
Cuprins 

Abrevieri.............................................................................................................. XVII 

Capitolul I. Acţiunea civilă ....................................................................................... 1 

Secţiunea I. Condiţii de exercitare .......................................................................... 1 
§1. Consideraţii introductive .............................................................................. 1 
§2. Afirmarea unui drept (formularea unei pretenţii) ......................................... 2 
§3. Interesul ........................................................................................................ 4 
§4. Capacitatea procesuală.................................................................................. 5 
§5. Calitatea procesuală ...................................................................................... 7 

Secţiunea a II-a. Clasificarea acţiunilor civile  
(cererilor de chemare în judecată) ......................................................................... 13 

§1. Precizări prealabile ..................................................................................... 13 
§2. Cereri principale, cereri accesorii şi cereri incidentale ............................... 13 
§3. Acţiuni (cereri) în realizare, acţiuni (cereri) în constatare  
şi acţiuni (cereri) în constituire ......................................................................... 14 
§4. Acţiuni (cereri) nepatrimoniale şi acţiuni (cereri) patrimoniale  
(personale, reale şi mixte)................................................................................. 18 

Capitolul II. Participanţii la procesul civil ............................................................ 21 

Secţiunea I. Instanţa .............................................................................................. 21 
§1. Rolul judecătorului în procesul civil........................................................... 21 

1.1. Aspectele sub care se manifestă rolul activ al judecătorului................. 21 
1.2. Corelaţia dintre rolul activ al judecătorului şi unele principii generale  
ale procedurii civile...................................................................................... 28 

1.2.1. Rolul activ al judecătorului şi principiul disponibilităţii ............... 28 
1.2.2. Rolul activ al judecătorului şi principiul contradictorialităţii ........ 31 
1.2.3. Rolul activ al judecătorului şi aflarea adevărului .......................... 31 

§2. Compunerea şi constituirea instanţei .......................................................... 32 
2.1. Compunerea instanţei............................................................................ 32 
2.2. Constituirea instanţei............................................................................. 35 
2.3. Incidentele procedurale privind compunerea sau constituirea instanţei... 36 

2.3.1. Incompatibilitatea .......................................................................... 36 
2.3.2. Abţinerea şi recuzarea ................................................................... 40 
2.3.3. Alte incidente procedurale referitoare la alcătuirea instanţei ........ 48 

Secţiunea a II-a. Părţile ......................................................................................... 48 
§1. Drepturile şi îndatoririle părţilor. Abuzul de drept procedural ................... 48 

1.1. Enumerarea drepturilor procedurale ale părţilor ................................... 48 
1.2. Îndatoririle procesuale ale părţilor ........................................................ 49 
1.3. Abuzul de drept procedural................................................................... 50 

§2. Coparticiparea procesuală........................................................................... 53 



Drept procesual civil VI 

2.1. Noţiunea şi clasificarea coparticipării procesuale ................................. 53 
2.2. Efectele coparticipării procesuale ......................................................... 56 

§3. Participarea terţilor la judecată ................................................................... 58 
3.1. Precizări introductive ............................................................................ 58 
3.2. Intervenţia voluntară ............................................................................. 61 

3.2.1. Noţiune. Felurile intervenţiei voluntare......................................... 61 
3.2.2. Intervenţia voluntară principală ..................................................... 63 
3.2.3. Intervenţia voluntară accesorie ...................................................... 74 

3.3. Chemarea în judecată a altor persoane.................................................. 79 
3.4. Chemarea în garanţie............................................................................. 84 
3.5. Arătarea titularului dreptului................................................................. 92 

§4. Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice în procesul civil ........... 94 
4.1. Consideraţii introductive....................................................................... 94 
4.2. Reprezentarea persoanelor fizice prin mandatar neavocat .................... 95 
4.3. Particularităţi privind reprezentarea prin avocat ................................... 96 
4.4. Sancţiunea în cazul nejustificării calităţii de reprezentant .................... 97 

Secţiunea a III-a. Participarea procurorului la procesul civil ................................ 97 
§1. Precizări prealabile ..................................................................................... 97 
§2. Poziţia procesuală a procurorului în procesul civil..................................... 98 
§3. Formele participării procurorului la procesul civil ..................................... 99 

3.1. Pornirea procesului civil ....................................................................... 99 
3.2. Participarea la judecata procesului civil.............................................. 100 
3.3. Exercitarea căilor de atac .................................................................... 101 
3.4. Cererea de punere în executare a hotărârilor....................................... 102 

Capitolul III. Competenţa..................................................................................... 103 

Secţiunea I. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti ............................. 103 
§1. Principiul stabilirii competenţei generale a instanţelor judecătoreşti ............. 103 
§2. Competenţa în materia controlului de constituţionalitate ......................... 104 
§3. Competenţa în materie electorală ............................................................. 110 

3.1. Alegerile locale ................................................................................... 110 
3.2. Alegerile parlamentare ........................................................................ 112 
3.3. Alegerile prezidenţiale ........................................................................ 113 

§4. Competenţa în materia contenciosului administrativ................................ 114 
4.1. Competenţa instanţelor judecătoreşti ordinare de contencios 
administrativ .............................................................................................. 114 
4.2. Competenţa instanţelor judecătoreşti speciale de contencios 
administrativ .............................................................................................. 116 
4.3. Competenţa instanţelor judecătoreşti de a controla soluţiile  
unor jurisdicţii speciale administrative ...................................................... 117 

§5. Competenţa în anumite materii................................................................. 119 
5.1. Competenţa în materia litigiilor de muncă .......................................... 119 
5.2. Competenţa în materia rezolvării unor neînţelegeri referitoare  
la exercitarea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti..................................... 120 
5.3. Competenţa în materia actelor de stare civilă şi a înregistrărilor  
de stare civilă ............................................................................................. 121 



Cuprins VII 

5.4. Competenţa în materia schimbării, rectificării şi modificării  
numelui ...................................................................................................... 122 
5.5. Competenţa în materia protecţiei concurenţei comerciale .................. 123 
5.6. Delimitarea competenţei instanţelor judecătoreşti de cea  
a notarului public ....................................................................................... 125 

5.6.1. Procedura succesorală.................................................................. 125 
5.6.2. Alte proceduri notariale reglementate de Legea nr. 36/1995....... 126 

Secţiunea a II-a. Competenţa materială............................................................... 126 
§1. Consideraţii introductive .......................................................................... 126 
§2. Competenţa materială a judecătoriei......................................................... 127 
§3. Competenţa materială a tribunalului......................................................... 130 
§4. Competenţa materială a curţii de apel....................................................... 137 
§5. Competenţa materială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie....................... 139 
§6. Aspecte referitoare la criteriul valoric în delimitarea competenţei  
materiale ......................................................................................................... 140 

Secţiunea a III-a. Competenţa teritorială............................................................. 143 
§1. Precizări introductive................................................................................ 143 
§2. Competenţa teritorială de drept comun..................................................... 144 
§3. Competenţa teritorială alternativă (facultativă) ........................................ 146 
§4. Competenţa teritorială exclusivă (excepţională)....................................... 152 

Secţiunea a IV-a. Prorogarea competenţei .......................................................... 161 
§1. Prorogarea legală ...................................................................................... 161 
§2. Prorogarea judecătorească. Strămutarea ................................................... 164 

2.1. Enumerarea cazurilor de prorogare judecătorească a competenţei ..... 164 
2.2. Strămutarea pricinilor.......................................................................... 165 

§3. Prorogarea convenţională (voluntară)....................................................... 168 
Secţiunea a V-a. Incidente procedurale referitoare la competenţă ........................... 169 

§1. Excepţia de necompetenţă ........................................................................ 169 
1.1. Invocare............................................................................................... 169 
1.2. Soluţionare .......................................................................................... 171 
1.3. Particularităţile hotărârii de declinare a competenţei .......................... 172 

§2. Conflictele de competenţă ........................................................................ 172 
2.1. Noţiune. Feluri. Condiţii ..................................................................... 172 
2.2. Soluţionarea conflictelor de competenţă ............................................. 174 

Capitolul IV. Actele de procedură şi termenele procedurale............................. 177 

Secţiunea I. Nulitatea actelor de procedură......................................................... 177 
§1. Noţiune ..................................................................................................... 177 
§2. Clasificarea nulităţilor actelor de procedură ............................................. 177 
§3. Cazurile de nulitate................................................................................... 180 
§4. Invocarea nulităţii actelor de procedură.................................................... 185 
§5. Efectele nulităţii actelor de procedură ...................................................... 186 

Secţiunea a II-a. Termenele procedurale............................................................. 187 
§1. Noţiunea şi clasificare .............................................................................. 187 
§2. Mod de calcul ........................................................................................... 188 



Drept procesual civil VIII 

§3. Durata termenelor procedurale ................................................................. 189 
Secţiunea a III-a. Decăderea şi repunerea în termen ........................................... 190 

§1. Noţiunea şi importanţa decăderii .............................................................. 190 
§2. Condiţiile decăderii................................................................................... 191 
§3. Invocarea şi pronunţarea decăderii ........................................................... 192 
§4. Efectele decăderii ..................................................................................... 193 
§5. Repunerea în termen................................................................................. 193 

Capitolul V. Judecata în primă instanţă.............................................................. 196 

Secţiunea I. Cererea de chemare în judecată ....................................................... 196 
§1. Noţiune ..................................................................................................... 196 
§2. Cuprinsul (elementele) cererii de chemare în judecată............................. 196 
§3. Introducerea cererii de chemare în judecată şi constituirea dosarului............ 204 
§4. Efectele introducerii cererii de chemare în judecată................................. 208 

Secţiunea a II-a. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională .................................. 210 
§1. Întâmpinarea ............................................................................................. 210 
§2. Cererea reconvenţională ........................................................................... 212 

Secţiunea a III-a. Măsurile asigurătorii ............................................................... 217 
§1. Precizări prealabile ................................................................................... 217 
§2. Sechestrul asigurător................................................................................. 217 

2.1. Noţiune şi condiţii de înfiinţare........................................................... 217 
2.2. Procedura de înfiinţare a sechestrului asigurător ................................ 218 
2.3. Valorificarea bunurilor sechestrate asigurător. Ridicarea  
sechestrului asigurător ................................................................................ 220 

§3. Poprirea asigurătorie................................................................................. 220 
§4. Sechestrul judiciar .................................................................................... 221 

4.1. Noţiune şi condiţii de înfiinţare........................................................... 221 
4.2. Procedura de înfiinţare ........................................................................ 222 

Secţiunea a IV-a. Citarea şi comunicarea actelor de procedură .......................... 223 
§1. Reguli generale ......................................................................................... 223 
§2. Cuprinsul citaţiei....................................................................................... 225 
§3. Persoanele care urmează a fi citate şi modul de citare.............................. 226 
§4. Înmânarea citaţiei şi a altor acte de procedură.......................................... 228 
§5. Diversificarea mijloacelor de încunoştinţare sau înştiinţare a părţilor ........... 231 
§6. Comunicarea actelor de procedură direct între părţi................................. 234 

Secţiunea a V-a. Excepţiile procesuale ............................................................... 235 
§1. Precizări prealabile ................................................................................... 235 
§2. Definirea excepţiilor procesuale ............................................................... 236 
§3. Clasificarea excepţiilor procesuale ........................................................... 237 

3.1. Excepţii de procedură şi excepţii de fond ........................................... 237 
3.2. Excepţii dilatorii şi excepţii peremptorii ............................................. 239 
3.3. Excepţii absolute şi excepţii relative................................................... 240 
3.4. Consideraţii referitoare la inadmisibilităţi........................................... 240 

§4. Procedura de soluţionare a excepţiilor procesuale.................................... 241 
Secţiunea a VI-a. Probele.................................................................................... 245 

§1. Consideraţii generale ................................................................................ 245 



Cuprins IX 

1.1. Noţiunea şi importanţa probelor în procesul civil ............................... 245 
1.2. Obiectul şi sarcina probei.................................................................... 245 

1.2.1. Obiectul probei ............................................................................ 245 
1.2.2. Sarcina probei.............................................................................. 247 

1.3. Reguli comune referitoare la admisibilitatea, administrarea  
şi aprecierea probelor ................................................................................. 249 

1.3.1. Admisibilitatea probelor .............................................................. 249 
1.3.2. Administrarea probelor................................................................ 250 
1.3.3. Aprecierea probelor ..................................................................... 254 

1.4. Asigurarea dovezilor ........................................................................... 254 
§2. Proba prin înscrisuri.................................................................................. 256 

2.1. Definiţia şi clasificarea înscrisurilor ................................................... 256 
2.2. Înscrisurile autentice ........................................................................... 257 

2.2.1. Noţiune ........................................................................................ 257 
2.2.2. Avantajele înscrisului autentic. Forţa probantă ........................... 257 
2.2.3. Opozabilitatea erga omnes a înscrisului autentic ........................ 258 
2.2.4. Conversiunea înscrisului autentic în înscris sub semnătură  
privată sau în început de dovadă scrisă.................................................. 259 

2.3. Înscrisurile sub semnătură privată....................................................... 259 
2.3.1. Precizări introductive................................................................... 259 
2.3.2. Formalitatea multiplului exemplar .............................................. 260 
2.3.3. Menţiunea „bun şi aprobat”......................................................... 261 
2.3.4. Forţa probantă a înscrisului sub semnătură privată ..................... 262 
2.3.5. Data înscrisului sub semnătură privată ........................................ 263 

2.4. Înscrisul în formă electronică.............................................................. 265 
2.5. Administrarea probei prin înscrisuri ................................................... 266 

2.5.1. Producerea înscrisurilor............................................................... 266 
2.5.2. Procedura verificării de scripte.................................................... 268 
2.5.3. Procedura falsului ........................................................................ 270 

§3. Proba prin declaraţiile martorilor.............................................................. 272 
3.1. Precizări introductive .......................................................................... 272 
3.2. Admisibilitatea probei prin declaraţiile martorilor.............................. 273 

3.2.1. Admisibilitatea probării prin declaraţii de martori  
a faptelor juridice stricto sensu.............................................................. 273 
3.2.2. Admisibilitatea probării prin declaraţii de martori  
a actelor juridice .................................................................................... 274 

3.3. Administrarea probei cu martori ......................................................... 278 
3.3.1. Propunerea martorilor.................................................................. 278 
3.3.2. Persoanele care pot fi ascultate ca martori................................... 278 
3.3.3. Prezentarea şi ascultarea martorilor............................................. 279 

3.4. Aprecierea declaraţiilor martorilor...................................................... 281 
§4. Proba prin rapoartele de expertiză ............................................................ 282 

4.1. Precizări introductive .......................................................................... 282 
4.2. Admisibilitatea expertizei ................................................................... 282 
4.3. Administrarea expertizei ..................................................................... 284 
4.4. Forţa probantă a raportului de expertiză ............................................. 288 



Drept procesual civil X 

§5. Cercetarea la faţa locului .......................................................................... 289 
§6. Mărturisirea .............................................................................................. 291 

6.1. Definirea, natura juridică şi felurile mărturisirii ................................. 291 
6.2. Caracterele şi admisibilitatea mărturisirii ........................................... 292 
6.3. Administrarea mărturisirii. Interogatoriul ........................................... 293 

6.3.1. Propunerea şi încuviinţarea sau ordonarea interogatoriului......... 294 
6.3.2. Obiectul interogatoriului.............................................................. 294 
6.3.3. Persoanele care pot răspunde la interogatoriu ............................. 295 
6.3.4. Luarea interogatoriului ................................................................ 295 
6.3.5. Efectele chemării la interogatoriu................................................ 296 

6.4. Problema indivizibilităţii mărturisirii judiciare................................... 297 
6.5. Irevocabilitatea mărturisirii. Forţa probantă a mărturisirii .................. 298 

§7. Prezumţiile................................................................................................ 298 
7.1. Noţiune. Clasificare ............................................................................ 298 
7.2. Prezumţiile legale................................................................................ 299 
7.3. Prezumţiile simple............................................................................... 301 

Secţiunea a VII-a. Suspendarea judecăţii şi perimarea ....................................... 301 
§1. Suspendarea judecăţii ............................................................................... 301 

1.1. Noţiunea şi felurile suspendării........................................................... 301 
1.2. Suspendarea voluntară ........................................................................ 302 
1.3. Suspendarea legală de drept ................................................................ 304 
1.4. Suspendarea legală facultativă ............................................................ 306 
1.5. Procedura şi efectele suspendării ........................................................ 308 

§2. Perimarea.................................................................................................. 310 
2.1. Consideraţii generale referitoare la perimare ...................................... 310 

2.1.1. Noţiunea şi justificarea perimării................................................. 310 
2.1.2. Natura juridică a perimării. Delimitarea perimării  
de alte instituţii ...................................................................................... 311 

2.2. Sfera de aplicare şi condiţiile perimării............................................... 313 
2.2.1. Învestirea instanţei cu o cerere care a declanşat o judecată  
în primă instanţă sau într-o cale de atac................................................. 314 
2.2.2. Rămânerea pricinii în nelucrare timp de un an în materie  
civilă şi de 6 luni în materie comercială ................................................ 315 
2.2.3. Lăsarea pricinii în nelucrare să se datoreze culpei părţii ............. 317 

2.3. Procedura de constatare a perimării .................................................... 318 
2.4. Efectele perimării ................................................................................ 320 

Secţiunea a VIII-a. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor.......................... 322 
§1. Consideraţii generale ................................................................................ 322 
§2. Desistarea ................................................................................................. 323 

2.1. Renunţarea la judecată ........................................................................ 323 
2.2. Renunţarea la dreptul subiectiv pretins ............................................... 324 

§3. Achiesarea ................................................................................................ 325 
3.1. Achiesarea pârâtului la pretenţiile reclamantului................................ 325 
3.2. Achiesarea părţii la hotărârea pronunţată............................................ 325 

§4. Tranzacţia judiciară .................................................................................. 326 



Cuprins XI 

Capitolul VI. Căile de atac.................................................................................... 328 

Secţiunea I. Apelul .............................................................................................. 328 
§1. Sediul materiei. Caracterizare. Felurile apelului ...................................... 328 
§2. Obiectul apelului....................................................................................... 334 
§3. Subiectele apelului.................................................................................... 338 

3.1. Precizări prealabile.............................................................................. 338 
3.2. Părţile din proces................................................................................. 339 
3.3. Persoane care nu au luat parte la judecata de fond.............................. 342 
3.4. Procurorul............................................................................................ 343 

§4. Sesizarea instanţei de apel ........................................................................ 343 
4.1. Instanţa competentă............................................................................. 343 
4.2. Termenul de apel................................................................................. 343 

A. Durată şi punct de plecare................................................................. 343 
B. Întreruperea termenului de apel ........................................................ 345 
C. Sancţiunea nerespectării termenului de apel ..................................... 346 

4.3. Cererea de apel şi efectele ei ............................................................... 347 
A. Cuprinsul şi timbrarea cererii de apel ............................................... 347 
B. Depunerea cererii de apel.................................................................. 351 
C. Efectele cererii de apel...................................................................... 352 

§5. Procedura de judecată a apelului .............................................................. 354 
5.1. Procedura prealabilă la instanţa de apel. Întâmpinarea ....................... 354 
5.2. Judecarea apelului ............................................................................... 355 

A. Compunerea instanţei ....................................................................... 355 
B. Reguli privind judecata ..................................................................... 356 
C. Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de apel .......................... 362 

Secţiunea a II-a. Contestaţia în anulare ............................................................... 365 
§1. Sediul materiei. Caracterizare. Felurile contestaţiei ................................. 365 
§2. Contestaţia în anulare obişnuită................................................................ 366 

2.1. Motivele contestaţiei ........................................................................... 366 
2.2. Admisibilitatea contestaţiei ................................................................. 369 

§3. Contestaţia în anulare specială.................................................................. 372 
3.1. Admisibilitatea contestaţiei ................................................................. 372 
3.2. Motivele contestaţiei ........................................................................... 373 

§4. Sesizarea instanţei..................................................................................... 378 
4.1. Instanţa competentă şi sesizarea ei...................................................... 378 
4.2. Părţile în contestaţia în anulare ........................................................... 378 
4.3. Termenul de exercitare........................................................................ 379 

§5. Judecata contestaţiei în anulare ................................................................ 381 
Secţiunea a III-a. Revizuirea ............................................................................... 382 

§1. Caracterizare. Sediul materiei................................................................... 382 
§2. Obiectul revizuirii..................................................................................... 383 
§3. Motivele de revizuire................................................................................ 387 

3.1. Dacă dispozitivul hotărârii cuprinde dispoziţii potrivnice ce nu  
se pot aduce la îndeplinire.......................................................................... 387 
3.2. Dacă instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu  
s-a pronunţat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut...... 388 



Drept procesual civil XII 

3.3. Dacă obiectul pricinii nu se află în fiinţă ............................................ 391 
3.4. Dacă un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost 
condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă 
hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma 
judecăţii ori dacă un magistrat a fost sancţionat disciplinar pentru exercitarea 
funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă în acea cauză. În cazul în care, 
în ambele situaţii, constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o 
hotărâre penală, instanţa de revizuire se va pronunţa mai întâi, pe cale 
incidentală, asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunii invocate. La 
judecarea cererii va fi citat şi cel învinuit de săvârşirea infracţiunii .......... 392 
3.5. Dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute 
de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai 
presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau modificat hotărârea unei 
instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere .................... 394 
3.6. Dacă statul ori alte persoane juridice de drept public sau de utilitate 
publică, dispăruţii, incapabilii sau cei puşi sub curatelă nu au fost apăraţi 
deloc sau au fost apăraţi cu viclenie de cei însărcinaţi să-i apere .............. 398 
3.7. Dacă există hotărâri definitive potrivnice date de instanţe de acelaşi  
grad sau de grade deosebite, în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi  
persoane, având aceeaşi calitate ................................................................. 399 
3.8. Dacă partea a fost împiedicată să se înfăţişeze la judecată şi să înştiinţeze 
instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa ........... 402 
3.9. Dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare  
a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri 
judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se 
producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.. 402 
3.10. Dacă, după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională  
s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând 
neconstituţională legea, ordonanţa ori o dispoziţie dintr-o lege sau  
dintr-o ordonanţă care a făcut obiectul acelei excepţii ori alte dispoziţii  
din actul atacat, care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de 
prevederile menţionate în sesizare ............................................................. 403 

§4. Sesizarea instanţei..................................................................................... 403 
4.1. Părţile. Instanţa competentă şi sesizarea ei ......................................... 403 
4.2. Termenul de exercitare........................................................................ 406 

§5. Judecata revizuirii..................................................................................... 408 

Capitolul VII. Proceduri speciale ......................................................................... 413 

Secţiunea I. Ordonanţa preşedinţială................................................................... 413 
§1. Consideraţii introductive .......................................................................... 413 
§2. Condiţiile (speciale) de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale ............ 413 

2.1. Precizări prealabile.............................................................................. 413 
2.2. Urgenţa................................................................................................ 414 
2.3. Caracterul vremelnic ........................................................................... 415 
2.4. Neprejudecarea fondului ..................................................................... 417 

§3. Sesizarea instanţei..................................................................................... 418 



Cuprins XIII 

§4. Procedura de judecată ............................................................................... 419 
§5. Sfera de aplicare a ordonanţei preşedinţiale ............................................. 422 

5.1. Precizări introductive .......................................................................... 422 
5.2. În materia raporturilor de familie ........................................................ 422 
5.3. În materia raporturilor de vecinătate şi de proprietate ........................ 423 
5.4. În materia raporturilor locative ........................................................... 424 
5.5. În materia executării silite................................................................... 426 
5.6. În materie comercială .......................................................................... 426 
5.7. În materia organizării şi funcţionării fundaţiilor ................................. 428 

Secţiunea a II-a. Oferta de plată .......................................................................... 428 
§1. Sediul materiei. Justificare. Condiţiile ofertei de plată............................. 428 
§2. Procedura ofertei de plată şi efectele ei .................................................... 429 

Secţiunea a III-a. Procedura divorţului ............................................................... 431 
§1. Sediul materiei. Particularităţile procedurii .............................................. 431 
§2. Instanţa competentă în materia divorţului ................................................ 432 
§3. Sesizarea instanţei de divorţ ..................................................................... 434 

3.1. Legitimarea procesuală ....................................................................... 434 
3.2. Cererea de divorţ ................................................................................. 436 
3.3. Cererea reconvenţională...................................................................... 436 

§4. Particularităţi privind faza judecăţii.......................................................... 438 
4.1. Depunerea cererii. Fixarea termenului. Citarea................................... 438 
4.2. Obligativitatea înfăţişării personale a părţilor ..................................... 439 
4.3. Şedinţa de judecată.............................................................................. 439 

A. Publicitatea ....................................................................................... 440 
B. Prezenţa obligatorie a reclamantului................................................. 440 
C. Regimul probelor .............................................................................. 441 
D. Luarea unor măsuri provizorii pe timpul judecării divorţului .......... 442 
E. Judecarea unor cereri accesorii ......................................................... 443 
F. Particularităţi privind actele procesuale de dispoziţie în  
procesul de divorţ .................................................................................. 445 
G. Hotărârea de divorţ şi efectele ei ...................................................... 446 
H. Căile de atac...................................................................................... 448 

§5. Divorţul prin acordul soţilor ..................................................................... 448 
Secţiunea a IV-a. Partajul judiciar....................................................................... 450 

§1. Sediul materiei. Cazurile în care partajul judiciar este obligatoriu  
şi căile procesuale de realizare ....................................................................... 450 
§2. Sesizarea instanţei..................................................................................... 452 

2.1. Instanţa competentă ........................................................................ 452 
2.2. Părţile în partaj ............................................................................... 453 
2.3. Cererea de chemare în judecată ...................................................... 454 

§3. Împărţeala prin bună învoială în cadrul procesului de partaj.................... 456 
§4. Procedura partajului.................................................................................. 457 
§5. Hotărârea de partaj. Efecte. Executare...................................................... 463 

Secţiunea a V-a. Procedura somaţiei de plată ..................................................... 465 
§1. Consideraţii introductive .......................................................................... 465 
§2. Condiţii (speciale) de admisibilitate ......................................................... 465 



Drept procesual civil XIV

§3. Sesizarea instanţei..................................................................................... 469 
§4. Particularităţi referitoare la procedura de judecată ................................... 470 
§5. Cererea în anulare..................................................................................... 472 
§6. Învestirea cu formulă executorie. Particularităţi privind contestaţia  
la executare..................................................................................................... 473 

Capitolul VIII. Executarea silită .......................................................................... 474 

Secţiunea I. Consideraţii generale....................................................................... 474 
§1. Definiţia executării silite şi caracteristicile constrângerii judiciare .......... 474 
§2. Natura juridică a executării silite .............................................................. 478 
§3. Modalităţile executării silite ..................................................................... 479 

Secţiunea a II-a. Participanţii la executarea silită................................................ 481 
§1. Consideraţii generale ................................................................................ 481 
§2. Părţile în faza executării silite. Drepturile şi obligaţiile lor comune ........ 484 
§3. Organele de executare............................................................................... 488 
§4. Instanţa judecătorească ............................................................................. 491 
§5. Procurorul ................................................................................................. 491 

Secţiunea a III-a. Caracterul creanţelor puse în executare .................................. 492 
Secţiunea a IV-a. Titlurile executorii .................................................................. 497 

§1. Noţiuni generale ....................................................................................... 497 
§2. Hotărârile instanţelor judecătoreşti........................................................... 498 

A. Cerinţa ca hotărârea să fi rămas definitivă ori să fi  
devenit irevocabilă................................................................................. 498 
B. Cerinţa ca hotărârea să fi format obiectul procedurii  
de constituire a titlului executoriu ......................................................... 500 

§3. Actele autentificate de notarul public ....................................................... 504 
§4. Hotărârile arbitrale.................................................................................... 504 
§5. Hotărârile judecătoreşti străine ................................................................. 507 
§6. Cambia, biletul la ordin şi cecul ............................................................... 512 
§7. Actele de sancţionare în materia contravenţiilor ...................................... 514 
§8. Titlurile executorii privind creanţele fiscale............................................. 515 
§9. Contractele de asistenţă juridică ............................................................... 516 
§10. Alte titluri executorii .............................................................................. 516 

Secţiunea a V-a. Cererea de executare silită. Încuviinţarea executării.  
Constituirea dosarului de executare .................................................................... 517 
Secţiunea a VI-a. Înştiinţarea prealabilă a debitorului ........................................ 520 
Secţiunea a VII-a. Prescripţia dreptului de a cere (obţine) executarea silită ....... 522 

§1. Consideraţii generale. Sediul materiei ...................................................... 522 
§2. Termenul de prescripţie ............................................................................ 524 
§3. Suspendarea şi întreruperea cursului termenului de prescripţie ............... 528 

A. Suspendarea cursului prescripţiei ..................................................... 528 
B. Întreruperea prescripţiei .................................................................... 529 

§4. Repunerea în termenul de prescripţie ....................................................... 531 
Secţiunea a VIII-a. Suspendarea executării silite ................................................ 532 

§1. Noţiuni generale ....................................................................................... 532 
§2. Suspendarea acordată de creditor ............................................................. 533 



Cuprins XV 

§3. Suspendarea acordată de instanţa de judecată, pe baza căilor de  
atac contra hotărârilor judecătoreşti................................................................ 533 

A. Suspendarea executării în cazul apelului .......................................... 534 
B. Suspendarea executării în cazul recursului. ...................................... 534 
C. Suspendarea executării în cazul contestaţiei în anulare .................... 535 
D. Suspendarea executării în cazul cererii de revizuire......................... 535 

§4. Suspendarea acordată de instanţă în temeiul contestaţiei la executare........... 536 
Secţiunea a IX-a. Perimarea executării silite....................................................... 537 

§1. Noţiuni generale ....................................................................................... 537 
§2. Procedura perimării .................................................................................. 538 
§3. Efectul perimării ....................................................................................... 538 
§4. Cazurile în care nu se aplică perimarea .................................................... 538 

Secţiunea a X-a. Alte incidente de temporizare a procedurii de executare ......... 539 
§1. Existenţa proprietăţii comune asupra bunului urmărit.............................. 540 
§2. Beneficiul de discuţiune şi beneficiul de diviziune .................................. 540 

Secţiunea a XI-a. Întoarcerea executării silite..................................................... 541 
Secţiunea a XII-a. Contestaţia la executare......................................................... 543 

§1. Noţiuni generale. Subiectele şi obiectul contestaţiei ................................ 543 
§2. Natura juridică a contestaţiei la executare ................................................ 551 
§3. Competenţa pentru soluţionarea contestaţiei la executare ........................ 552 

A. Hotărâri ale instanţelor judecătoreşti pronunţate în ţară ................... 552 
B. Hotărâri ale instanţelor judecătoreşti pronunţate în străinătate......... 554 
C. Titluri executorii altele decât hotărârile judecătoreşti....................... 554 

§4. Termenul de exercitare a contestaţiei la executare ................................... 554 
§5. Procedura de judecată a contestaţiei la executare ..................................... 557 

Secţiunea a XIII-a. Obiectul executării silite ...................................................... 561 
§1. Noţiunea de obiect al executării silite....................................................... 561 
§2. Bunurile neurmăribile aparţinând persoanelor fizice................................ 563 

A. Bunuri exceptate de la urmărirea silită ca inalienabile ..................... 563 
B. Bunurile care deşi alienabile, sunt exceptate de lege de la  
urmărirea silită în considerarea scopului pentru care sunt folosite........ 564 

Anexă. Teste grilă .................................................................................................. 571 

Răspunsuri corecte ................................................................................................ 615 


