şi de legislaţia relevantă la data de 1
februarie 2013, astfel cum se prezenta aceasta la data de 1.09.2012.

Fundamentele vestesc geneza noului Cod. Ele reprezintă prima faţetă dintre cele patru ale Codului
adnotat, fiind un punct de vedere cu privire la înlănţuirea unor principii, rânduieli, instituţii juridice aşezate
spre a veni în sprijinul celui interesat să le înţeleagă, să le aplice. Sunt o incursiune, o iniţiere în misterele
NCPC, prefigurând ipoteze şi căutând să ofere raţionamente şi mai cu seamă soluţii.

Am preferat o tratare sistematică, astfel încât, cel care caută o informaţie (teoretician ori practician) să fie
în măsură să o identifice de îndată ce răsfoieşte Fundamentele.

4 De pildă, NCPC păstrează referirile cu încărcătură morală cum este cazul bunei-credinţă, ridicată la rang
de principiu fundamental.
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Având la bază o cercetare amănunţită, Fundamentele oferă uneori o orientare de ansamblu, însă de cele
mai multe ori o perspectivă aprofundată, detaliată asupra unor probleme practice pe care le-ar putea atrage
cu sine noul Cod. Totuşi, nu ne-am propus o abordare exhaustivă, astfel că nu am epuizat problematica
analizată şi nici nu credem că cineva ar putea să o facă.

Lucrarea este rodul unor situaţii imaginate, al unor situaţii tranşate jurisprudenţiale, precum şi al unor
probleme doctrinare ce au făcut, de-a lungul vremii, obiectul unor controverse. Gândurile pe care le
transmit Fundamentele ar putea fi sistematizate în patru categorii: unele reiterează teze doctrinare şi opinii
jurisprudenţiale, altele, plecând de la ele, propun teze regândite şi redimensionate la sistemul de norme al
noului Cod, altele propun o posibilă interpretare a normelor din NCPC, iar altele avansează propuneri de
lege ferenda.

Prin intermediul materialului de faţă am urmărit să descifrăm semnificaţia dispoziţiilor NCPC, sens în care
am dat prevalenţă unor instituţii des uzitate în practică; totuşi, am evitat „să marginalizăm” rolul unor
mecanisme la care părţile recurg mai rar în practică, am încercat să identificăm problemele practice pe care
le vor atrage cu sine noile mecanisme, instituţii ori proceduri puse la dispoziţie de NCPC, etc.

Am înglobat în primul volum domeniul de reglementare al NCPC, reperele fundamentale ale procesului
civil, aplicarea legii în timp, acţiunea civilă, participanţii la procesul civil, competenţa, actele de procedură,
termenele, amenzile judiciare şi despăgubirile, principalele acte de procedură, rânduieli privitoare la
judecată şi excepţiile procesuale.

2.3 Destinatarii Fundamentelor?

Fundamentele se adresează teoreticienilor, practicienilor – avocaţi (indiferent că vorbim de avocaţi de
litigii şi de consultanţă), magistraţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti –, studenţilor,
auditorilor de justiţie şi oricăror alte persoane interesate de diferite examene (de admitere în profesii
juridice, de definitivat, etc.), şi, de ce nu şi justiţiabililor de rând care, neavând resursele financiare
necesare, nu pot accede la un profesionist al dreptului.

2.4 Concluzie

Este nevoie, înainte de toate, de timp, într-o primă etapă pentru acceptarea noului Cod în viaţa noastră şi,
într-o a doua etapă pentru înţelegerea şi integrarea informaţiei, iar într-o a treia etapă de aprofundarea
lui.

Fundamentele îşi fac loc la scurtă vreme după „definitivarea5” NCPC, anterior intrării în vigoare a noii
orânduiri procesual-civile. Ne-am încumetat să elaborăm un Cod explicat în pofida unor riscuri
inevitabile, în lipsa unei practici judiciare corespunzătoare noului Cod şi având la dispoziție o doctrină
„sterilă” aferentă unor stadii ale NCPC (Proiectul NCPC, variantă iniţială a NCPC, varianta modificată de
LPA).

Este oare un gest necumpătat? Răspunsul ţine de timp, de aprecierea destinatarilor Fundamentelor, de
poziţia doctrinei şi a jurisprudenţei. Astfel cum de esenţa procesului civil este timpul, tot astfel, timpul îşi
va pune amprenta asupra lucrării de faţă invalidând ori, după caz, confirmând idei, teze, opinii.

Nădăjduim că am izbutit să aducem un modest aport înţelegerii normelor din noul Cod. Judecata cititorilor
ne va arăta în ce măsură dezlegările propuse, soluţiile doctrinare şi jurisprudenţiale şi recomandările de lege
ferenda îşi vor găsi un ecou în raţiunea acestora.

5 Ar putea părea oarecum forţat să vorbim despre o „definitivare a NCPC” atâta vreme cât legislaţia
procesual civilă se află în continuă mişcare. „Definitivarea” NCPC este una relativă definită de coordonate
temporare şi spaţiale actuale. Cu alte cuvinte, sunt aşteptate noi evoluţii în materie.


