
Cuprins 

Abrevieri ................................................................................................................... XI 

Capitolul I. Căile de atac ........................................................................................... 1 
Secțiunea 1. Sistemul căilor de atac ........................................................................ 1 

§1. Căile de atac prevăzute de lege ..................................................................... 1 
§2. Dispoziții generale referitoare la exercitarea căilor de atac .......................... 2 

Secțiunea a 2-a. Apelul.......................................................................................... 16 
§1. Caracterizare generală ................................................................................ 16 
§2. Definiție, obiect, părți, termen .................................................................... 17 
§3. Efectele apelului ......................................................................................... 24 
§4. Renunțarea la apel şi renunțarea la judecată ............................................... 35 
§5. Judecata apelului ......................................................................................... 36 
§6. Apelul incident şi apelul provocat .............................................................. 45 

Secțiunea a 3-a. Căile extraordinare de atac .......................................................... 46 
§1. Recursul ...................................................................................................... 46 
§2. Termenul de recurs ..................................................................................... 50 
§3. Depunerea recursului şi instanța competentă să-l soluționeze .................... 51 
§4. Elementele recursului ................................................................................. 51 

4.1. Obiectul recursului .............................................................................. 51 
4.2. Subiectele recursului ........................................................................... 54 
4.3. Cauza recursului – motivele de casare ................................................ 56 

§5. Varietăți de recurs ....................................................................................... 62 
§6. Judecarea recursului ................................................................................... 65 

6.1. Procedura prealabilă judecării recursului ............................................ 65 
6.2. Judecata recursului .............................................................................. 66 

§7. Soluționarea recursului şi efectele acesteia ................................................ 68 
7.1. Soluțiile instanței de recurs ................................................................. 68 
7.2. Efectele casării .................................................................................... 70 

§8. Căile de atac împotriva hotărârii instanței de recurs ................................... 72 
Secțiunea a 4-a. Contestația în anulare .................................................................. 74 

§1. Contestația în anulare obişnuită .................................................................. 74 
1.1. Obiectul, subiectele şi condițiile de admisibilitate ale contestației  

în anulare obişnuite ............................................................................. 74 
§2. Contestația în anulare specială .................................................................... 76 

2.1. Obiectul, subiectele şi condițiile de admisibilitate ale contestației  
în anulare speciale ............................................................................... 76 

2.2. Motivele contestației în anulare speciale ............................................. 77 
§3. Judecata contestației în anulare .................................................................. 80 

3.1. Instanța competentă ............................................................................. 80 
3.2. Cererea pentru contestația în anulare .................................................. 81 
3.3. Suspendarea executării hotărârii atacate cu contestație în anulare ........ 81 
3.4. Dezbaterea şi judecarea contestației în anulare ................................... 82 



Drept procesual civil VIII

Secțiunea a 5-a. Revizuirea ................................................................................... 84 
§1. Obiectul revizuirii şi condițiile de admisibilitate a revizuirii ..................... 84 
§2. Motivele de revizuire .................................................................................. 85 
§3. Judecarea cererii de revizuire ..................................................................... 92 

Capitolul II.  Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare  
în Codul de procedură civilă ................................................................................. 96 

Secțiunea 1. Recursul în interesul legii ................................................................. 96 
Secțiunea a 2-a. Sesizarea Înaltei Curți de Casație şi Justiție  în vederea 

pronunțării unei hotărâri prealabile pentru  dezlegarea unor  
chestiuni de drept ............................................................................................. 100 

Capitolul III. Contestația privind tergiversarea procesului .............................. 104 

Capitolul IV. Proceduri speciale ........................................................................... 112 
Secțiunea a 1-a. Proceduri speciale în Codul de procedură civilă ....................... 113 

§1. Procedura divorțului ................................................................................. 113 
1.1. Încetarea şi desfacerea căsătoriei ....................................................... 113 
1.2. Dispoziții comune diferitelor tipuri de divorț .................................... 113 
1.3. Divorțul remediu ............................................................................... 117 
1.4. Divorțul din culpa soților .................................................................. 120 

§2. Procedura punerii sub interdicție judecătorească ...................................... 121 
§3. Procedura de declarare a morții ................................................................ 124 
§4. Proceduri speciale. Măsurile asigurătorii şi provizorii ............................. 127 

4.1. Sechestrul asigurător ......................................................................... 128 
4.2. Dispoziții speciale privind sechestrul asigurător al navelor civile ....... 131 
4.3. Poprirea asigurătorie .......................................................................... 132 
4.4. Sechestrul judiciar ............................................................................. 135 
4.5. Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală .... 137 

§5. Procedura partajului judiciar ..................................................................... 138 
§6. Procedura ordonanței preşedințiale ........................................................... 143 

6.1. Trăsăturile ordonanței preşedințiale .................................................. 149 
6.2. Domeniul de aplicare al ordonanței preşedințiale ............................. 150 
6.3. Procedura de soluționare a ordonanței preşedințiale ......................... 157 

§7. Cererile posesorii ...................................................................................... 160 
§8. Procedura ofertei de plată şi consemnațiunii ............................................ 161 
§9. Procedura ordonanței de plată .................................................................. 163 
§10. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă .................................. 170 
§11. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept ........................ 174 
§12. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul 

uzucapiunii ............................................................................................... 179 
§13. Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute ........................ 182 
§14. Cauțiunea judiciară ................................................................................. 183 

Secțiunea a 2-a. Medierea ................................................................................... 185 



Cuprins IX

Capitolul V. Procedura necontencioasă judiciară .............................................. 224 
Secţiunea 1. Dispoziții generale .......................................................................... 224 
Secţiunea a 2-a. Dispoziții speciale ..................................................................... 227 

Capitolul VI. Arbitrajul ........................................................................................ 230 
Secțiunea 1. Dispoziții generale .......................................................................... 230 
Secțiunea a 2-a. Convenția arbitrală .................................................................... 233 
Secțiunea a 3-a. Tribunalul arbitral ..................................................................... 235 
Secțiunea a 4-a. Procedura arbitrală .................................................................... 240 

§1. Sesizarea tribunalului arbitral ................................................................... 240 
§2. Judecata în procedura arbitrală ................................................................. 242 

Secțiunea a 5-a. Hotărârea arbitrală .................................................................... 248 
Secțiunea a 6-a. Arbitrajul instituționalizat ......................................................... 255 
Secțiunea a 7-a. Executarea hotărârii arbitrale .................................................... 257 
Secțiunea a 8-a. Desființarea hotărârii arbitrale .................................................. 257 

Capitolul VII. Executarea silită ............................................................................ 261 
Secțiunea 1. Noțiunea, scopul şi obiectul executării silite .................................. 261 
Secțiunea a 2-a. Clasificarea normelor de executare silită .................................. 269 
Secțiunea a 3-a. Titlul executoriu ........................................................................ 269 
Secțiunea a 4-a. Participanții la executarea silită ................................................ 272 
Secțiunea a 5-a. Efectuarea executării silite ........................................................ 280 

§1. Sesizarea organului de executare .............................................................. 280 
§2. Efectuarea actelor de executare silită ........................................................ 285 
§3. Executarea împotriva moştenitorilor ........................................................ 288 
§4. Intervenția altor creditori .......................................................................... 290 
§5. Perimarea executării silite......................................................................... 295 
§6. Amânarea, suspendarea şi restrângerea executării .................................... 295 
§7. Încetarea executării silite .......................................................................... 296 

Secțiunea a 6-a. Prescripția dreptului de a obține executarea silită .......................... 297 
Secțiunea a 7-a. Contestația la executare ............................................................ 299 
Secțiunea a 8-a. Depunerea cu afectațiune specială ............................................ 310 
Secțiunea a 9-a. Întoarcerea executării ................................................................ 311 
Secțiunea a 10-a. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului .............................. 312 

§1. Urmărirea mobiliară ................................................................................. 312 
1.1. Bunurile mobile care nu se pot urmări .............................................. 312 
1.2. Procedura urmăririi mobiliare ........................................................... 314 
1.3. Poprirea ............................................................................................. 334 
1.4. Urmărirea fructelor şi a veniturilor imobilelor .................................. 340 

§2. Urmărirea imobiliară ................................................................................ 345 
2.1. Bunurile imobile care pot fi urmărite ................................................ 345 
2.2. Încuviințarea urmăririi imobiliare ..................................................... 347 
2.3. Efectele urmăririi imobiliare ............................................................. 349 
2.4. Vânzarea la licitație publică a bunurilor imobile ............................... 350 
2.5. Efectele adjudecării ........................................................................... 360 



Drept procesual civil X

2.6. Dispoziții speciale referitoare la adjudecare ...................................... 361 
§3. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită ................... 362 

3.1. Dispoziții generale cu privire la eliberarea şi distribuirea sumelor 
realizate prin urmărirea silită ............................................................ 362 

3.2. Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite ........... 364 
3.3. Plata sumei rezultate din urmărirea silită .......................................... 367 

Secțiunea a 11-a. Executarea silită directă .......................................................... 369 
§1. Dispoziții generale .................................................................................... 369 
§2. Predarea silită a bunurilor mobile ............................................................. 370 
§3. Predarea silită a bunurilor imobile ............................................................ 371 
§4. Executarea silită a altor obligații de a face sau a obligațiilor  

de a nu face ............................................................................................... 373 
4.1. Dispoziții comune.............................................................................. 373 
4.2. Executarea hotărârilor judecătoreşti și a altor titluri executorii 

referitoare la minori........................................................................... 375 

Bibliografie ............................................................................................................. 379 

 


