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realizare – obligație de a face – având ca obiect obligarea deținătorului de arhivă de a elibera 
adeverința constatatoare a vechimii în muncă/încadrării în grupele superioare de muncă. 
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 
1865/art. 32 alin. (1) lit. a) și art. 56 alin. (1) C.proc.civ., respectiv a art. 136 din Legea 
nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare/art. 180 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, angajatorul 
desființat în urma procedurilor de insolvență, finalizate cu radierea din registrele specifice, nu poate 
sta în judecată, neavând capacitate procesuală de folosință, iar fostul lichidator, chemat în judecată 
în nume propriu, nu are calitate procesuală pasivă”. 

Hotărâri prealabile  
1. Prin Decizia nr. 40/2016 (M. Of. nr. 987 din 8 decembrie 2016), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
a stabilit că: „Dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile 
persoanelor îndreptăţite sau autorilor acestora care au obţinut titluri de despăgubire emise de 
Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 şi 
nu au urmat procedura administrativă prevăzută în capitolul V1 secţiunea 1 din titlul VII al Legii  
nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, 
cu modificările şi completările ulterioare, nerespectând termenele privind valorificarea acestor titluri”. 
2. Prin Decizia nr. 42/2016 (M. Of. nr. 105 din 7 februarie 2017), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
stabilit că: „În situaţia în care titularul a înstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire 
a proprietăţii, iar cererea de reconstituire formulată în temeiul legilor fondului funciar nu a fost 
soluţionată prin emiterea titlului de proprietate sau de despăgubire în beneficiul titularului originar, al 
moştenitorilor acestuia sau al terţului dobânditor până la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, 
cesionarul, ca persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii, are dreptul exclusiv la măsura reparatorie 
prevăzută de noua lege de reparaţie constând în compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. 
(2)-(4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare”. 
3. Prin Decizia nr. 19/2017 (M. Of. nr. 249 din 11 aprilie 2017), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
stabilit că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
raportare la art. 1, art. 3 pct. 1-4, art. 11 alin. (1) şi art. 33 alin. (1) din aceeaşi lege, prevederile Legii 
nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt incidente cu privire la imobilele în 
legătură cu care există cauze aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului suspendate în 
temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva 
României, la data intrării în vigoare a acestei legi, numai dacă pentru imobilele respective s-au 
formulat cereri din categoria celor prevăzute la art. 3 pct. 1 din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare”. 
4. Prin Decizia nr. 28/2017 (nepublicată), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că: noţiunea de 
„autoritate publică”, astfel cum este definită de art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu este similară cu cea de 
„instituţie publică”, astfel cum este prevăzută de art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 33. Interesul de a acționa. Interesul trebuie să fie determinat, legitim, 
personal, născut și actual. Cu toate acestea, chiar dacă interesul nu este născut și 
actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni încălcarea unui drept 
subiectiv amenințat sau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente și 
care nu s-ar putea repara. 
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Hotărâre prealabilă 
Prin Decizia nr. 51/2017 (M. Of. nr. 751 din 20 septembrie 2017), Înalta Curte de Casație și Justiție 
a stabilit că: „În cazul cererii formulate de primar, în calitate de preşedinte al comisiei locale de fond 
funciar, în temeiul art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, cerinţa «interesului legitim», 
prevăzută de art. III alin. (2) din acelaşi act normativ, este prezumată”. 

Art. 34. Realizarea drepturilor afectate de un termen. (1) Cererea pentru 
predarea unui bun la împlinirea termenului contractual poate fi făcută chiar înainte 
de împlinirea acestui termen. 

(2) Se poate, de asemenea, cere, înainte de termen, executarea la termen a 
obligației de întreținere sau a altei prestații periodice. 

(3) Pot fi încuviințate, înainte de împlinirea termenului, și alte cereri pentru 
executarea la termen a unor obligații, ori de câte ori se va constata că acestea pot 
preîntâmpina o pagubă însemnată pe care reclamantul ar încerca-o dacă ar 
aștepta împlinirea termenului. 

Art. 35. Constatarea existenței sau inexistenței unui drept. Cel care are 
interes poate să ceară constatarea existenței sau inexistenței unui drept. Cererea 
nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale 
prevăzută de lege. 

Recurs în interesul legii 
A se vedea supra Decizia nr. 2/2016 (M. Of. nr. 263 din 7 aprilie 2016), la art. 32 C.proc.civ. 

Hotărâri prealabile 
1. Prin Decizia nr. 37/2016 (M. Of. nr. 114 din 10 februarie 2017), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a stabilit că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 57 alin. (5) 
şi (6) din Codul Muncii coroborate cu art. 211 alin. (l) lit. b) din Legea nr. 62/2011, art. 35 Cod 
procedură civilă şi art. 6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, în 
ipoteza neîndeplinirii de către părţi a obligaţiei de încheiere a contractului individual de muncă 
în formă scrisă, persoana fizică care a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi 
are deschisă calea acţiunii în constatarea raportului de muncă şi a efectelor acestuia şi în 
situaţia în care respectivul raport de muncă a încetat anterior sesizării instanţei”. 
2. Prin Decizia nr. 13/2016 (M. Of. nr. 763 din 29 septembrie 2016), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 35 C.proc.civ., art. 111 Cod de 
procedură civilă din 1865, art. 2502 C.civ., respectiv art. 268 alin. (2) C.muncii, republicat, 
acțiunile în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de muncă conform dispozițiilor Ordinului 
nr. 50/1990 intră în categoria acțiunilor în constatare de drept comun și sunt imprescriptibile”. 

Art. 36. Calitatea procesuală. Calitatea procesuală rezultă din identitatea 
dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus 
judecății. Existența sau inexistența drepturilor și a obligațiilor afirmate constituie o 
chestiune de fond. 

Recursuri în interesul legii 
1. A se vedea supra Decizia nr. 2/2016 (M. Of. nr. 263 din 7 aprilie 2016), la art. 32 C.proc.civ. 
2. Prin Decizia nr. 27/2011 (M. Of. nr. 120 din 20 februarie 2016), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a stabilit că:  
- „În acțiunile întemeiate pe dispozițiile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, republicată, prin 
care se solicită obligarea statului român de a acorda despăgubiri bănești pentru imobilele 
preluate în mod abuziv, statul român nu are calitate procesuală pasivă. 

Art. 34-36 
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- Acțiunile în acordarea de despăgubiri bănești pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de 
restituit în natură și pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin titlul VII al Legii nr. 247/2005, 
îndreptate direct împotriva statului român, întemeiate pe dispozițiile dreptului comun, ale art. 1 
din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale și ale art. 13 din această convenție, sunt inadmisibile”. 

Jurisprudență relevantă 
1. Lipsa calității de consumator a unei societăți comerciale. Potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (1) 
din Legea nr. 193/2000, prin consumator se înțelege orice persoană fizică sau grup de persoane 
constituite în asociații, care, în temeiul unui contract care intră sub incidența prezentei legi, acțio-
nează în scopuri din afara activității sale comerciale industriale sau de producție, artizanale ori 
liberale. 
O societate comercială nu poate fi încadrată în categoria „consumator”, în sensul Legii 
nr. 193/2000 și al Directivei 93/13/CEE pentru a putea beneficia de protecția acestor dispoziții 
legale, astfel încât este corectă soluția instanței de admitere a excepției lipsei calității procesuale 
active a acesteia în formularea unei acțiuni în constatarea caracterului abuziv al unei clauze 
dintr-un contract de leasing financiar (ICCJ, s. a II-a civ., dec. nr. 321 din 11 februarie 2016). 
2. Calitatea procesuală pasivă a Centralei Incidentelor de Plăți. Centrala Incidentelor de 
Plăți reprezintă o structură a Băncii Naționale a României care are, printre altele, atribuții 
privind gestionarea și înregistrarea tuturor informațiilor în legătură cu incidentele bancare, 
inclusiv în ceea privește executarea/procesarea propriu-zisă a radierii incidentelor din baza 
de date ca urmare a anulării acestora. 
Astfel, deși persoana declarantă care poate fi obligată, prin hotărârea instanței, la anularea 
unui incident de plată este banca, totuși, pentru opozabilitate și în vederea aducerii la 
îndeplinire a dispozitivului hotărârii judecătorești, este necesar ca hotărârea să fie pronunțată 
și în contradictoriu cu Banca Națională a României - Centrala Incidentelor de Plăți, fiind corectă 
soluția instanței de respingere a excepției lipsei calității procesuale pasive a acesteia (ICCJ, s. a 
II-a civ., dec. nr. 217 din 3 februarie 2016). 
3. Acțiune disciplinară. Lipsa calității procesuale pasive a Consiliului Superior al 
Magistraturii. Ținând cont de faptul că, în speță, Inspecția Judiciară, care are personalitate 
juridică, este titularul acțiunii disciplinare și întrucât, prin Secția pentru judecători, C.S.M. a 
pronunțat hotărârea atacată în calitate de instanță de disciplină, în temeiul art. 134 alin. (2) 
din Constituție și al art. 44 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, a fost admisă excepția lipsei 
calității procesuale pasive a C.S.M. și a fost respins recursul față de această autoritate (ICCJ, 
dec. nr. 158/2014). 

Art. 37. Legitimarea procesuală a altor persoane. În cazurile și condițiile pre-
văzute exclusiv prin lege, se pot introduce cereri sau se pot formula apărări și de 
persoane, organizații, instituții sau autorități, care, fără a justifica un interes per-
sonal, acționează pentru apărarea drepturilor ori intereselor legitime ale unor per-
soane aflate în situații speciale sau, după caz, în scopul ocrotirii unui interes de 
grup ori general. 

Art. 38. Transmiterea calității procesuale. Calitatea de parte se poate transmite 
legal sau convențional, ca urmare a transmisiunii, în condițiile legii, a drepturilor ori 
situațiilor juridice deduse judecății. 

Art. 39. Situația procesuală a înstrăinătorului și a succesorilor săi.  
(1) Dacă în cursul procesului dreptul litigios este transmis prin acte între vii cu titlu 
particular, judecata va continua între părțile inițiale. Dacă însă transferul este făcut, 

Art. 37-39 
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în condițiile legii, prin acte cu titlu particular pentru cauză de moarte, judecata va 
continua cu succesorul universal ori cu titlu universal al autorului, după caz. 

(2) În toate cazurile, succesorul cu titlu particular este obligat să intervină în 
cauză, dacă are cunoștință de existența procesului, sau poate să fie introdus în 
cauză, la cerere ori din oficiu. În acest caz, instanța va decide, după împrejurări și 
ținând seama de poziția celorlalte părți, dacă înstrăinătorul sau succesorul 
universal ori cu titlu universal al acestuia va rămâne sau, după caz, va fi scos din 
proces. Dacă înstrăinătorul sau, după caz, succesorul universal ori cu titlu universal 
al acestuia este scos din proces, judecata va continua numai cu succesorul cu titlu 
particular care va lua procedura în starea în care se află la momentul la care 
acesta a intervenit sau a fost introdus în cauză. 

(3) Hotărârea pronunțată contra înstrăinătorului sau succesorului universal ori 
cu titlu universal al acestuia, după caz, va produce de drept efecte și contra 
succesorului cu titlu particular și va fi întotdeauna opozabilă acestuia din urmă, cu 
excepția cazurilor în care a dobândit dreptul cu bună-credință și nu mai poate fi 
evins, potrivit legii, de către adevăratul titular. 

Art. 40. Sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile.  
(1) Cererile făcute de o persoană care nu are capacitate procesuală sunt nule sau, 
după caz, anulabile. De asemenea, în cazul lipsei calității procesuale sau a intere-
sului, instanța va respinge cererea ori apărarea formulată ca fiind făcută de o per-
soană sau împotriva unei persoane fără calitate ori ca lipsită de interes, după caz. 

(2) Încălcarea dispozițiilor prezentului titlu poate, de asemenea, atrage apli-
carea și a altor sancțiuni prevăzute de lege, iar cel care a suferit un prejudiciu are 
dreptul de a fi despăgubit, potrivit dreptului comun. 
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tribunalul, după caz, ca instanțe de drept civil, în raport cu obiectul învestirii și valoarea 
acestuia, cu excepția cererilor în care discriminarea a survenit în contextul unor raporturi 
juridice guvernate de legi speciale și în care protecția drepturilor subiective se realizează în 
fața unor jurisdicții speciale, cazuri în care cererile vor fi judecate de aceste instanțe, potrivit 
dispozițiilor legale speciale”. 
2. Prin Decizia nr. III/2007 (M. Of. nr. 732 din 30 octombrie 2007), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a stabilit că: „În aplicarea dispozițiilor art. 124 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului competența de soluționare, în primă instanță, a 
cererilor privind măsura de protecție alternativă a tutelei copilului revine judecătoriei”. 

Art. 95. Tribunalul. Tribunalele judecă: 
1. în primă instanță, toate cererile care nu sunt date prin lege în competența 

altor instanțe; 
2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de 

judecătorii în primă instanță; 
3. ca instanțe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege; 
4. orice alte cereri date prin lege în competența lor. 
Recursuri în interesul legii 
1. Prin Decizia nr. 10/2017 (nepublicată), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că: „În 
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22, art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 176/2010, instanţa 
competentă să soluționeze acțiunea în constatarea nulității absolute a unui contract de 
muncă sau a unui contract civil, formulată de Agenția Națională de Integritate ulterior 
întocmirii raportului de evaluare prin care s-a constatat existența conflictului de interese, se 
determină în raport cu natura juridică a contractului”. 
2. Prin Decizia nr. 18/2016 (M. Of. nr. 237 din 6 aprilie 2017), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a stabilit că: „Competenţa materială procesuală a tribunalelor/secţiilor specializate se 
determină în funcţie de obiectul sau natura litigiilor de genul celor avute în vedere cu titlu 
exemplificativ de art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii  
nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare”.  
3. Prin Decizia nr. 13/2015 (M. Of. nr. 690 din 11 septembrie 2015), Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. f) și art. 10 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv art. 94 și art. 95 din Codul de procedură civilă, litigiile având ca obiect acțiuni prin 
care se solicită de către o direcție generală de asistență socială și protecția copilului obligarea 
unui consiliu județean sau local ori a unei alte direcții generale de asistență socială și 
protecția copilului la suportarea cheltuielilor de întreținere pentru persoane care beneficiază de 
măsuri de protecție prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea 
nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, sunt de competența instanțelor de contencios administrativ”. 
4. Prin Decizia nr. 24/2015 (M. Of. nr. 76 din 2 februarie 2016), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 12 alin. (1) din 
Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și 
consumatori, republicată, cu modificările și completările ulterioare, litigiile în care sunt impli-
cate Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor/alte organe ale administrației 
publice și băncile comerciale/profesioniștii, atunci când instanța de judecată este sesizată de 
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor/alte organe ale administrației publice, 
se soluționează de secțiile civile/completele specializate în materie civilă (litigii cu profesio-
niști) din cadrul tribunalului”. 
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5. Prin Decizia nr. 3/2014 (M. Of. nr. 445 din 18 iunie 2014), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 6 alin. (1) din O.U.G. 
nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației 
forestiere din păduri și din afara acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 84/2007, coroborate cu dispozițiile art. 254 și art. 266 din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la prevederile 
art. 58 alin. (1) din O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modi-
ficări și completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările ulterioare, acțiunile în răspundere 
patrimonială formulate împotriva personalului silvic cu atribuții de pază a pădurilor pentru 
pagubele produse pe suprafețele de pădure pe care le are în pază, în condițiile art. 1 lit. a) 
din O.U.G. nr. 85/2006, sunt de competența materială a instanțelor de conflicte de muncă”. 

Art. 96. Curtea de apel. Curțile de apel judecă: 
1. în primă instanță, cererile în materie de contencios administrativ și fiscal, 

potrivit legii speciale; 
2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de 

tribunale în primă instanță; 
3. ca instanțe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege; 
4. orice alte cereri date prin lege în competența lor. 

Art. 97. Înalta Curte de Casație și Justiție. Înalta Curte de Casație și Justiție 
judecă: 

1. recursurile declarate împotriva hotărârilor curților de apel, precum și a altor 
hotărâri, în cazurile prevăzute de lege; 

2. recursurile în interesul legii; 
3. cererile în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea 

unor probleme de drept; 
4. orice alte cereri date prin lege în competența sa. 

Secțiunea a 2-a. Determinarea competenței după valoarea  
obiectului cererii introductive de instanță 

Art. 98. Reguli generale. (1) Competența se determină după valoarea obiec-
tului cererii arătată în capătul principal de cerere. 

(2) Pentru stabilirea valorii, nu se vor avea în vedere accesoriile pretenției principale, 
precum dobânzile, penalitățile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de 
data scadenței, și nici prestațiile periodice ajunse la scadență în cursul judecății. 

(3) În caz de contestație, valoarea se stabilește după înscrisurile prezentate și 
explicațiile date de părți. 

Art. 99. Cazul mai multor capete principale de cerere. (1) Când reclamantul 
a sesizat instanța cu mai multe capete principale de cerere întemeiate pe fapte ori 
cauze diferite, competența se stabilește în raport cu valoarea sau, după caz, cu 
natura ori obiectul fiecărei pretenții în parte. Dacă unul dintre capetele de cerere 
este de competența altei instanțe, instanța sesizată va dispune disjungerea și își va 
declina în mod corespunzător competența. 

Art. 96-99 



Art. 95 CPC  38 

 

(2) În cazul în care mai multe capete principale de cerere întemeiate pe un titlu 
comun ori având aceeași cauză sau chiar cauze diferite, dar aflate în strânsă 
legătură, au fost deduse judecății printr-o unică cerere de chemare în judecată, 
instanța competentă să le soluționeze se determină ținându-se seama de acea 
pretenție care atrage competența unei instanțe de grad mai înalt. 

Art. 100. Cererea formulată de mai mulți reclamanți. (1) Dacă mai mulți 
reclamanți, prin aceeași cerere de chemare în judecată, formulează pretenții proprii 
împotriva aceluiași pârât, invocând raporturi juridice distincte și neaflate într-o legă-
tură care să facă necesară judecarea lor împreună, determinarea instanței compe-
tente se face cu observarea valorii sau, după caz, a naturii ori obiectului fiecărei 
pretenții în parte. 

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și atunci când unul sau mai mulți recla-
manți formulează, prin aceeași cerere de chemare în judecată, pretenții împotriva 
mai multor pârâți, invocând raporturi juridice distincte și fără legătură între ele. 

Art. 101. Valoarea cererii în cazuri speciale. (1) În cererile privitoare la 
executarea unui contract ori a unui alt act juridic, pentru stabilirea competenței 
instanței se va ține seama de valoarea obiectului acestuia sau, după caz, de aceea 
a părții din obiectul dedus judecății. 

(2) Aceeași valoare va fi avută în vedere și în cererile privind constatarea nulității 
absolute, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea actului juridic, chiar dacă nu se solicită 
și repunerea părților în situația anterioară, precum și în cererile privind constatarea 
existenței sau inexistenței unui drept. 

(3) În cererile de aceeași natură, privitoare la contracte de locațiune ori de 
leasing, precum și în acelea privitoare la predarea sau restituirea bunului închiriat 
ori arendat, valoarea cererii se socotește după chiria sau arenda anuală. 

Art. 102. Cererea de plată parțială. Când prin acțiune se cere plata unei părți 
dintr-o creanță, valoarea cererii se socotește după partea pretinsă de reclamant ca 
fiind exigibilă. 

Art. 103. Cererea privind prestații succesive. În cererile care au ca obiect un 
drept la prestații succesive, dacă durata existenței dreptului este nedeterminată, 
valoarea lor se socotește după valoarea prestației anuale datorate. 

Art. 104. Cererile în materie imobiliară. (1) În cererile având ca obiect un 
drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, valoarea lor se 
determină în funcție de valoarea impozabilă, stabilită potrivit legislației fiscale. 

(2) În cazul în care valoarea impozabilă nu este stabilită sunt aplicabile dispo-
zițiile art. 98. 

Art. 105. Cererile în materie de moștenire. În materie de moștenire, compe-
tența după valoare se determină fără scăderea sarcinilor sau datoriilor moștenirii. 

Art. 106. Dispoziții speciale. (1) Instanța legal învestită potrivit dispozițiilor 
referitoare la competență după valoarea obiectului cererii rămâne competentă să 

Art. 100-106 
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judece chiar dacă, ulterior învestirii, intervin modificări în ceea ce privește cuan-
tumul valorii aceluiași obiect. 

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și la judecarea căilor de atac. 

Capitolul II. Competența teritorială 

Art. 107. Regula generală. (1) Cererea de chemare în judecată se introduce la 
instanța în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul pârâtul, dacă legea 
nu prevede altfel. 

(2) Instanța rămâne competentă să judece procesul chiar dacă, ulterior 
sesizării, pârâtul își schimbă domiciliul sau sediul. 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 8/2013 (M. Of. nr. 581 din 12 septembrie 2013), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a stabilit că: „Acțiunea prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care 
să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare a unui imobil are caracterul unei acțiuni perso-
nale imobiliare. Competența teritorială de soluționare a unei astfel de acțiuni, înregistrată înainte 
de data de 15 februarie 2013, se determină în condițiile art. 5, 7 și, respectiv, art. 10 pct. 1 din 
Codul de procedură civilă [art. 107 și art. 113 alin. (1) pct. 3 noul C.proc.civ. - n. red.] în vigoare 
la data înregistrării cererii”. 

Art. 108. Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut. Dacă domiciliul 
sau, după caz, sediul pârâtului este necunoscut, cererea se introduce la instanța în a 
cărei circumscripție se află reședința sau reprezentanța acestuia, iar dacă nu are nici 
reședința ori reprezentanța cunoscută, la instanța în a cărei circumscripție recla-
mantul își are domiciliul, sediul, reședința ori reprezentanța, după caz. 

Art. 109. Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte. Cererea de 
chemare în judecată împotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face 
și la instanța locului unde ea are un dezmembrământ fără personalitate juridică, 
pentru obligațiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte 
încheiate prin reprezentantul dezmembrământului ori din fapte săvârșite de acesta. 

Art. 110. Cererile îndreptate împotriva unei entități fără personalitate juridică. 
Cererea de chemare în judecată împotriva unei asociații, societăți sau altei entități fără 
personalitate juridică, constituită potrivit legii, se poate introduce la instanța competentă 
pentru persoana căreia, potrivit înțelegerii dintre membri, i s-a încredințat conducerea 
sau administrarea acesteia. În cazul lipsei unei asemenea persoane, cererea se va 
putea introduce la instanța competentă pentru oricare dintre membrii entității respective. 

Art. 111. Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public. 
Cererile îndreptate împotriva statului, autorităților și instituțiilor centrale sau locale, 
precum și a altor persoane juridice de drept public pot fi introduse la instanța de la 
domiciliul sau sediul reclamantului ori la instanța de la sediul pârâtului. 

Art. 112. Pluralitatea de pârâți. (1) Cererea de chemare în judecată a mai 
multor pârâți poate fi introdusă la instanța competentă pentru oricare dintre aceștia; 

Art. 107-112 
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în cazul în care printre pârâți sunt și obligați accesoriu, cererea se introduce la 
instanța competentă pentru oricare dintre debitorii principali. 

(2) Dacă un pârât a fost chemat în judecată numai în scopul sesizării instanței 
competente pentru el, oricare dintre pârâți poate invoca necompetența la primul 
termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. 

Art. 113. Competența teritorială alternativă. (1) În afară de instanțele prevă-
zute la art. 107-112, mai sunt competente: 

1. instanța domiciliului reclamantului, în cererile privitoare la stabilirea filiației; 
2. instanța în a cărei circumscripție domiciliază creditorul reclamant, în cererile 

referitoare la obligația de întreținere, inclusiv cele privind alocațiile de stat pentru copii; 
3. instanța locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a 

obligației, în cazul cererilor privind executarea, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea 
unui contract; 

4. instanța locului unde se află imobilul, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un 
raport de locațiune a imobilului; 

5. instanța locului unde se află imobilul, pentru cererile în prestație tabulară, în 
justificare tabulară sau în rectificare tabulară; 

6. instanța locului de plecare sau de sosire, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un 
contract de transport; 

7. instanța locului de plată, în cererile privitoare la obligațiile ce izvorăsc dintr-o 
cambie, cec, bilet la ordin sau dintr-un alt titlu de valoare; 

8. instanța domiciliului consumatorului, în cererile având ca obiect executarea, 
constatarea nulității absolute, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea 
unilaterală a contractului încheiat cu un profesionist sau în cererile având ca obiect 
repararea pagubelor produse consumatorilor; 

9. instanța în a cărei circumscripție s-a săvârșit fapta ilicită sau s-a produs 
prejudiciul, pentru cererile privind obligațiile izvorâte dintr-o asemenea faptă. 

(2) Când pârâtul exercită în mod statornic, în afara domiciliului său, o activitate 
profesională ori o activitate agricolă, comercială, industrială sau altele asemenea, 
cererea de chemare în judecată se poate introduce și la instanța în circumscripția 
căreia se află locul activității respective, pentru obligațiile patrimoniale născute sau 
care urmează să se execute în acel loc. 

Jurisprudență relevantă 
1. Cererea consumatorului de executare a unei clauze contractuale dintr-un contract 
încheiat cu un profesionist. În cazul unei cereri de chemare în judecată având ca obiect 
solicitarea consumatorului de executare a unei clauze contractuale dintr-un contract încheiat 
cu un profesionist, clauză contractuală care îi dă dreptul acestuia de a i se restitui suma 
achitată cu titlu de preț, alegerea instanței competente aparține reclamantului, potrivit art. 116 
C.proc.civ., competența fiind una alternativă. 
Prin urmare, în cauză sunt incidente prevederile art. 113 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ., conform 
cărora, în afară de instanțele prevăzute la art. 107-112, mai sunt competente: instanța domi-
ciliului consumatorului, în cererile având ca obiect executarea, constatarea nulității absolute, 
anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu un 
profesionist sau în cererile având ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor 
(ICCJ, s. a II-a civ., dec. nr. 751 din 5 martie 2015). 
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2. Obligație de a face. În cazul în care instanța a fost învestită cu o acțiune în obligație de a 
face derivând dintr-un contract încheiat cu o sucursală a societății pârâte, operează compe-
tența teritorială alternativă instituită de prevederile art. 113 alin. (1) pct. 3 și art. 109 alin. (2) 
C.proc.civ., reclamantul având, potrivit art. 116 C.proc.civ., opțiunea între două sau mai multe 
instanțe deopotrivă competente, astfel încât, odată introdusă cererea la una dintre instanțele 
prevăzute de lege ca fiind competente, respectiva instanță rămâne legal învestită, nepu-
tându-și declina competența (ICCJ, s. a II-a civ., dec. nr. 1718 din 19 iunie 2015). 
3. Acțiune în răspundere civilă delictuală. În conformitate cu dispozițiile art. 113 alin. (1) pct. 9 
C.proc.civ., competența teritorială de soluționare a cererilor ce izvorăsc dintr-un fapt ilicit este 
alternativă între instanța domiciliului pârâtului, instanța în circumscripția căreia s-a săvârșit fapta 
ilicită și instanța în raza căreia s-a produs prejudiciul. În această situație, toate aceste instanțe 
fiind deopotrivă competente să judece o astfel de cerere, dispozițiile art. 116 C.proc.civ. conferă 
reclamantului beneficiul alegerii instanței la care înțelege să introducă acțiunea, astfel că acea 
instanță va deveni competentă să soluționeze litigiul cu care a fost învestită (ICCJ, s. I civ., dec. 
nr. 905 din 18 martie 2014). 

Art. 114. Cereri în materie de tutelă și familie. (1) Dacă legea nu prevede 
altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competența 
instanței de tutelă și de familie se soluționează de instanța în a cărei circumscripție 
teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită. 

(2) În cazul cererilor privind autorizarea de către instanța de tutelă și de familie 
a încheierii unor acte juridice, când actul juridic a cărui autorizare se solicită 
privește un imobil, este, de asemenea, competentă și instanța în a cărei 
circumscripție teritorială este situat imobilul. În acest caz, instanța de tutelă și de 
familie care a pronunțat hotărârea va comunica de îndată o copie a acesteia 
instanței de tutelă și de familie în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul 
sau reședința cel ocrotit. 

Jurisprudență relevantă 
Conflict negativ de competență. Ordonanță președințială. Cerere având ca obiect sta-
bilirea programului de vizitare a minorului. Interpretarea sintagmei „domiciliul persoanei 
ocrotite”. Pentru determinarea instanței competente să soluționeze cererea având ca obiect 
stabilirea programului de vizitare a minorului, nu interesează adresa la care minorul locuia în fapt 
la data înregistrării cererii de chemare în judecată, câtă vreme locuinţa minorului fusese stabilită 
la domiciliul mamei printr-o hotărâre judecătorească intrată în puterea lucrului judecat. Faptul că, 
ulterior deplasării minorului într-o vizită la domiciliul tatălui, acesta a refuzat să-l readucă la 
domiciliul mamei, nu poate semnifica schimbarea locuinţei minorului, câtă vreme nu a existat un 
acord al părinţilor în acest sens şi nici o încuviinţare a vreunei instanţe. 
Prin urmare, competenţa de soluţionare a cererii de ordonanţă preşedinţială aparţine judecă-
toriei pe rolul căreia se află înregistrat dosarul de fond având ca obiect stabilirea programului 
de vizitare a minorului, instanță în a cărei circumscripție teritorială se află domiciliul persoanei 
ocrotite (ICCJ, s. I civ., dec. nr. 1851 din 7 octombrie 2016). 

Art. 115. Cererile în materie de asigurări. (1) În materie de asigurare, cererea 
privitoare la despăgubiri se va putea face și la instanța în circumscripția căreia se 
află: 

1. domiciliul sau sediul asiguratului; 
2. bunurile asigurate; 
3. locul unde s-a produs riscul asigurat. 

Art. 114-115 
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(2) Alegerea competenței prin convenție este considerată ca nescrisă dacă a 
fost făcută înainte de nașterea dreptului la despăgubire. 

(3) În materia asigurării obligatorii de răspundere civilă, terțul prejudiciat poate 
introduce acțiune directă și la instanța domiciliului sau, după caz, a sediului său. 

(4) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu se aplică însă în materie de asigurări maritime, 
fluviale și aeriene. 

Jurisprudență relevantă 
Competența teritorială în materia asigurărilor. Dispozițiile art. 115 C.proc.civ. nu sunt 
aplicabile în cazul acțiunii în regres al asigurătorului persoanei despăgubite împotriva 
persoanelor considerate vinovate de producerea unui accident rutier în urma căruia a fost 
avariat autoturismul asigurat întrucât, deși cauza derivă dintr-un raport de asigurare, temeiul 
de drept al acțiunii este răspunderea civilă delictuală, care este o răspundere întemeiată pe 
dreptul comun, în aceste condiții devenind incidente dispozițiile care reglementează compe-
tența alternativă, respectiv art. 111 și art. 113 pct. 9 raportat la art. 116 C.proc.civ. (ICCJ,  
s. a II-a civ., dec. nr. 845 din 17 martie 2015). 

Art. 116. Alegerea instanței. Reclamantul are alegerea între mai multe 
instanțe deopotrivă competente. 

Art. 117. Cererile privitoare la imobile. (1) Cererile privitoare la drepturile 
reale imobiliare se introduc numai la instanța în a cărei circumscripție este situat 
imobilul. 

(2) Când imobilul este situat în circumscripțiile mai multor instanțe, cererea se 
va face la instanța domiciliului sau reședinței pârâtului, dacă aceasta se află în 
vreuna dintre aceste circumscripții, iar în caz contrar, la oricare dintre instanțele în 
circumscripțiile cărora se află imobilul. 

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică, prin asemănare, și în cazul acțiunilor pose-
sorii, acțiunilor în grănițuire, acțiunilor privitoare la îngrădirile dreptului de proprietate 
imobiliară, precum și în cazul celor de împărțeală judiciară a unui imobil, când 
indiviziunea nu rezultă din succesiune. 

Jurisprudență relevantă 
Cerere de consfințire a unui acord de mediere având ca obiect ieșirea din indiviziune 
asupra unui imobil. Incidența normelor speciale de competență teritorială alternativă. 
Stabilirea instanței competente să soluționeze cererea prin care se solicită consfințirea, prin 
hotărâre judecătorească, a unui acord de mediere având ca obiect sistarea unei stări de 
indiviziune rezultate din succesiune cu privire la un imobil, se face prin raportare la dispozițiile 
art. 59 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de 
mediator, care reglementează o competență teritorială alternativă, aparținând fie judecătoriei 
în a cărei circumscripție își are domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul oricare dintre 
părți, fie judecătoriei în a cărei circumscripție se află locul unde a fost încheiat acordul de 
mediere, această cerere neputând fi calificată ca fiind una în materie succesorală și care să 
atragă competența instanței locului situării imobilului, potrivit art. 118 C.proc.civ. (ICCJ,  
s. I civ., dec. nr. 1968 din 18 iunie 2014). 

Art. 118. Cererile privitoare la moștenire. (1) În materie de moștenire, până 
la ieșirea din indiviziune, sunt de competența exclusivă a instanței celui din urmă 
domiciliu al defunctului: 

1. cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozițiilor testamentare; 

Art. 116-118 
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2. cererile privitoare la moștenire și la sarcinile acesteia, precum și cele privitoare la 
pretențiile pe care moștenitorii le-ar avea unul împotriva altuia; 

3. cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului împotriva vreunuia dintre 
moștenitori sau împotriva executorului testamentar. 

(2) Cererile formulate potrivit alin. (1) care privesc mai multe moșteniri deschise 
succesiv sunt de competența exclusivă a instanței ultimului domiciliu al oricăruia 
dintre defuncți. 

Jurisprudență relevantă 
1. Acțiune în dezbaterea unor succesiuni deschise succesiv și ieșire din indiviziune. 
Menționarea cererilor de împărțeală judiciară a unui imobil în cuprinsul art. 117 alin. (3) 
C.proc.civ. ca atrăgând competența exclusivă a instanței în a cărei circumscripție se află 
imobilul, are ca finalitate delimitarea sferei de aplicare a art. 117 și art. 118 C.proc.civ. Actuala 
reglementare menționează competența instanței de la locul imobilului pentru cererile de 
împărțeală judiciară a unui imobil, cu excepția cazurilor când indiviziunea rezultă din succesiune. 
Ca atare, în materie succesorală, până la ieșirea din indiviziune, competența aparține în mod 
exclusiv instanței de la ultimul domiciliu al defunctului, iar în situația în care s-au formulat astfel 
de cereri de chemare în judecată, care privesc mai multe moșteniri deschise succesiv, 
competența va aparține instanței de la ultimul domiciliu al oricăruia dintre defuncți, reclamantul 
fiind cel care are, potrivit art. 116 C.proc.civ., alegerea între instanțele deopotrivă competente 
(ICCJ, s. I civ., dec. nr. 1195 din 8 aprilie 2014). 
2. Dezbatere succesorală judiciară. Acțiune în anularea certificatului de calitate de 
moștenitor și în nulitatea actelor subsecvente. Cum în cadrul dezbaterii succesorale 
judiciare și în strânsă legătură cu capetele principale de cerere privind deschiderea succe-
siunii - constatarea calității de moștenitor și anularea certificatului de moștenitor - prin acțiune 
s-a solicitat și anularea actelor subsecvente încheiate în baza certificatului de moștenitor 
contestat, competența materială a instanței este determinată de valoarea obiectului actelor 
subsecvente a căror anulare se solicită ca efect al posibilei anulări a certificatului de moște-
nitor indicat în cererea de chemare în judecată. Prin urmare, având în vedere că acțiunea 
dedusă judecății este o cerere în materie de moștenire, iar valoarea obiectului acțiunii, respectiv 
a contractelor de vânzare-cumpărare ce ar putea fi desființate în cazul admiterii acțiunii, 
depășește suma indicată în cuprinsul dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. k) C.proc.civ., în stabilirea 
competenței de soluționare a litigiului sunt incidente prevederile art. 118 C.proc.civ., privind 
ultimul domiciliu al defunctului, coroborate cu cele ale art. 99 alin. (2) C.proc.civ., potrivit cărora 
criteriul valoric atrage competența tribunalului, ca instanță „de grad mai înalt” raportat la 
cuantumul pretenției deduse judecății (ICCJ, s. I civ., dec. nr. 749 din 30 martie 2016). 

Art. 119. Cereri privitoare la societăți. Cererile în materie de societate, până 
la sfârșitul lichidării sau, după caz, până la radierea societății, sunt de competența 
exclusivă a instanței în circumscripția căreia societatea își are sediul principal. 

Art. 120. Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv. Cererile în 
materia insolvenței sau concordatului preventiv sunt de competența exclusivă a 
tribunalului în a cărui circumscripție își are sediul debitorul. 

Art. 121. Cererile împotriva unui consumator. Cererile formulate de un pro-
fesionist împotriva unui consumator pot fi introduse numai la instanța domiciliului 
consumatorului. Dispozițiile art. 126 alin. (2) rămân aplicabile. 

Art. 119-121 
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Capitolul III. Dispoziții speciale 

Art. 122. Regimul regulilor de competență. Reguli noi de competență pot fi 
stabilite numai prin modificarea normelor prezentului cod. 

Art. 123. Cereri accesorii, adiționale și incidentale. (1) Cererile accesorii, 
adiționale, precum și cele incidentale se judecă de instanța competentă pentru 
cererea principală, chiar dacă ar fi de competența materială sau teritorială a altei 
instanțe judecătorești, cu excepția cererilor prevăzute la art. 120. 

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și atunci când competența de soluționare a 
cererii principale este stabilită de lege în favoarea unei secții specializate sau a 
unui complet specializat. 

(3) Când instanța este exclusiv competentă pentru una dintre părți, ea va fi 
exclusiv competentă pentru toate părțile. 

Jurisprudență relevantă 
1. Cerere reconvențională în materie de societate. Întrucât competența instanței se 
determină la momentul sesizării acesteia, instanța competentă să soluționeze cererea 
principală rămâne învestită să soluționeze cererea reconvențională, chiar și după disjungerea 
în vederea soluționării separate, în condițiile art. 210 C.proc.civ. Prin urmare, inclusiv în cazul 
în care cererea reconvențională are ca obiect o cerere în materie de societate, competența 
de soluționare a unei asemenea cereri revine tot instanței învestite cu soluționarea cererii 
principale, întrucât în această situație operează prorogarea legală de competență (ICCJ, s. a 
II-a civ., dec. nr. 1231 din 5 mai 2015). 
2. Renunțarea la cererea principală. Prorogarea legală de competență prevăzută de 
dispozițiile art. 123 alin. (1) C.proc.civ. produce efecte pe tot parcursul procesului, indiferent 
dacă cererea principală și cererea reconvențională se soluționează concomitent ori se 
procedează la disjungerea cererii reconvenționale și formarea unui nou dosar, întrucât - chiar 
prin judecarea sa separată - cererea reconvențională păstrează caracterul incidental în raport 
cu cererea principală, dobândit prin formularea cererii în condițiile art. 209 C.proc.civ., 
neputând fi considerată o cerere introductivă de instanță, în sensul art. 30 alin. (3) C.proc.civ. 
Astfel, din moment ce instanța a constatat, la primul termen de judecată fixat după încheierea 
etapei regularizării, că este competentă a soluționa cererea principală și a luat act de 
renunțarea reclamantei la judecarea acesteia, a rămas învestită și cu soluționarea cererii 
reconvenționale, înregistrată separat, fără a fi posibilă, în noul dosar format, verificarea dis-
tinctă a competenței de soluționare a acestei cereri incidentale (ICCJ, s. I civ., dec. nr. 222 
din 23 ianuarie 2015). 

Art. 124. Apărări și incidente procedurale. (1) Instanța competentă să judece 
cererea principală se va pronunța și asupra apărărilor și excepțiilor, în afara celor 
care constituie chestiuni prejudiciale și care, potrivit legii, sunt de competența 
exclusivă a altei instanțe. 

(2) Incidentele procedurale sunt soluționate de instanța în fața căreia se invocă, 
în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. 

Art. 125. Cererea în constatare. În cererile pentru constatarea existenței sau 
inexistenței unui drept, competența instanței se determină după regulile prevăzute 
pentru cererile având ca obiect realizarea dreptului. 

Art. 122-125 
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Art. 126. Alegerea de competență. (1) Părțile pot conveni în scris sau, în 
cazul litigiilor născute, și prin declarație verbală în fața instanței ca procesele privi-
toare la bunuri și la alte drepturi de care acestea pot să dispună să fie judecate de 
alte instanțe decât acelea care, potrivit legii, ar fi competente teritorial să le judece, 
în afară de cazul când această competență este exclusivă. 

(2) În litigiile din materia protecției drepturilor consumatorilor, precum și în alte 
cazuri prevăzute de lege, părțile pot conveni alegerea instanței competente, în condi-
țiile prevăzute la alin. (1), numai după nașterea dreptului la despăgubire. Orice 
convenție contrară este considerată ca nescrisă. 

Jurisprudență relevantă 
Litigiu din materia protecției drepturilor consumatorilor. Din economia dispozițiilor 
art. 126 alin. (2) C.proc.civ. rezultă că în litigiile din materia protecției drepturilor consuma-
torilor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege, părțile pot conveni alegerea instanței 
competente, în condițiile prevăzute la alin. (1), numai după nașterea dreptului la despăgubire, 
orice convenție contrară fiind considerată ca nescrisă. 
Prin urmare, în cazul în care într-un contract de închiriere părțile contractante au inserat o clauză 
atributivă de competență, anterior nașterii dreptului la despăgubiri, acestea nefăcând nici dovada 
încheierii unei convenții de alegere a instanței competente ulterior nașterii respectivului drept, 
este corectă aplicarea de către instanță a dispozițiilor art. 121 C.proc.civ. potrivit cărora cererile 
formulate de un profesionist împotriva unui consumator pot fi introduse numai la instanța 
domiciliului consumatorului (ICCJ, s. a II-a civ., dec. nr. 100 din 16 ianuarie 2015). 

Art. 127. Competența facultativă. (1) Dacă un judecător are calitatea de 
reclamant într-o cerere de competența instanței la care își desfășoară activitatea, va 
sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția 
oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se 
află instanța la care își desfășoară activitatea. 

(2) În cazul în care cererea se introduce împotriva unui judecător care își desfă-
șoară activitatea la instanța competentă să judece cauza, reclamantul poate sesiza 
una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia 
dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află 
instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii. 

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul procu-
rorilor, asistenților judiciari și grefierilor. 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 7/2016 (M. Of. nr. 461 din 22 iunie 2016), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
stabilit că: „I. Sintagma «instanța la care își desfășoară activitatea» din cuprinsul art. 127 
alin. (1) C.proc.civ. trebuie interpretată restrictiv, în sensul că se referă la situația în care 
judecătorul își desfășoară efectiv activitatea în cadrul instanței competente să se pronunțe 
asupra cererii de chemare în judecată în primă instanță. II. Art. 127 alin. (1) și (3) C.proc.civ. 
trebuie interpretat, sub aspectul noțiunii de «grefier», în sensul că este aplicabil și în cazul 
reclamanților care fac parte din personalul auxiliar de specialitate (grefier) la parchetele de pe 
lângă instanțele judecătorești”. 

Art. 128. Incidente privind arbitrajul. Competența ce revine instanțelor jude-
cătorești în legătură cu incidentele privind arbitrajul reglementat de prezentul cod 
aparține în toate cazurile tribunalului în circumscripția căruia are loc arbitrajul. 

Art. 126-128 



 

 

Titlul V. Termenele procedurale 

Art. 180. Stabilirea termenelor. (1) Termenele procedurale sunt stabilite de 
lege ori de instanță și reprezintă intervalul de timp în care poate fi îndeplinit un act 
de procedură sau în care este interzis să se îndeplinească un act de procedură. 

(2) În cazurile prevăzute de lege, termenul este reprezentat de data la care se 
îndeplinește un anumit act de procedură. 

(3) În cazurile în care legea nu stabilește ea însăși termenele pentru îndeplinirea 
unor acte de procedură, fixarea lor se face de instanță. La fixarea termenului, aceasta 
va ține seama și de natura urgentă a procesului. 

Corelații 
Legea nr. 76/2012 – Art. 6. Termenele procedurale prevăzute de legile speciale, aflate în 
curs la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, rămân supuse legii în vigoare la 
data la care au început să curgă. 

Art. 181. Calculul termenelor. (1) Termenele, în afară de cazul în care legea 
dispune altfel, se calculează după cum urmează: 

1. când termenul se socotește pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a 
zilei următoare; 

2. când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe 
să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește; 

3. când termenul se socotește pe săptămâni, luni sau ani, el se împlinește în ziua 
corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună 
nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se 
împlinește în ultima zi a acestei luni. 

(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se 
prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. 

Art. 182. Împlinirea termenului. (1) Termenul care se socotește pe zile, 
săptămâni, luni sau ani se împlinește la ora 24:00 a ultimei zile în care se poate 
îndeplini actul de procedură. 

(2) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanță 
sau într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel 
loc în mod legal, dispozițiile art. 183 fiind aplicabile. 

Hotărâre prealabilă 
Prin Decizia nr. 34/2017 (nepublicată), Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că: „În 
interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 182 şi art. 183 Cod procedură civilă, actul de proce-
dură transmis prin fax sau poştă electronică, în ultima zi a termenului care se socotește pe 
zile, după ora la care activitatea încetează la instanță, nu este socotit a fi depus în termen”. 
Constituționalitate 
Prin Decizia nr. 605/2016 (M. Of. nr. 2 din 3 ianuarie 2017), Curtea Constituțională a respins ca 
neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispozițiile art. 182 alin. (2) din 
Codul de procedură civilă sunt constituționale în raport cu criticile formulate. 
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În considerentele deciziei Curtea a reţinut că: „trimiterea actelor de procedură prin fax sau 
poștă electronică a fost asimilată depunerii personale la instanță, și nu trimiterii efectuate prin 
oficiul poștal, serviciul de curierat sau prin alt serviciu specializat de comunicare. Actul de 
procedură transmis prin fax sau poștă electronică este considerat a fi făcut în termen la data 
la care a fost înregistrat la instanță, iar potrivit dispoziției legale criticate, deși termenele se 
socotesc pe zile întregi, totuși, în ziua în care se împlinește termenul, partea interesată 
trebuie să depună actul la instanță până la închiderea programului”. 

Art. 183. Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități 
militare sau locuri de deținere. (1) Actul de procedură depus înăuntrul termenului 
prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un 
serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a 
fi făcut în termen. 

(2) Actul depus de partea interesată înăuntrul termenului prevăzut de lege la 
unitatea militară ori la administrația locului de deținere unde se află această parte 
este, de asemenea, considerat ca făcut în termen. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), recipisa oficiului poștal, precum și 
înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de 
serviciul specializat de comunicare, de unitatea militară sau de administrația locului 
de deținere, pe actul depus, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către 
partea interesată. 

Hotărâre prealabilă 
A se vedea Decizia nr. 34/2017 (nepublicată), supra, la art. 182 C.proc.civ. 

Art. 184. Curgerea termenului. Prelungirea acestuia. (1) Termenele încep să 
curgă de la data comunicării actelor de procedură, dacă legea nu dispune altfel. 

(2) Se consideră că actul a fost comunicat părții și în cazul în care aceasta a 
primit sub semnătură copie de pe act, precum și în cazul în care ea a cerut 
comunicarea actului unei alte părți. 

(3) Termenul procedural nu începe să curgă, iar dacă a început să curgă mai 
înainte, se întrerupe față de cel lipsit de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de 
exercițiu restrânsă, cât timp nu a fost desemnată o persoană care, după caz, să îl 
reprezinte sau să îl asiste. 

(4) Termenul procedural se întrerupe și un nou termen începe să curgă de la 
data noii comunicări în următoarele cazuri: 

1. când a intervenit moartea uneia dintre părți; în acest caz, se face din nou o 
singură comunicare la ultimul domiciliu al părții decedate, pe numele moștenirii, 
fără să se arate numele și calitatea fiecărui moștenitor; 

2. când a intervenit moartea reprezentantului părții; în acest caz, se face din 
nou o singură comunicare părții. 

Art. 185. Nerespectarea termenului. Sancțiuni. (1) Când un drept procesual 
trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea 
din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de 
procedură făcut peste termen este lovit de nulitate. 

(2) În cazul în care legea oprește îndeplinirea unui act de procedură înăuntrul unui 
termen, actul făcut înaintea împlinirii termenului poate fi anulat la cererea celui interesat. 

Art. 183-185 
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Art. 186. Repunerea în termen. (1) Partea care a pierdut un termen proce-
dural va fi repusă în termen numai dacă dovedește că întârzierea se datorează 
unor motive temeinic justificate. 

(2) În acest scop, partea va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la 
încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen. În cazul exercitării căilor 
de atac, această durată este aceeași cu cea prevăzută pentru exercitarea căii de atac. 

(3) Cererea de repunere în termen va fi rezolvată de instanța competentă să 
soluționeze cererea privitoare la dreptul neexercitat în termen. 
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persoanelor juridice și contul bancar ale reclamantului, precum și ale pârâtului, 
dacă părțile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, 
în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispozițiile art. 148 
alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuiește în străinătate, va 
arăta și domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările 
privind procesul; 

b) numele, prenumele și calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în 
cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia și sediul profesional. Dis-
pozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dovada 
calității de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151, se va alătura cererii; 

c) obiectul cererii și valoarea lui, după prețuirea reclamantului, atunci când 
acesta este evaluabil în bani, precum și modul de calcul prin care s-a ajuns la 
determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Pentru 
imobile se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 104. Pentru identificarea 
imobilelor se vor arăta localitatea și județul, strada și numărul, iar în lipsă, vecină-
tățile, etajul și apartamentul, precum și, când imobilul este înscris în cartea fun-
ciară, numărul de carte funciară și numărul cadastral sau topografic, după caz. La 
cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea 
titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru și publicitate 
imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este 
înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de același birou, care 
atestă acest fapt; 

d) arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea; 
e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se 

face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispozițiile art. 150. Când 
reclamantul dorește să își dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia 
prin interogatoriul pârâtului, va cere înfățișarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul 
este o persoană fizică. În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în 
scris la interogatoriu, acesta va fi atașat cererii de chemare în judecată. Când se va 
cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele și adresa martorilor, dispo-
zițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător; 

f) semnătura. 
Hotărâre prealabilă 
Prin Decizia nr. 42/2017 (nepublicată), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că: „în inter-
pretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, în cazul unei acţiuni prin care se solicita constatarea valabilităţii unei 
promisiuni bilaterale de schimb care vizează bunuri supuse impozitării şi pronunţarea unei 
hotărâri care să ţină loc de act autentic, este obligatoriu ca proprietarii bunurilor să prezinte 
certificat de atestare fiscală şi să aibă achitate toate obligaţiile de plată datorate bugetului 
local al unităţii administrativ teritoriale în a cărei rază se află înregistrat bunul ce se înstrăi-
nează, indiferent dacă bunurile au valoare egală sau valori diferite”. 

Art. 195. Numărul de exemplare. Cererea de chemare în judecată se va face 
în numărul de exemplare stabilit la art. 149 alin. (1). 
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Art. 196. Nulitatea cererii. (1) Cererea de chemare în judecată care nu 
cuprinde numele și prenumele sau, după caz, denumirea oricăreia dintre părți, 
obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părții sau a repre-
zentantului acesteia este nulă. Dispozițiile art. 200 sunt aplicabile. 

(2) Cu toate acestea, lipsa semnăturii se poate acoperi în tot cursul judecății în 
fața primei instanțe. Dacă se invocă lipsa de semnătură, reclamantul care lipsește la 
acel termen va trebui să semneze cererea cel mai târziu la primul termen următor, 
fiind înștiințat în acest sens prin citație. În cazul în care reclamantul este prezent în 
instanță, acesta va semna chiar în ședința în care a fost invocată nulitatea. 

(3) Orice altă neregularitate în legătură cu semnarea cererii de chemare în 
judecată va fi îndreptată de reclamant în condițiile prevăzute la alin. (2). 

Art. 197. Timbrarea cererii. În cazul în care cererea este supusă timbrării, 
dovada achitării taxelor datorate se atașează cererii. Netimbrarea sau timbrarea 
insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condițiile legii. 

Art. 198. Cumulul de cereri. Prin aceeași cerere de chemare în judecată, 
reclamantul poate formula mai multe capete principale de cerere împotriva 
aceleiași persoane, în condițiile art. 99 alin. (2). 

Art. 199. Înregistrarea cererii. (1) Cererea de chemare în judecată, depusă 
personal sau prin reprezentant, sosită prin poștă, curier, fax sau scanată și 
transmisă prin poștă electronică ori prin înscris în formă electronică, se înregis-
trează și primește dată certă prin aplicarea ștampilei de intrare. 

(2) După înregistrare, cererea și înscrisurile care o însoțesc, la care sunt 
atașate, când este cazul, dovezile privind modul în care acestea au fost transmise 
către instanță, se predau președintelui instanței sau persoanei desemnate de 
acesta, care va lua de îndată măsuri în vederea stabilirii în mod aleatoriu a 
completului de judecată, potrivit legii. 

Art. 200. Verificarea cererii și regularizarea acesteia. (1) Completul căruia i 
s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în 
judecată este de competența sa și dacă aceasta îndeplinește cerințele prevăzute la 
art. 194-197. 

(2) În cazul în care cauza nu este de competența sa, completul căruia i-a fost 
repartizată cererea dispune, prin încheiere dată fără citarea părților, trimiterea 
dosarului completului specializat competent sau, după caz, secției specializate 
competente din cadrul instanței sesizate. Dispozițiile privitoare la necompetență și 
conflictele de competență se aplică prin asemănare. 

(3) Când cererea nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 194-197, recla-
mantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu mențiunea că, în termen de cel mult 
10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările 
dispuse, sub sancțiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancțiune 
obligația de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile 
dispozițiile art. 202 alin. (3). 

Art. 196-200 
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(4) Dacă obligațiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt înde-
plinite în termenul prevăzut la alin. (3), prin încheiere, dată în camera de consiliu, 
se dispune anularea cererii. 

(5) Împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de 
reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării. 

(6) Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data comunicării 
încheierii. 

(7) Cererea se soluționează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, 
cu citarea reclamantului, de către un alt complet al instanței respective, desemnat 
prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă 
aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularitățile au fost înlăturate în ter-
menul acordat potrivit alin. (3). 

(8) În caz de admitere, cauza se retrimite completului inițial învestit. 
Corelații 
Legea nr. 76/2012 – Art. 121. Dacă prin lege nu se prevede altfel, dispozițiile art. 200 din 
Codul de procedură civilă privind verificarea cererii și regularizarea acesteia nu se aplică în 
cazul incidentelor procedurale și nici în procedurile speciale care nu sunt compatibile cu 
aceste dispoziții. 

Hotărâre prealabilă  
Prin Decizia nr. 44/2016 (M. Of. nr. 1055 din 28 decembrie 2016), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a stabilit că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea 
împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei trebuie şi motivată în termenul de 
15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie, fiind supusă 
procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată prevăzută de art. 200 din Codul 
de procedură civilă”. 

Art. 201. Fixarea primului termen de judecată. (1) Judecătorul, de îndată ce 
constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare 
în judecată, dispune, prin rezoluție, comunicarea acesteia către pârât, punându-i-se 
în vedere că are obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea prevăzută de 
lege, care va fi indicată expres, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii 
de chemare în judecată, în condițiile art. 165. 

(2) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună 
răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoștință 
de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. 

(3) În termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la întâmpinare, 
judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 
60 de zile de la data rezoluției, dispunând citarea părților. 

(4) În cazul în care pârâtul nu a depus întâmpinare în termenul prevăzut la 
alin. (1) sau, după caz, reclamantul nu a comunicat răspuns la întâmpinare în ter-
menul prevăzut la alin. (2), la data expirării termenului corespunzător, judecătorul 
fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de 
la data rezoluției, dispunând citarea părților. 
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(5) În procesele urgente, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi reduse de 
judecător în funcție de circumstanțele cauzei. 

(6) În cazul în care pârâtul domiciliază în străinătate, judecătorul va fixa un 
termen mai îndelungat, rezonabil, în raport cu împrejurările cauzei. Citarea se va 
face cu respectarea dispozițiilor art. 156. 

Art. 202. Reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare proce-
suală. (1) În procesele în care, în condițiile art. 59, sunt mai mulți reclamanți sau 
pârâți, judecătorul, ținând cont de numărul foarte mare al acestora, de necesitatea 
de a se asigura desfășurarea normală a activității de judecată, cu respectarea 
drepturilor și intereselor legitime ale părților, va putea dispune, prin rezoluție, repre-
zentarea lor prin mandatar și îndeplinirea procedurii de comunicare a actelor de 
procedură numai pe numele mandatarului, la domiciliul sau sediul acestuia. 

(2) Reprezentarea se va face, după caz, prin unul sau mai mulți mandatari, per-
soane fizice ori persoane juridice, cu respectarea dispozițiilor privind reprezentarea 
judiciară. 

(3) Dovada mandatului va fi depusă de către reclamanți în termenul prevăzut la 
art. 200 alin. (3), iar de către pârâți, odată cu întâmpinarea. Dacă părțile nu își aleg 
un mandatar sau nu se înțeleg asupra persoanei mandatarului, judecătorul va 
numi, prin încheiere, un curator special, în condițiile art. 58 alin. (3), care va asigura 
reprezentarea reclamanților sau, după caz, a pârâților și căruia i se vor comunica 
actele de procedură. Măsura numirii curatorului se comunică părților, care vor 
suporta cheltuielile privind remunerarea acestuia. 

Art. 203. Măsuri pentru pregătirea judecății. (1) Judecătorul, sub rezerva 
dezbaterii la primul termen de judecată, dacă s-a solicitat prin cererea de chemare 
în judecată, va putea dispune citarea pârâtului la interogatoriu, alte măsuri pentru 
administrarea probelor, precum și orice alte măsuri necesare pentru desfășurarea 
procesului potrivit legii. 

(2) În condițiile legii se vor putea încuviința, prin încheiere executorie, măsuri 
asigurătorii, precum și măsuri pentru asigurarea probelor. 

Art. 204. Modificarea cererii de chemare în judecată. (1) Reclamantul poate 
să își modifice cererea și să propună noi dovezi, sub sancțiunea decăderii, numai 
până la primul termen la care acesta este legal citat. În acest caz, instanța dispune 
amânarea pricinii și comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării 
întâmpinării, care, sub sancțiunea decăderii, va fi depusă cu cel puțin 10 zile 
înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei. 

(2) Cu toate acestea, nu se va da termen, ci se vor trece în încheierea de 
ședință declarațiile verbale făcute în instanță când: 

1. se îndreaptă greșelile materiale din cuprinsul cererii; 
2. reclamantul mărește sau micșorează cuantumul obiectului cererii; 
3. se solicită contravaloarea obiectului cererii, pierdut sau pierit în cursul procesului; 
4. se înlocuiește o cerere în constatare printr-o cerere în realizarea dreptului 

sau invers, atunci când cererea în constatare este admisibilă. 
(3) Modificarea cererii de chemare în judecată peste termenul prevăzut la alin. (1) 

poate avea loc numai cu acordul expres al tuturor părților. 

Art. 202-204 
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Secțiunea a 3-a. Întâmpinarea 

Art. 205. Scopul și cuprinsul întâmpinării. (1) Întâmpinarea este actul de 
procedură prin care pârâtul se apără, în fapt și în drept, față de cererea de che-
mare în judecată. 

(2) Întâmpinarea va cuprinde: 
a) numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința pârâ-

tului ori, pentru persoanele juridice, denumirea și sediul, precum și, după caz, codul 
unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în 
registrul comerțului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar, 
dacă reclamantul nu le-a menționat în cererea de chemare în judecată. Dispozițiile 
art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dacă pârâtul 
locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România, unde urmează să i 
se facă toate comunicările privind procesul; 

b) excepțiile procesuale pe care pârâtul le invocă față de cererea reclamantului; 
c) răspunsul la toate pretențiile și motivele de fapt și de drept ale cererii; 
d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt din cerere, dispozițiile 

art. 194 lit. e) fiind aplicabile în mod corespunzător; 
e) semnătura. 

Art. 206. Comunicarea întâmpinării. (1) Întâmpinarea se comunică reclaman-
tului, dacă legea nu prevede altfel. 

(2) La întâmpinare se va alătura același număr de copii certificate de pe înscri-
surile pe care se sprijină, precum și un rând de copii pentru instanță. Dispozițiile 
art. 149 alin. (1), (3) și (4) și ale art. 150 sunt aplicabile. 

Art. 207. Întâmpinarea comună. Când sunt mai mulți pârâți, aceștia pot răs-
punde împreună, toți sau numai o parte din ei, printr-o singură întâmpinare. 

Art. 208. Sancțiunea nedepunerii întâmpinării. (1) Întâmpinarea este obligatorie, 
în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. 

(2) Nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea 
pârâtului din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, în afara celor 
de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel. 

Corelații 
Legea nr. 76/2012 – Art. 122. Întâmpinarea nu este obligatorie în incidentele procedurale, 
dacă prin lege nu se prevede altfel. 

Secțiunea a 4-a. Cererea reconvențională 

Art. 209. Noțiune și condiții. (1) Dacă pârâtul are, în legătură cu cererea 
reclamantului, pretenții derivând din același raport juridic sau strâns legate de 
aceasta, poate să formuleze cerere reconvențională. 

(2) În cazul în care pretențiile formulate prin cerere reconvențională privesc și alte 
persoane decât reclamantul, acestea vor putea fi chemate în judecată ca pârâți. 

Art. 205-209 
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(3) Cererea trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute pentru cererea de 
chemare în judecată. 

(4) Cererea reconvențională se depune, sub sancțiunea decăderii, odată cu 
întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel mai târziu la 
primul termen de judecată. 

(5) Cererea reconvențională se comunică reclamantului și, după caz, persoa-
nelor prevăzute la alin. (2) pentru a formula întâmpinare. Dispozițiile art. 201 se 
aplică în mod corespunzător. 

(6) Când reclamantul și-a modificat cererea de chemare în judecată, cererea 
reconvențională se va depune cel mai târziu până la termenul ce se va încuviința 
pârâtului în acest scop, dispozițiile alin. (5) fiind aplicabile. 

(7) Reclamantul nu poate formula cerere reconvențională la cererea reconven-
țională a pârâtului inițial. 

Art. 210. Disjungerea cererii reconvenționale. (1) Cererea reconvențională 
se judecă odată cu cererea principală. 

(2) Dacă numai cererea principală este în stare de a fi judecată, instanța poate 
dispune judecarea separată a cererii reconvenționale. Cu toate acestea, disjun-
gerea nu poate fi dispusă în cazurile anume prevăzute de lege sau dacă judecarea 
ambelor cereri se impune pentru soluționarea unitară a procesului. 

Capitolul II. Judecata 

Secțiunea 1. Dispoziții generale 

Art. 211. Scopul judecării procesului. Completul de judecată, constituit 
potrivit legii, efectuează activitatea de cercetare și dezbaterea fondului procesului, 
cu respectarea tuturor principiilor și garanțiilor procesuale, în vederea soluționării 
legale și temeinice a acestuia. 

Art. 212. Locul judecării procesului. Judecarea procesului are loc la sediul 
instanței, dacă prin lege nu se dispune altfel. 

Art. 213. Desfășurarea procesului fără prezența publicului. (1) În fața primei 
instanțe cercetarea procesului se desfășoară în camera de consiliu, dacă legea nu 
prevede altfel. 

(2) De asemenea, în cazurile în care dezbaterea fondului în ședință publică ar 
aduce atingere moralității, ordinii publice, intereselor minorilor, vieții private a părților 
ori intereselor justiției, după caz, instanța, la cerere sau din oficiu, poate dispune ca 
aceasta să se desfășoare în întregime sau în parte fără prezența publicului. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), au acces în camera de consiliu ori în 
sala de ședință părțile, reprezentanții lor, cei care îi asistă pe minori, apărătorii 
părților, martorii, experții, traducătorii, interpreții, precum și alte persoane cărora 
instanța, pentru motive temeinice, le admite să asiste la proces. 

Art. 210-213 
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Corelații 
Legea nr. 2/2013 prevede prin art. XII că: 
(1) Dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, privind cerce-
tarea procesului și, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu se aplică proceselor 
pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016. 
(2) În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 
31 decembrie 2015, cercetarea procesului și, după caz, dezbaterea fondului se desfășoară în 
ședință publică, dacă legea nu prevede altfel. 
O.U.G. nr. 62/2015 prevede că termenul prevăzut la art. XII alin. (1) din Legea nr. 2/2013 se 
prorogă până la data de 1 ianuarie 2017 și, respectiv, că dispozițiile art. XII alin. (2) din Legea 
nr. 2/2013 se aplică și proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016 și până la data 
de 31 decembrie 2016, inclusiv. 
O.U.G. nr. 95/2016 prevede că termenul prevăzut la art. XII alin. (1) din Legea nr. 2/2013 se 
prorogă până la data de 1 ianuarie 2019 și, respectiv, că dispozițiile art. XII alin. (2) din Legea 
nr. 2/2013 se aplică şi proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2017 şi până la data 
de 31 decembrie 2018, inclusiv. 

Art. 214. Continuitatea instanței. (1) Membrii completului care judecă pro-
cesul trebuie să rămână aceiași în tot cursul judecății. 

(2) În cazurile în care, pentru motive temeinice, un judecător este împiedicat să 
participe la soluționarea cauzei, acesta va fi înlocuit în condițiile legii. 

(3) Dacă înlocuirea prevăzută la alin. (2) a avut loc după ce s-a dat cuvântul în 
fond părților, cauza se repune pe rol. 

Art. 215. Ordinea judecării proceselor. (1) Pentru fiecare ședință de judecată 
se va întocmi o listă cu procesele ce se dezbat în acea zi, care va fi afișată pe 
portalul instanței și la ușa sălii de ședință cu cel puțin o oră înainte de începerea 
acesteia. Lista va cuprinde și intervalele orare orientative fixate pentru strigarea 
cauzelor. Dispozițiile art. 220 sunt aplicabile. 

(2) Procesele declarate urgente, cele rămase în divergență și cele care au 
primit termen în continuare se vor dezbate înaintea celorlalte. 

(3) Procesele în care partea sau părțile sunt reprezentate ori asistate de 
avocat, respectiv consilier juridic se vor dezbate cu prioritate. 

(4) La cererea părții interesate, pentru motive temeinice, judecătorul poate 
schimba ordinea de pe listă. 

Art. 216. Atribuțiile președintelui completului de judecată. (1) Președintele 
completului conduce ședința de judecată. El deschide, suspendă și ridică ședința. 

(2) Președintele dă cuvântul mai întâi reclamantului, apoi pârâtului, precum și 
celorlalte părți din proces, în funcție de poziția lor procesuală. Reprezentantul 
Ministerului Public va vorbi cel din urmă, în afară de cazul când a pornit acțiunea. 
Altor persoane sau organe care participă la proces li se va da cuvântul în limita 
drepturilor pe care le au în proces. 

(3) În cazul în care este necesar, președintele poate da cuvântul părților și 
celorlalți participanți, în aceeași ordine, de mai multe ori. 

(4) Președintele poate să limiteze în timp intervenția fiecărei părți. În acest caz, 
el trebuie să pună în vedere părții, înainte de a-i da cuvântul, timpul pe care îl are la 
dispoziție. 

Art. 214-216 
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(5) Judecătorii sau părțile pot pune întrebări celorlalți participanți la proces numai 
prin mijlocirea președintelui, care poate însă încuviința ca aceștia să pună întrebările 
direct. Ordinea în care se pun întrebările se stabilește de către președinte. 

Art. 217. Poliția ședinței de judecată. (1) Președintele completului de jude-
cată exercită poliția ședinței, putând lua măsuri pentru păstrarea ordinii și a 
bunei-cuviințe, precum și a solemnității ședinței de judecată. 

(2) Dacă nu mai este loc în sala de ședință, președintele le poate cere celor 
care ar veni mai târziu sau care depășesc numărul locurilor existente să pără-
sească sala. 

(3) Nimeni nu poate fi lăsat să intre cu arme în sala de ședință, cu excepția cazului 
în care le poartă în exercitarea serviciului pe care îl îndeplinește în fața instanței. 

(4) Persoanele care iau parte la ședință sunt obligate să aibă o purtare și o 
ținută cuviincioase. 

(5) Cei care se adresează instanței în ședință publică trebuie să stea în 
picioare, însă președintele poate încuviința, atunci când apreciază că este necesar, 
excepții de la această îndatorire. 

(6) Președintele atrage atenția părții sau oricărei alte persoane care tulbură 
ședința ori nesocotește măsurile luate să respecte ordinea și buna-cuviință, iar în 
caz de nevoie dispune îndepărtarea ei. 

(7) Pot fi, de asemenea, îndepărtați din sală minorii, precum și persoanele care 
s-ar înfățișa într-o ținută necuviincioasă. 

(8) Dacă înainte de închiderea dezbaterilor una dintre părți a fost îndepărtată 
din sală, aceasta va fi chemată în sală pentru a i se pune în vedere actele esențiale 
efectuate în lipsa ei. Aceste dispoziții nu se aplică în cazul în care partea 
îndepărtată este asistată de un apărător care a rămas în sală. 

(9) Când cel care tulbură liniștea ședinței este însuși apărătorul părții, preșe-
dintele îl va chema la ordine și, dacă, din cauza atitudinii lui, continuarea dezbate-
rilor nu mai este cu putință, procesul se va amâna, aplicându-se amenda judiciară 
prevăzută la art. 187 alin. (1) pct. 2, iar cheltuielile ocazionate de amânare vor fi 
trecute în sarcina sa, prin încheiere executorie, dispozițiile art. 191 fiind aplicabile. 

Art. 218. Infracțiuni de audiență. (1) Dacă în cursul ședinței se săvârșește o 
infracțiune, președintele o constată și îl identifică pe făptuitor. Procesul-verbal 
întocmit se trimite procurorului. 

(2) Instanța poate, în condițiile legii penale, să dispună și reținerea făptuitorului. 

Art. 219. Verificări privind prezentarea părților. (1) Instanța verifică iden-
titatea părților, iar dacă ele sunt reprezentate ori asistate, verifică și împuternicirea 
sau calitatea celor care le reprezintă ori le asistă. 

(2) În cazul în care părțile nu răspund la apel, instanța va verifica dacă 
procedura de citare a fost îndeplinită și, după caz, va proceda, în condițiile legii, la 
amânarea, suspendarea ori la judecarea procesului. 

Art. 220. Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată. Părțile pot 
cere instanței, la începutul ședinței, amânarea cauzelor care nu sunt în stare de 
judecată, dacă aceste cereri nu provoacă dezbateri. Când completul de judecată 
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este alcătuit din mai mulți judecători, această amânare se poate face și de un 
singur judecător. 

Art. 221. Amânarea judecății prin învoiala părților. (1) Amânarea judecății în 
temeiul învoielii părților nu se poate încuviința decât o singură dată în cursul procesului. 

(2) După o asemenea amânare, dacă părțile nu stăruiesc în judecată, aceasta 
va fi suspendată și cauza va fi repusă pe rol numai după plata taxelor de timbru, 
potrivit legii. 

(3) Instanța este obligată să cerceteze dacă amânarea cerută de părți pentru un 
motiv anumit nu tinde la o amânare prin învoiala părților; este socotită ca atare cererea 
de amânare la care cealaltă parte s-ar putea împotrivi. 

Art. 222. Amânarea judecății pentru lipsă de apărare. (1) Amânarea jude-
cății pentru lipsă de apărare poate fi dispusă, la cererea părții interesate, numai în 
mod excepțional, pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părții sau 
reprezentantului ei. 

(2) Când instanța refuză amânarea judecății pentru acest motiv, va amâna, la 
cererea părții, pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise. 

Art. 223. Judecarea cauzei în lipsa părții legal citate. (1) Lipsa părții legal 
citate nu poate împiedica judecarea cauzei, dacă legea nu dispune altfel. 

(2) Dacă la orice termen fixat pentru judecată se înfățișează numai una dintre 
părți, instanța, după ce va cerceta toate lucrările din dosar și va asculta susținerile 
părții prezente, se va pronunța pe temeiul dovezilor administrate, examinând și 
excepțiile și apărările părții care lipsește. 

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care 
lipsesc ambele părți, deși au fost legal citate, dacă cel puțin una dintre ele a cerut 
în scris judecarea cauzei în lipsă. 

Art. 224. Discutarea cererilor și excepțiilor. Instanța este obligată, în orice 
proces, să pună în discuția părților toate cererile, excepțiile, împrejurările de fapt 
sau temeiurile de drept prezentate de ele, potrivit legii, sau invocate din oficiu. 

Art. 225. Folosirea traducătorului și interpretului. (1) Când una dintre părți 
sau dintre persoanele care urmează să fie ascultate nu cunoaște limba română, 
instanța va folosi un traducător autorizat. Dacă părțile sunt de acord, judecătorul 
sau grefierul poate face oficiul de traducător. În situația în care nu poate fi asigurată 
prezența unui traducător autorizat, se vor aplica prevederile art. 150 alin. (4). 

(2) În cazul în care una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) este mută, 
surdă sau surdo-mută ori, din orice altă cauză, nu se poate exprima, comunicarea 
cu ea se va face în scris, iar dacă nu poate citi sau scrie, se va folosi un interpret. 

(3) Dispozițiile privitoare la experți se aplică în mod corespunzător și tradu-
cătorilor și interpreților. 

Art. 226. Ascultarea minorilor. În cazul în care, potrivit legii, urmează să fie 
ascultat un minor, ascultarea se va face în camera de consiliu. Ținând seama de 
împrejurările procesului, instanța hotărăște dacă părinții, tutorele sau alte persoane 
vor fi de față la ascultarea minorului. 
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§2. Dovada cu înscrisuri 

I. Dispoziții generale 

Art. 265. Noțiune. Înscrisul este orice scriere sau altă consemnare care 
cuprinde date despre un act sau fapt juridic, indiferent de suportul ei material ori de 
modalitatea de conservare și stocare. 

Art. 266. Înscrisurile pe suport informatic. Înscrisul pe suport informatic este 
admis ca probă în aceleași condiții ca înscrisul pe suport hârtie, dacă îndeplinește 
condițiile prevăzute de lege. 

Art. 267. Înscrisurile în formă electronică. Înscrisurile făcute în formă 
electronică sunt supuse dispozițiilor legii speciale. 

Art. 268. Rolul semnăturii. (1) Semnătura unui înscris face deplină credință, până 
la proba contrară, despre existența consimțământului părții care l-a semnat cu privire la 
conținutul acestuia. Dacă semnătura aparține unui funcționar public, ea conferă autenti-
citate acelui înscris, în condițiile legii. 

(2) Când semnătura este electronică, aceasta nu este valabilă decât dacă este 
reprodusă în condițiile prevăzute de lege. 

II. Înscrisul autentic 

Art. 269. Noțiune. (1) Înscrisul autentic este înscrisul întocmit sau, după caz, 
primit și autentificat de o autoritate publică, de notarul public sau de către o altă 
persoană învestită de stat cu autoritate publică, în forma și condițiile stabilite de lege. 
Autenticitatea înscrisului se referă la stabilirea identității părților, exprimarea consim-
țământului acestora cu privire la conținut, semnătura acestora și data înscrisului. 

(2) Este, de asemenea, autentic orice alt înscris emis de către o autoritate 
publică și căruia legea îi conferă acest caracter. 

Hotărâre prealabilă 
Prin Decizia nr. 23/2017 (M. Of. nr. 365 din 17 mai 2017), Înalta Curte de Casație și Justiție a 
stabilit că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1.279 alin. (3) teza întâi şi art. 1.669 
alin. (1) din Codul civil, nu este obligatorie forma autentică la încheierea promisiunii de vânzare a 
unui bun imobil, în vederea pronunţării unei hotărâri care să ţină loc de act autentic”. 

Art. 270. Putere doveditoare. (1) Înscrisul autentic face deplină dovadă, față 
de orice persoană, până la declararea sa ca fals, cu privire la constatările făcute 
personal de către cel care a autentificat înscrisul, în condițiile legii. 

(2) Declarațiile părților cuprinse în înscrisul autentic fac dovadă, până la proba 
contrară, atât între părți, cât și față de oricare alte persoane. 

(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile și în cazul mențiunilor din înscris care 
sunt în directă legătură cu raportul juridic al părților, fără a constitui obiectul principal 
al actului. Celelalte mențiuni constituie, între părți, un început de dovadă scrisă. 

Art. 271. Nulitatea și conversiunea înscrisului autentic. (1) Înscrisul autentic 
întocmit fără respectarea formelor prevăzute pentru încheierea sa valabilă ori de o 
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persoană incompatibilă, necompetentă sau cu depășirea competenței este lovit de 
nulitate absolută, dacă legea nu dispune altfel. 

(2) Înscrisul prevăzut la alin. (1) face însă deplină dovadă ca înscris sub 
semnătură privată, dacă este semnat de părți, iar dacă nu este semnat, constituie, 
între acestea, doar un început de dovadă scrisă. 

III. Înscrisul sub semnătură privată 

Art. 272. Noțiune. Înscrisul sub semnătură privată este acela care poartă 
semnătura părților, indiferent de suportul său material. El nu este supus niciunei alte 
formalități, în afara excepțiilor anume prevăzute de lege. 

Art. 273. Putere doveditoare. (1) Înscrisul sub semnătură privată, recunoscut 
de cel căruia îi este opus sau, după caz, socotit de lege ca recunoscut, face 
dovadă între părți până la proba contrară. 

(2) Mențiunile din înscris care sunt în directă legătură cu raportul juridic al 
părților fac, de asemenea, dovadă până la proba contrară, iar celelalte mențiuni, 
străine de cuprinsul acestui raport, pot servi doar ca început de dovadă scrisă. 

Art. 274. Pluralitatea de exemplare. (1) Înscrisul sub semnătură privată, care 
constată un contract sinalagmatic, are putere doveditoare numai dacă a fost făcut 
în atâtea exemplare originale câte părți cu interese contrare sunt. 

(2) Un singur exemplar original este suficient pentru toate persoanele având 
același interes. 

(3) Fiecare exemplar original trebuie să facă mențiune despre numărul originalelor 
ce au fost făcute. Lipsa acestei mențiuni nu poate fi opusă însă de cel care a executat, 
în ceea ce îl privește, obligația constatată în acel înscris. 

(4) Pluralitatea exemplarelor originale nu este cerută când părțile, de comun 
acord, au depus singurul original la un terț ales de ele. 

Art. 275. Formalitatea „bun și aprobat”. (1) Înscrisul sub semnătură privată, 
prin care o singură parte se obligă către o alta să îi plătească o sumă de bani sau o 
cantitate de bunuri fungibile, trebuie să fie în întregime scris cu mâna celui care îl 
subscrie sau cel puțin ca, în afară de semnătură, să fie scris cu mâna sa „bun și 
aprobat pentru...”, cu arătarea în litere a sumei sau a cantității datorate. 

(2) Când suma arătată în cuprinsul înscrisului este diferită de cea arătată în 
formula „bun și aprobat”, se prezumă că obligația nu există decât pentru suma cea 
mai mică, chiar dacă înscrisul și formula „bun și aprobat” sunt scrise în întregime cu 
mâna sa de cel obligat, afară numai dacă se dovedește în care parte este greșeală 
sau dacă prin lege se prevede altfel. 

Art. 276. Sancțiunea nerespectării formalităților speciale. Înscrisurile sub 
semnătură privată pentru care nu s-au îndeplinit cerințele prevăzute la art. 274 și 
275 vor putea fi socotite ca început de dovadă scrisă. 

Art. 277. Înscrisurile întocmite de profesioniști. (1) Dispozițiile art. 274 și 
275 nu se aplică în raporturile dintre profesioniști. 
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Art. 217 CPC  90 

 

(2) Înscrisul nesemnat, dar utilizat în mod obișnuit în exercițiul activității unei între-
prinderi pentru a constata un act juridic, face dovada cuprinsului său, cu excepția 
cazului în care legea impune forma scrisă pentru însăși dovedirea actului juridic. 

(3) Înscrisul sub semnătură privată întocmit în exercițiul activității unei întreprin-
deri este prezumat a fi fost făcut la data consemnată în cuprinsul său. În acest caz, 
data înscrisului sub semnătură privată poate fi combătută cu orice mijloc de probă. 

(4) Dacă înscrisul prevăzut la alin. (3) nu conține nicio dată, aceasta poate fi 
stabilită în raporturile dintre părți cu orice mijloc de probă. 

Art. 278. Data certă a înscrisului sub semnătură privată. (1) Data înscrisu-
rilor sub semnătură privată este opozabilă altor persoane decât celor care le-au 
întocmit, numai din ziua în care a devenit certă, prin una dintre modalitățile pre-
văzute de lege, respectiv: 

1. din ziua în care au fost prezentate spre a se conferi dată certă de către notarul 
public, executorul judecătoresc sau alt funcționar competent în această privință; 

2. din ziua când au fost înfățișate la o autoritate sau instituție publică, făcându-se 
despre aceasta mențiune pe înscrisuri; 

3. din ziua când au fost înregistrate într-un registru sau alt document public; 
4. din ziua morții ori din ziua când a survenit neputința fizică de a scrie a celui 

care l-a întocmit sau a unuia dintre cei care l-au subscris, după caz; 
5. din ziua în care cuprinsul lor este reprodus, chiar și pe scurt, în înscrisuri 

autentice întocmite în condițiile art. 269, precum încheieri, procese-verbale pentru 
punerea de sigilii sau pentru facere de inventar; 

6. din ziua în care s-a petrecut un alt fapt de aceeași natură care dovedește în 
chip neîndoielnic anterioritatea înscrisului. 

(2) Sub rezerva unor dispoziții legale contrare, instanța, ținând seama de 
împrejurări, poate să înlăture aplicarea, în tot sau în parte, a dispozițiilor alin. (1) în 
privința chitanțelor liberatorii. 

Art. 279. Registrele și hârtiile domestice. Registrele și hârtiile domestice nu 
fac dovadă pentru cel care le-a scris. Ele fac dovadă împotriva lui: 

1. în toate cazurile în care atestă neîndoielnic o plată primită; 
2. când cuprind mențiunea expresă că însemnarea a fost făcută în folosul celui 

arătat drept creditor, pentru a ține loc de titlu. 

Art. 280. Registrele profesioniștilor. (1) Registrele profesioniștilor, întocmite 
și ținute cu respectarea dispozițiilor legale, pot face între aceștia deplină dovadă în 
justiție, pentru faptele și chestiunile legate de activitatea lor profesională. 

(2) Registrele prevăzute la alin. (1), chiar neținute cu respectarea dispozițiilor 
legale, fac dovadă contra celor care le-au ținut. Cu toate acestea, partea care se 
prevalează de ele nu poate scinda conținutul lor. 

(3) În toate cazurile, instanța este în drept a aprecia dacă se poate atribui 
conținutului registrelor unui profesionist o altă putere doveditoare, dacă trebuie să 
se renunțe la această probă în cazul în care registrele părților nu concordă sau 
dacă trebuie să atribuie o credibilitate mai mare registrelor uneia dintre părți. 
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Art. 281. Mențiunile făcute de creditor. Orice mențiune făcută de creditor în 
josul, pe marginea sau pe dosul unui titlu care a rămas neîntrerupt în posesia sa 
face dovada, cu toate că nu este nici semnată, nici datată de el, când tinde a stabili 
liberațiunea debitorului. Aceeași putere doveditoare o are mențiunea făcută de 
creditor în josul, pe marginea sau pe dosul duplicatului unui înscris sau al unei 
chitanțe, dacă duplicatul sau chitanța este în mâinile debitorului. 

IV. Înscrisurile pe suport informatic 

Art. 282. Noțiune. (1) Când datele unui act juridic sunt redate pe un suport 
informatic, documentul care reproduce aceste date constituie instrumentul probator 
al actului, dacă este inteligibil și prezintă garanții suficient de serioase pentru a face 
deplină credință în privința conținutului acestuia și a identității persoanei de la care 
acesta emană. 

(2) Pentru a aprecia calitatea documentului, instanța trebuie să țină seama de 
circumstanțele în care datele au fost înscrise și documentul care le-a reprodus. 

Art. 283. Prezumția de validitate a înscrierii. Înscrierea datelor unui act juridic 
pe suport informatic este prezumată a prezenta garanții suficient de serioase pentru a 
face deplină credință în cazul în care ea este făcută în mod sistematic și fără lacune 
și când datele înscrise sunt protejate contra alterărilor și contrafacerilor astfel încât 
integritatea documentului este deplin asigurată. O astfel de prezumție există și în 
favoarea terților din simplul fapt că înscrierea este efectuată de către un profesionist. 

Art. 284. Puterea doveditoare. (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, docu-
mentul care reproduce datele unui act, înscrise pe un suport informatic, face 
deplină dovadă între părți, până la proba contrară. 

(2) Dacă suportul sau tehnologia utilizată pentru redactare nu garantează inte-
gritatea documentului, acesta poate servi, după circumstanțe, ca mijloc material de 
probă sau ca început de dovadă scrisă. 

V. Duplicatele și copiile de pe înscrisurile autentice sau sub semnătură 
privată 

Art. 285. Regimul duplicatelor. Duplicatele de pe înscrisurile notariale sau 
alte înscrisuri autentice, eliberate în condițiile prevăzute de lege, înlocuiesc origi-
nalul și au aceeași putere doveditoare ca și acesta. 

Art. 286. Regimul copiilor. (1) Copia, chiar legalizată, de pe orice înscris 
autentic sau sub semnătură privată nu poate face dovadă decât despre ceea ce 
este cuprins în înscrisul original. 

(2) Părțile pot să ceară confruntarea copiei cu originalul, prezentarea acestuia 
din urmă putând fi întotdeauna ordonată de instanță, în condițiile prevăzute la 
art. 292 alin. (2). 

(3) Dacă este imposibil să fie prezentat originalul sau duplicatul înscrisului 
autentic ori originalul înscrisului sub semnătură privată, copia legalizată de pe 
acestea constituie un început de dovadă scrisă. 

(4) Copiile de pe copii nu au nicio putere doveditoare. 
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(5) Extrasele sau copiile parțiale fac dovada ca și copiile integrale sau copiile 
asimilate acestora, însă numai pentru partea din înscrisul original pe care o 
reproduc; în cazul în care sunt contestate, iar originalul este imposibil să fie 
prezentat, instanța are dreptul să aprecieze, în limitele prevăzute la alin. (3) și (4), 
în ce măsură partea din original, reprodusă în extras, poate fi socotită ca având 
putere doveditoare, independent de părțile din original care nu au fost reproduse. 

Art. 287. Copiile făcute pe microfilme sau pe suporturi informatice. Datele din 
înscrisurile autentice sau sub semnătură privată redate pe microfilme și alte suporturi 
accesibile de prelucrare electronică a datelor, făcute cu respectarea dispozițiilor legale, 
au aceeași putere doveditoare ca și înscrisurile în baza cărora au fost redate. 

VI. Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare 

Art. 288. Putere doveditoare. Înscrisul de recunoaștere sau de reînnoire a unei 
datorii preexistente face dovadă împotriva debitorului, moștenitorilor sau succesorilor 
săi în drepturi, dacă aceștia nu dovedesc, prin aducerea documentului originar, că 
recunoașterea este eronată sau inexactă. 

VII. Regimul altor înscrisuri 

Art. 289. Alte categorii de înscrisuri. (1) Contractele încheiate pe formulare 
tipizate sau standardizate ori încorporând condiții generale tip, după caz, sunt 
considerate înscrisuri sub semnătură privată, dacă legea nu prevede altfel. 

(2) Dacă legea nu dispune altfel, biletele, tichetele și alte asemenea docu-
mente, utilizate cu ocazia încheierii unor acte juridice sau care încorporează dreptul 
la anumite prestații, au forța probantă a înscrisurilor sub semnătură privată, chiar 
dacă nu sunt semnate. 

(3) Telexul, precum și telegrama ale căror originale, depuse la oficiul poștal, au 
fost semnate de expeditor fac aceeași dovadă ca și înscrisul sub semnătură privată. 

Art. 290. Anexele. Planurile, schițele, hârtiile, fotografiile și orice alte docu-
mente anexate au aceeași putere doveditoare ca și înscrisurile la care sunt alătu-
rate, dacă au legătură directă cu înscrisul și poartă semnătura, după caz, a părții 
sau a persoanei competente care a întocmit înscrisul. 

Art. 291. Modificările înscrisului. Ștersăturile, radierile, corecturile și orice 
alte modificări, mențiuni sau adăugiri, făcute într-un înscris, nu vor fi luate în 
considerare decât dacă au fost constatate sub semnătură de cel competent să îl 
întocmească sau de partea de la care emană înscrisul, după caz. 

VIII. Administrarea probei cu înscrisuri 

Art. 292. Depunerea înscrisurilor. (1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, 
fiecare parte are dreptul să depună înscrisurile de care înțelege să se folosească, 
în copie certificată pentru conformitate. 

(2) Dacă înscrisul este depus în copie, partea care l-a depus este obligată să 
aibă asupra sa originalul și, la cerere, să îl prezinte instanței, sub sancțiunea de a 
nu se ține seama de înscris. 

Art. 287-292 
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(2) Cererea de judecată în lipsă produce efecte numai la instanța în fața căreia 
a fost formulată. 

Art. 412. Suspendarea de drept. (1) Judecarea cauzelor se suspendă de drept: 
1. prin decesul uneia dintre părți, până la introducerea în cauză a moștenito-

rilor, în afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în 
judecată a acestora; 

2. prin interdicția judecătorească sau punerea sub curatelă a unei părți, până la 
numirea tutorelui sau curatorului; 

3. prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre părți, survenit 
cu mai puțin de 15 zile înainte de ziua înfățișării, până la numirea unui nou 
reprezentant sau mandatar; 

4. prin încetarea funcției tutorelui sau curatorului, până la numirea unui nou 
tutore sau curator; 

5. când persoana juridică este dizolvată, până la desemnarea lichidatorului; 
6. prin deschiderea procedurii insolvenței, în temeiul unei hotărâri judecătorești 

definitive, dacă debitorul trebuie reprezentat, până la numirea administratorului ori 
lichidatorului judiciar; 

7. în cazul în care instanța formulează o cerere de pronunțare a unei hotărâri 
preliminare adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene, potrivit prevederilor 
tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană; 

8. în alte cazuri prevăzute de lege. 
(2) Cu toate acestea, faptele prevăzute la alin. (1) nu împiedică pronunțarea 

hotărârii, dacă ele au survenit după închiderea dezbaterilor. 
Corelaţii 
Legea nr. 85/2014 - art. 75. (1) De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate 
acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra 
averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insol-
venţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora este posibilă 
doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a 
procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178. În cazul în care hotărârea de 
deschidere a procedurii este desfiinţată sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudi-
ciare pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de 
executare silită pot fi reluate. La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât 
acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate încetează. 
(2) Nu sunt supuse suspendării de drept prevăzute la alin. (1):  
a) căile de atac promovate de debitor împotriva acţiunilor unui/unor creditor/creditori începute 
înaintea deschiderii procedurii şi nici acţiunile civile din procesele penale îndreptate împotriva 
debitorului;  
b) acţiunile judiciare îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi;  
c) procedurile extrajudiciare aflate pe rolul comisiilor sportive din cadrul federaţiilor sportive 
care funcţionează potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, având ca obiect denunţarea unilaterală a contractelor individuale de 
muncă sau convenţiilor civile ale sportivilor şi sancţiuni sportive aplicabile în această situaţie 
sau orice alte litigii având ca obiect dreptul sportivului de a participa la competiţie. 

Art. 413. Suspendarea facultativă. (1) Instanța poate suspenda judecata: 
1. când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existența ori inexis-

tența unui drept care face obiectul unei alte judecăți; 

Art. 412-413 
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2. când s-a început urmărirea penală pentru o infracțiune care ar avea o înrâurire 
hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea, dacă legea nu prevede altfel; 

3. în alte cazuri prevăzute de lege. 
(2) Suspendarea va dura până când hotărârea pronunțată în cauza care a 

provocat suspendarea a devenit definitivă. 
(3) Cu toate acestea, instanța poate reveni motivat asupra suspendării, dacă se 

constată că partea care a cerut-o nu are un comportament diligent în cadrul proce-
sului care a determinat suspendarea, tergiversând soluționarea acestuia, ori dacă 
urmărirea penală care a determinat suspendarea durează mai mult de un an de la 
data la care a intervenit suspendarea, fără a se dispune o soluție în acea cauză. 

Art. 414. Hotărârea de suspendare. (1) Asupra suspendării judecării proce-
sului instanța se va pronunța prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod 
separat, la instanța ierarhic superioară. Când suspendarea a fost dispusă de Înalta 
Curte de Casație și Justiție, hotărârea este definitivă. 

(2) Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării 
procesului, atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea, cât și împotriva 
încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului. 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 2/2017 (M. Of. nr. 175 din 10 martie 2017), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
a stabilit că: „În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 414 alin. (1) teza I din 
Codul de procedură civilă, recursul formulat împotriva încheierii prin care a fost suspendată 
judecata, precum şi împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a 
cauzei este admisibil, indiferent dacă încheierea de suspendare a fost pronunţată de instanţă 
într-o cauză în care hotărârea ce urmează a se da asupra fondului este sau nu definitivă”. 

Art. 415. Reluarea judecării procesului. Judecata cauzei suspendate se reia: 
1. prin cererea de redeschidere făcută de una dintre părți, când suspendarea 

s-a dispus prin învoirea părților sau din cauza lipsei lor; 
2. prin cererea de redeschidere a procesului, făcută cu arătarea moștenitorilor, 

tutorelui sau curatorului, a celui reprezentat de mandatarul defunct, a noului man-
datar ori, după caz, a părții interesate, a lichidatorului, a administratorului judiciar 
ori a lichidatorului judiciar, în cazurile prevăzute la art. 412 alin. (1) pct. 1-6; 

3. în cazurile prevăzute la art. 412 alin. (1) pct. 7, după pronunțarea hotărârii de 
către Curtea de Justiție a Uniunii Europene; 

4. prin alte modalități prevăzute de lege. 

Secțiunea a 4-a. Perimarea cererii 

Art. 416. Cererile supuse perimării. (1) Orice cerere de chemare în judecată, 
contestație, apel, recurs, revizuire și orice altă cerere de reformare sau de retrac-
tare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din 
motive imputabile părții, timp de 6 luni. 

(2) Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedură îndeplinit de 
părți sau de instanță. 

(3) Nu constituie cauze de perimare cazurile când actul de procedură trebuia 
efectuat din oficiu, precum și cele când, din motive care nu sunt imputabile părții, 
cererea n-a ajuns la instanța competentă sau nu se poate fixa termen de judecată. 

Art. 414-416 
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Art. 417. Întreruperea cursului perimării. Perimarea se întrerupe prin înde-
plinirea unui act de procedură făcut în vederea judecării procesului de către partea 
care justifică un interes. 

Art. 418. Suspendarea cursului perimării. (1) Cursul perimării este sus-
pendat cât timp durează suspendarea judecății, pronunțată de instanță în cazurile 
prevăzute la art. 413, precum și în alte cazuri stabilite de lege, dacă suspendarea 
nu este cauzată de lipsa de stăruință a părților în judecată. 

(2) În cazurile prevăzute la art. 412, cursul perimării este suspendat timp de o 
lună de la data când s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judecății, 
dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urmă 3 luni ale termenului de perimare. 

(3) Perimarea se suspendă, de asemenea, pe timpul cât partea este împie-
dicată de a stărui în judecată din cauza unor motive temeinic justificate, precum și 
în alte cazuri expres prevăzute de lege. 

Art. 419. Efectele cererii asupra coparticipanților. În cazul în care sunt mai 
mulți reclamanți sau pârâți împreună, cererea de perimare ori actul de procedură 
întrerupător de perimare al unuia folosește și celorlalți. 

Art. 420. Procedura perimării. (1) Perimarea se constată din oficiu sau la 
cererea părții interesate. Judecătorul va cita de urgență părțile și va dispune 
grefierului să întocmească un referat asupra actelor de procedură în legătură cu 
perimarea. 

(2) Perimarea poate fi invocată și pe cale de excepție în camera de consiliu sau 
în ședință publică. 

(3) Perimarea cererii de chemare în judecată nu poate fi ridicată pentru prima 
oară în instanța de apel. 

Art. 421. Hotărârea de perimare. (1) Dacă instanța constată că perimarea nu 
a intervenit, pronunță o încheiere care poate fi atacată odată cu fondul procesului. 

(2) Hotărârea care constată perimarea este supusă recursului, la instanța 
ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunțare. Când perimarea se 
constată de o secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție, recursul se judecă de 
Completul de 5 judecători. 

Art. 422. Efectele perimării. (1) Perimarea lipsește de efect toate actele de 
procedură făcute în acea instanță. 

(2) Când însă se face o nouă cerere de chemare în judecată, părțile pot folosi 
dovezile administrate în cursul judecării cererii perimate, în măsura în care noua 
instanță socotește că nu este necesară refacerea lor. 

Art. 423. Perimarea instanței. Orice cerere adresată unei instanțe și care a 
rămas în nelucrare timp de 10 ani se perimă de drept, chiar în lipsa unor motive 
imputabile părții. Dispozițiile art. 420 se aplică în mod corespunzător. 
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Capitolul IV. Hotărârile judecătorești 

Secțiunea 1. Dispoziții generale 

§1. Denumirea, întocmirea și comunicarea hotărârii 

Art. 424. Denumirea hotărârilor. (1) Hotărârea prin care cauza este soluțio-
nată de prima instanță sau prin care aceasta se dezînvestește fără a soluționa 
cauza se numește sentință. 

(2) Hotărârea prin care judecătoria soluționează căile de atac împotriva hotărâ-
rilor autorităților administrației publice cu activitate jurisdicțională și ale altor organe 
cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege, se numește sentință. 

(3) Hotărârea prin care instanța se pronunță asupra apelului, recursului și 
recursului în interesul legii, precum și hotărârea pronunțată ca urmare a anulării în 
apel a hotărârii primei instanțe și reținerii cauzei spre judecare ori ca urmare a 
rejudecării cauzei în fond după casarea cu reținere în recurs se numește decizie. 

(4) Hotărârea prin care instanța se pronunță asupra contestației în anulare sau 
asupra revizuirii se numește, după caz, sentință sau decizie. 

(5) Toate celelalte hotărâri date de instanță se numesc încheieri, dacă legea nu 
prevede altfel. 

Art. 425. Conținutul hotărârii. (1) Hotărârea va cuprinde: 
a) partea introductivă, în care se vor face mențiunile prevăzute la art. 233 

alin. (1) și (2). Când dezbaterile au fost consemnate într-o încheiere de ședință, 
partea introductivă a hotărârii va cuprinde numai denumirea instanței, numărul 
dosarului, data, numele, prenumele și calitatea membrilor completului de judecată, 
numele și prenumele grefierului, numele și prenumele procurorului, dacă a parti-
cipat la judecată, precum și mențiunea că celelalte date sunt arătate în încheiere; 

b) considerentele, în care se vor arăta obiectul cererii și susținerile pe scurt ale 
părților, expunerea situației de fapt reținută de instanță pe baza probelor administrate, 
motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază soluția, arătându-se atât motivele 
pentru care s-au admis, cât și cele pentru care s-au înlăturat cererile părților; 

c) dispozitivul, în care se vor arăta numele, prenumele, codul numeric personal și 
domiciliul sau reședința părților ori, după caz, denumirea, sediul, codul unic de înre-
gistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comer-
țului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar, soluția dată 
tuturor cererilor deduse judecății și cuantumul cheltuielilor de judecată acordate. 

(2) Dacă hotărârea s-a dat în folosul mai multor reclamanți sau împotriva mai multor 
pârâți, se va arăta ceea ce se cuvine fiecărui reclamant și la ce este obligat fiecare pârât 
ori, când este cazul, dacă drepturile și obligațiile părților sunt solidare sau indivizibile. 

(3) În partea finală a dispozitivului se vor arăta dacă hotărârea este executorie, 
este supusă unei căi de atac ori este definitivă, data pronunțării ei, mențiunea că 
s-a pronunțat în ședință publică sau într-o altă modalitate prevăzută de lege, 
precum și semnăturile membrilor completului de judecată. Când hotărârea este 
supusă apelului sau recursului se va arăta și instanța la care se depune cererea 
pentru exercitarea căii de atac. 

Art. 424-425 
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Art. 426. Redactarea și semnarea hotărârii. (1) Hotărârea se redactează de 
judecătorul care a soluționat procesul. Când în compunerea completului de jude-
cată intră și asistenți judiciari, președintele îl va putea desemna pe unul dintre 
aceștia să redacteze hotărârea. 

(2) În cazul în care unul dintre judecători sau asistenți judiciari a rămas în mino-
ritate la deliberare, el își va redacta opinia separată, care va cuprinde expunerea 
considerentelor, soluția pe care a propus-o și semnătura acestuia. De asemenea, 
judecătorul care este de acord cu soluția, dar pentru considerente diferite, va 
redacta separat opinia concurentă. 

(3) Hotărârea va fi semnată de membrii completului de judecată și de către 
grefier. 

(4) Dacă vreunul dintre judecători este împiedicat să semneze hotărârea, ea va 
fi semnată în locul său de președintele completului, iar dacă și acesta ori judecă-
torul unic se află într-o astfel de situație, hotărârea se va semna de către președin-
tele instanței. Când împiedicarea privește pe grefier, hotărârea se va semna de 
grefierul-șef. În toate cazurile se face mențiune pe hotărâre despre cauza care a 
determinat împiedicarea. 

(5) Hotărârea se va redacta și se va semna în cel mult 30 de zile de la pronun-
țare. Opinia separată a judecătorului rămas în minoritate, precum și, când este 
cazul, opinia concurentă se redactează și se semnează în același termen. 

(6) Hotărârea se va întocmi în două exemplare originale, dintre care unul se 
atașează la dosarul cauzei, iar celălalt se va depune spre conservare la dosarul de 
hotărâri al instanței. 

Art. 427. Comunicarea hotărârii. (1) Hotărârea se va comunica din oficiu 
părților, în copie, chiar dacă este definitivă. Comunicarea se va face de îndată ce 
hotărârea a fost redactată și semnată în condițiile legii. 

(2) Hotărârile definitive prin care s-a dispus efectuarea unei înscrieri în cartea 
funciară sau, după caz, în alte registre publice se vor comunica din oficiu și institu-
ției sau autorității care ține acele registre. 

(3) Hotărârile definitive prin care s-a dispus anularea, în tot sau în parte, a unui 
act notarial se comunică din oficiu de îndată notarului public instrumentator, direct 
ori prin intermediul camerei notarilor publici în circumscripția căreia funcționează. 

(4) De asemenea, hotărârile prin care instanța se pronunță în legătură cu 
prevederi cuprinse în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în alte acte 
juridice ale Uniunii Europene se comunică, din oficiu, chiar dacă nu sunt definitive, 
și autorității sau instituției naționale cu atribuții de reglementare în materie. 

Art. 428. Adăugirile, schimbările sau corecturile. Adăugirile, schimbările sau 
corecturile în cuprinsul hotărârii vor trebui semnate de judecători, sub sancțiunea 
neluării lor în seamă. 

§2. Efectele hotărârii judecătorești 

Art. 429. Dezînvestirea instanței. După pronunțarea hotărârii instanța se dezîn-
vestește și niciun judecător nu poate reveni asupra părerii sale. 

Art. 426-429 
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Art. 430. Autoritatea de lucru judecat. (1) Hotărârea judecătorească ce solu-
ționează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepții 
procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunțare, autoritate de lucru 
judecat cu privire la chestiunea tranșată. 

(2) Autoritatea de lucru judecat privește dispozitivul, precum și considerentele 
pe care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă. 

(3) Hotărârea judecătorească prin care se ia o măsură provizorie nu are 
autoritate de lucru judecat asupra fondului. 

(4) Când hotărârea este supusă apelului sau recursului, autoritatea de lucru 
judecat este provizorie. 

(5) Hotărârea atacată cu contestația în anulare sau revizuire își păstrează 
autoritatea de lucru judecat până ce va fi înlocuită cu o altă hotărâre. 

Jurisprudență relevantă 
Autoritatea de lucru judecat a încheierii privind reexaminarea taxei judiciare de timbru. 
Reexaminarea este singura cale de atac prin intermediul căreia poate fi cenzurată existența 
și întinderea obligației de plată a taxei judiciare de timbru, sub aceste aspecte neexistând un 
drept de opțiune între formularea unei cereri de reexaminare și exercitarea unei alte căi de 
reformare. Ca atare, măsura privind taxa judiciară de timbru devine irevocabilă prin soluționarea 
reexaminării sau prin expirarea termenului de exercitare a acestei căi de atac, după caz. 
Întrucât încheierile sunt hotărâri ale instanței, astfel cum prevede art. 424 alin. (5) C.proc.civ., 
efectul autorității de lucru judecat operează și în privința acestora, indiferent dacă soluțiile 
adoptate de instanță sunt în sensul admiterii sau respingerii pretențiilor solicitate (ICCJ, s. a 
II-a civ., dec. nr. 3001 din 9 octombrie 2014).  

Art. 431. Efectele lucrului judecat. (1) Nimeni nu poate fi chemat în judecată 
de două ori în aceeași calitate, în temeiul aceleiași cauze și pentru același obiect. 

(2) Oricare dintre părți poate opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, dacă 
are legătură cu soluționarea acestuia din urmă. 

Art. 432. Excepția autorității de lucru judecat. Excepția autorității de lucru 
judecat poate fi invocată de instanță sau de părți în orice stare a procesului, chiar 
înaintea instanței de recurs. Ca efect al admiterii excepției, părții i se poate crea în 
propria cale de atac o situație mai rea decât aceea din hotărârea atacată. 

Art. 433. Puterea executorie. Hotărârea judecătorească are putere executorie, 
în condițiile prevăzute de lege. 

Art. 434. Forța probantă. Hotărârea judecătorească are forța probantă a unui 
înscris autentic. 

Art. 435. Obligativitatea și opozabilitatea hotărârii. (1) Hotărârea judecăto-
rească este obligatorie și produce efecte numai între părți și succesorii acestora. 

(2) Hotărârea este opozabilă oricărei terțe persoane atât timp cât aceasta din 
urmă nu face, în condițiile legii, dovada contrară. 

Secțiunea a 2-a. Hotărârile date în baza recunoașterii pretențiilor 

Art. 436. Cazuri. (1) Când pârâtul a recunoscut în tot sau în parte pretențiile 
reclamantului, instanța, la cererea acestuia din urmă, va da o hotărâre în măsura 
recunoașterii. 

Art. 430-436 
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(2) Dacă recunoașterea este parțială, judecata va continua cu privire la preten-
țiile rămase nerecunoscute, instanța urmând a pronunța o nouă hotărâre asupra 
acestora. 

Art. 437. Calea de atac. (1) Hotărârea prevăzută la art. 436 poate fi atacată 
numai cu recurs la instanța ierarhic superioară. 

(2) Când recunoașterea pretențiilor a fost făcută înaintea instanței de apel, hotă-
rârea primei instanțe va fi anulată în măsura recunoașterii, dispunându-se admiterea, 
în mod corespunzător, a cererii. Dispozițiile art. 436 alin. (2) rămân aplicabile. 

Secțiunea a 3-a. Hotărârea prin care  
se încuviințează învoiala părților 

Art. 438. Condițiile în care se poate lua act de tranzacție. (1) Părțile se pot 
înfățișa oricând în cursul judecății, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să se 
dea o hotărâre care să consfințească tranzacția lor. 

(2) Dacă părțile se înfățișează la ziua stabilită pentru judecată, cererea pentru 
darea hotărârii va putea fi primită chiar de un singur judecător. 

(3) Dacă părțile se înfățișează într-o altă zi, instanța va da hotărârea în camera 
de consiliu. 

Art. 439. Forma tranzacției. Tranzacția va fi încheiată în formă scrisă și va 
alcătui dispozitivul hotărârii. 

Art. 440. Calea de atac. Hotărârea care consfințește tranzacția intervenită între 
părți poate fi atacată, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanța 
ierarhic superioară. 

Art. 441. Domeniu de aplicare. Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică în mod 
corespunzător și în cazul în care învoiala părților este urmarea procedurii de mediere. 

Secțiunea a 4-a. Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârii 

Art. 442. Îndreptarea hotărârii. (1) Erorile sau omisiunile cu privire la numele, 
calitatea și susținerile părților sau cele de calcul, precum și orice alte erori materiale 
cuprinse în hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu ori la cerere. 

(2) Instanța se pronunță prin încheiere dată în camera de consiliu. Părțile vor fi 
citate numai dacă instanța socotește că este necesar ca ele să dea anumite 
lămuriri. 

(3) În cazul hotărârilor, îndreptarea se va face în ambele exemplare ale hotărârii. 

Art. 443. Lămurirea hotărârii și înlăturarea dispozițiilor contradictorii.  
(1) În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau 
aplicarea dispozitivului hotărârii ori dacă acesta cuprinde dispoziții contradictorii, 
părțile pot cere instanței care a pronunțat hotărârea să lămurească dispozitivul sau 
să înlăture dispozițiile potrivnice. 

(2) Instanța va rezolva cererea de urgență, prin încheiere dată în camera de 
consiliu, cu citarea părților. 

Art. 437-443 
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(3) Încheierea se va atașa la hotărâre, atât în dosarul cauzei, cât și în dosarul 
de hotărâri al instanței. 

Art. 444. Completarea hotărârii. (1) Dacă prin hotărârea dată instanța a omis 
să se pronunțe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei 
cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în același 
termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei 
hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în căile extraordinare de atac sau în fond după 
casarea cu reținere, în termen de 15 zile de la pronunțare. 

(2) Cererea se soluționează de urgență, cu citarea părților, prin hotărâre 
separată. Prevederile art. 443 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. 

(3) Dispozițiile prezentului articol se aplică și în cazul când instanța a omis să 
se pronunțe asupra cererilor martorilor, experților, traducătorilor, interpreților sau 
apărătorilor, cu privire la drepturile lor. 

Art. 445. Obligativitatea procedurii. Îndreptarea, lămurirea, înlăturarea dispo-
zițiilor contradictorii ori completarea hotărârii nu poate fi cerută pe calea apelului 
sau recursului, ci numai în condițiile art. 442-444. 

Art. 446. Căi de atac. Încheierile pronunțate în temeiul art. 442 și 443, precum și 
hotărârea pronunțată potrivit art. 444 sunt supuse acelorași căi de atac ca și hotărârile 
în legătură cu care s-a solicitat, după caz, îndreptarea, lămurirea sau înlăturarea 
dispozițiilor contradictorii ori completarea. 

Art. 447. Suportarea cheltuielilor de judecată. În cazul în care cererea de îndrep-
tare, de lămurire sau de completare a hotărârii a fost admisă, cheltuielile făcute de parte 
în aceste cereri vor fi suportate de stat, din fondul constituit potrivit legii. Când cererea a 
fost respinsă, cheltuielile vor fi suportate de parte potrivit dreptului comun. 

Secțiunea a 5-a. Executarea provizorie 

Art. 448. Executarea provizorie de drept. (1) Hotărârile primei instanțe sunt 
executorii de drept când au ca obiect: 

1. stabilirea modului de exercitare a autorității părintești, stabilirea locuinței 
minorului, precum și modul de exercitare a dreptului de a avea legături personale 
cu minorul; 

2. plata salariilor sau a altor drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă, 
precum și a sumelor cuvenite, potrivit legii, șomerilor; 

3. despăgubiri pentru accidente de muncă; 
4. rente ori sume datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocație pentru 

copii, precum și pensii acordate în cadrul asigurărilor sociale; 
5. despăgubiri în caz de moarte sau vătămare a integrității corporale ori sănă-

tății, dacă despăgubirile s-au acordat sub formă de prestații bănești periodice; 
6. reparații grabnice; 
7. punerea sau ridicarea sigiliului ori facerea inventarului; 
8. cereri privitoare la posesie, numai în ceea ce privește posesia; 
9. hotărârile pronunțate în temeiul recunoașterii de către pârât a pretențiilor 

reclamantului, pronunțate în condițiile art. 436; 

Art. 444-448 



125  Cartea a II-a  Art. 426 

 

10. în orice alte cazuri în care legea prevede că hotărârea este executorie. 
(2) Executarea hotărârilor prevăzute la alin. (1) are caracter provizoriu. 

Art. 449. Executarea provizorie judecătorească. (1) Instanța poate încu-
viința executarea provizorie a hotărârilor privitoare la bunuri ori de câte ori va 
considera că măsura este necesară în raport cu temeinicia vădită a dreptului ori 
cu starea de insolvabilitate a debitorului, precum și atunci când ar aprecia că 
neluarea de îndată a acestei măsuri este vădit prejudiciabilă pentru creditor. În 
aceste cazuri, instanța îl va putea obliga pe creditor la plata unei cauțiuni, în 
condițiile art. 719 alin. (2) și (3). 

(2) Executarea provizorie nu se poate încuviința: 
1. În materie de strămutare de hotare, desființare de construcții, plantații sau a 

oricăror lucrări având o așezare fixă; 
2. când prin hotărâre se dispune intabularea unui drept sau radierea lui din 

cartea funciară. 
(3) Cererea de executare provizorie se va putea face în scris, precum și verbal 

în instanță până la închiderea dezbaterilor. 
(4) Dacă cererea a fost respinsă de prima instanță, ea poate fi făcută din nou în 

apel. 

Art. 450. Suspendarea executării provizorii. (1) Suspendarea executării pro-
vizorii va putea fi solicitată fie prin cererea de apel, fie distinct în tot cursul judecății 
în apel. 

(2) Cererea se va depune la prima instanță sau, după caz, la instanța de apel. 
În această din urmă situație, la cerere se va alătura o copie legalizată a dispo-
zitivului hotărârii. 

(3) Cererea de suspendare se va judeca de către instanța de apel. Dispozițiile 
art. 719 alin. (6) sunt aplicabile. Încheierea dată asupra cererii de suspendare este 
supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea atacată. 

(4) Suspendarea va putea fi încuviințată numai cu plata unei cauțiuni al cărei 
cuantum va fi stabilit de instanță în condițiile art. 719 alin. (2) și (3). 

(5) Până la soluționarea cererii de suspendare, aceasta va putea fi încuviințată 
provizoriu, prin ordonanță președințială, chiar înainte de sosirea dosarului, cu 
respectarea cerinței prevăzute la alin. (4). 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 8/2015 (M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 450 alin. (5) raportat la art. 997 și urm. 
și art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă: 
- cererea de suspendare provizorie se judecă de un complet format din doi judecători; 
- instanța se pronunță asupra cererii prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac”. 

Secțiunea a 6-a. Cheltuielile de judecată 

Art. 451. Cuantumul cheltuielilor de judecată. (1) Cheltuielile de judecată 
constau în taxele judiciare de timbru și timbrul judiciar, onorariile avocaților, ale 
experților și ale specialiștilor numiți în condițiile art. 330 alin. (3), sumele cuvenite 
martorilor pentru deplasare și pierderile cauzate de necesitatea prezenței la proces, 

Art. 449-451 



Art. 426 CPC  126 

 

cheltuielile de transport și, dacă este cazul, de cazare, precum și orice alte chel-
tuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului. 

(2) Instanța poate, chiar și din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile 
de judecată reprezentând onorariul avocaților, atunci când acesta este vădit 
disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea 
desfășurată de avocat, ținând seama și de circumstanțele cauzei. Măsura luată de 
instanță nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat și clientul său. 

(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător la plata experților judi-
ciari și a specialiștilor numiți în condițiile art. 330 alin. (3). 

(4) Nu vor putea fi însă micșorate cheltuielile de judecată având ca obiect plata 
taxei judiciare de timbru și a timbrului judiciar, precum și plata sumelor cuvenite 
martorilor potrivit alin. (1). 

Art. 452. Dovada cheltuielilor de judecată. Partea care pretinde cheltuieli de 
judecată trebuie să facă, în condițiile legii, dovada existenței și întinderii lor, cel mai 
târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei. 

Art. 453. Acordarea cheltuielilor de judecată. (1) Partea care pierde procesul 
va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de 
judecată. 

(2) Când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în 
care fiecare dintre părți poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este 
cazul, judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată. 

Hotărâre prealabilă 
Prin Decizia nr. 59/2017 (nepublicată), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că:  „În 
cauzele având ca obiect obligarea pârâtului la suportarea pretenției constând în cheltuielile 
de judecată generate de un alt litigiu soluționat definitiv, dispoziţiile art. 453 alin. (1) din Codul 
de procedură civilă rămân aplicabile”. 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 8/2016 (M. Of. nr. 480 din 28 iunie 2016), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) și art. 7 lit. a) din Legea 
nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, raportat la art. 460 alin. (1), art. 246 alin. (1) și (3) și art. 274 alin. (1) din Codul de 
procedură civilă din 1865, în prezent art. 790 alin. (1), art. 406 alin. (1) și (3) și art. 453 
alin. (1) din Codul de procedură civilă, executorul judecătoresc nu poate fi obligat la plata 
cheltuielilor de judecată, în situația în care acesta a renunțat la cererea de validare a popririi 
ori cererea a fost respinsă de instanță, ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de către terțul poprit 
sau de către debitor”. 

Art. 454. Exonerarea pârâtului de la plată. Pârâtul care a recunoscut, la 
primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, pretențiile reclamantului 
nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, cu excepția cazului în care, 
prealabil pornirii procesului, a fost pus în întârziere de către reclamant sau se afla 
de drept în întârziere. Dispozițiile art. 1.522 alin. (5) din Codul civil rămân aplicabile. 

Art. 455. Situația mai multor reclamanți sau pârâți. Dacă în cauză sunt mai 
mulți reclamanți sau mai mulți pârâți, ei vor putea fi obligați să plătească cheltuielile 
de judecată în mod egal, proporțional sau solidar, potrivit cu poziția lor în proces ori 
cu natura raportului juridic existent între ei. 

Art. 452-455 
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(3) Recursul urmărește să supună Înaltei Curți de Casație și Justiție examina-
rea, în condițiile legii, a conformității hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile. 

(4) În cazurile anume prevăzute de lege, recursul se soluționează de către 
instanța ierarhic superioară celei care a pronunțat hotărârea atacată. Dispozițiile 
alin. (3) se aplică în mod corespunzător. 

Corelații 
Legea nr. 2/2013 – Art. XVIII. (1) Dispozițiile art. 483 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, republicată, se aplică proceselor pornite începând cu data de  
1 ianuarie 2016. 
(2) În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de  
31 decembrie 2015 nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la 
art. 94 pct. 1 lit. a)-i) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, în 
cele privind navigația civilă și activitatea în porturi, conflictele de muncă și de asigurări sociale, în 
materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, 
precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv. De 
asemenea, în aceste procese nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în 
cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului. 

Constituționalitate 
Prin Decizia nr. 369/2017 (M. Of. nr. 582 din 20 iulie 2017), Curtea Constituțională a constatat 
că: „sintagma «precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei 
inclusiv» cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru 
degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii  
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă este neconstituţională”. 

O.U.G. nr. 62/2015 prin articolul unic alin. (1) și (2) prevede că termenul prevăzut la art. XVIII 
alin. (1) din Legea nr. 2/2013 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017, iar dispozițiile 
art. XVIII alin. (2) se aplică și proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016 și până 
la data de 31 decembrie 2016 inclusiv. 
O.U.G. nr. 95/2016 prin art. I alin. (1) şi (2) prevede că termenul prevăzut la art. XVIII alin. (1) 
din Legea nr. 2/2013 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2019 și, respectiv, că dispozițiile 
art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 se aplică şi proceselor pornite începând cu data de  
1 ianuarie 2017 şi până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv. 
Legea nr. 76/2012 – Art. 7. (1) Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, ori de câte ori 
printr-o lege specială se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanță este 
„definitivă”, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, aceasta va fi supusă 
numai apelului la instanța ierarhic superioară. 
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul în care printr-o lege specială se prevede că 
hotărârea judecătorească de primă instanță este „supusă recursului” sau că „poate fi atacată 
cu recurs” ori, după caz, legea specială folosește o altă expresie similară. 
(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu se aplică în materie de contencios administrativ și fiscal, 
inclusiv în materia azilului. 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 6/2017 (M. Of. nr.  381 din 22 mai 2017), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
stabilit că: „Dispoziţiile art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acor-
darea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se 
interpretează în sensul că hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauzele având ca obiect 
contestaţii împotriva hotărârilor pronunţate de comisiile din cadrul caselor judeţene de pensii 
sau din cadrul Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti nu sunt supuse recursului, hotărârea 
judecătorească pronunţată în primă instanţă având caracter definitiv”. 
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Art. 484. Suspendarea executării. (1) Recursul suspendă de drept executarea 
hotărârii în cauzele privitoare la desființarea de construcții, plantații sau a oricăror 
lucrări cu așezare fixă, precum și în cazurile anume prevăzute de lege. 

(2) La cererea recurentului formulată în condițiile art. 83 alin. (2) și (3), instanța 
sesizată cu judecarea recursului poate dispune, motivat, suspendarea hotărârii 
atacate cu recurs în alte cazuri decât cele la care se referă alin. (1). Cererea se 
depune direct la instanța de recurs, alăturându-se o copie certificată de pe cererea 
de recurs și dovada depunerii cauțiunii prevăzute la art. 719. În cazul în care 
cererea se face înainte de a ajunge dosarul la instanța de recurs, se va alătura și o 
copie legalizată de pe dispozitivul hotărârii atacate cu recurs. 

(3) Cererea se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților printr-un agent 
procedural al instanței sau prin alt salariat al acesteia ori prin modalitățile prevăzute 
la art. 154 alin. (4) și (5), după cum urmează: 

1. de un complet anume constituit, format din 3 judecători, în condițiile legii, în 
cazul în care cererea s-a depus înainte de ajungerea dosarului la instanța de recurs; 

2. de completul de filtru, după ce acesta a fost desemnat, în cazurile prevăzute 
la art. 493; 

3. de completul care judecă recursul pe fond, în cazul în care s-a fixat termen 
în ședință publică. 

(4) Termenul de judecată, pentru care se face citarea, se stabilește astfel încât să 
nu treacă mai mult de 10 zile de la primirea cererii de suspendare. 

(5) Completul se pronunță, în cel mult 48 de ore de la judecată, printr-o înche-
iere motivată, care este definitivă. 

(6) La judecata cererii de suspendare părțile trebuie să fie reprezentate de 
avocat sau, când este cazul, de consilierul juridic. 

(7) Pentru motive temeinice, instanța de recurs poate reveni asupra suspendării 
acordate, dispozițiile alin. (3)-(5) și (6) aplicându-se în mod corespunzător. 

Art. 485. Termenul de recurs. (1) Termenul de recurs este de 30 de zile de la 
comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. Dispozițiile art. 468 alin. (2)-(4), 
precum și cele ale art. 469 se aplică în mod corespunzător. 

(2) Dacă intimatul nu a invocat prin întâmpinare sau din dosar nu reiese că 
recursul a fost depus peste termen, el se va socoti în termen. 

Art. 486. Cererea de recurs. (1) Cererea de recurs va cuprinde următoarele 
mențiuni: 

a) numele și prenumele, domiciliul sau reședința părții în favoarea căreia se 
exercită recursul, numele, prenumele și domiciliul profesional al avocatului care 
formulează cererea ori, pentru persoanele juridice, denumirea și sediul lor, precum 
și numele și prenumele consilierului juridic care întocmește cererea. Prezentele 
dispoziții se aplică și în cazul în care recurentul locuiește în străinătate; 

b) numele și prenumele, domiciliul sau reședința ori, după caz, denumirea și 
sediul intimatului; 

c) indicarea hotărârii care se atacă; 
d) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul și dezvoltarea lor 

sau, după caz, mențiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat; 
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e) semnătura părții sau a mandatarului părții în cazul prevăzut la art. 13 
alin. (2), a avocatului sau, după caz, a consilierului juridic. 

(2) La cererea de recurs se vor atașa dovada achitării taxei de timbru, conform 
legii, precum și împuternicirea avocațială sau, după caz, delegația consilierului juridic. 

(3) Mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-e), precum și cerințele mențio-
nate la alin. (2) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității. Dispozițiile art. 82 alin. (1), 
art. 83 alin. (3) și ale art. 87 alin. (2) rămân aplicabile. 

Constituționalitate 
1. Prin Decizia nr. 462/2014 (M. Of. nr. 775 din 24 octombrie 2014), Curtea Constituțională a 
constatat că: „Dispozițiile din Codul de procedură civilă cuprinse în art. 13 alin. (2) teza a 
doua, art. 83 alin. (3), precum și în art. 486 alin. (3) cu referire la mențiunile care decurg din 
obligativitatea formulării și susținerii cererii de recurs prin avocat sunt neconstituționale”. 
2. Prin Decizia nr. 485/2015 (M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015), Curtea Constituțională a constatat 
că: „Dispozițiile art. 13 alin. (2) teza a doua, ale art. 84 alin. (2), precum și ale art. 486 alin. (3), cu 
referire la mențiunile care decurg din obligativitatea formulării și susținerii cererii de recurs de 
către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic, sunt neconstituționale”. 

Art. 487. Motivarea recursului. (1) Recursul se va motiva prin însăși cererea 
de recurs, în afară de cazurile prevăzute la art. 470 alin. (5), aplicabile și în recurs. 

(2) În cazurile în care Ministerul Public a participat în proces, se va depune o 
copie de pe motivele de casare pentru procuror. 

Art. 488. Motivele de casare. (1) Casarea unor hotărâri se poate cere numai 
pentru următoarele motive de nelegalitate: 

1. când instanța nu a fost alcătuită potrivit dispozițiilor legale; 
2. dacă hotărârea a fost pronunțată de alt judecător decât cel care a luat parte 

la dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt complet de judecată decât cel 
stabilit aleatoriu pentru soluționarea cauzei ori a cărui compunere a fost schimbată, 
cu încălcarea legii; 

3. când hotărârea a fost dată cu încălcarea competenței de ordine publică a 
altei instanțe, invocată în condițiile legii; 

4. când instanța a depășit atribuțiile puterii judecătorești; 
5. când, prin hotărârea dată, instanța a încălcat regulile de procedură a căror 

nerespectare atrage sancțiunea nulității; 
6. când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când 

cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei; 
7. când s-a încălcat autoritatea de lucru judecat; 
8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de 

drept material. 
(2) Motivele prevăzute la alin. (1) nu pot fi primite decât dacă ele nu au putut fi 

invocate pe calea apelului sau în cursul judecării apelului ori, deși au fost invocate 
în termen, au fost respinse sau instanța a omis să se pronunțe asupra lor. 

Art. 489. Sancțiunea nemotivării recursului. (1) Recursul este nul dacă nu a 
fost motivat în termenul legal, cu excepția cazului prevăzut la alin. (3). 

(2) Aceeași sancțiune intervine în cazul în care motivele invocate nu se înca-
drează în motivele de casare prevăzute la art. 488. 
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(3) Dacă legea nu dispune altfel, motivele de casare care sunt de ordine 
publică pot fi ridicate din oficiu de către instanță, chiar după împlinirea termenului 
de motivare a recursului, fie în procedura de filtrare, fie în ședință publică. 

Jurisprudență relevantă 
1. (Ne)încadrarea motivelor invocate de recurent în motivele de casare prevăzute de lege. 
Din noua formă a textului art. 489 C.proc.civ. rezultă că nu a fost menţinută prevederea conform 
căreia, indicarea greşită a motivelor de casare nu atrage nulitatea recursului dacă dezvoltarea 
lor face posibilă încadrarea într-unul din motivele de recurs. În actuala configuraţie a sancţiunii 
nulităţii pentru neîncadrarea criticilor în motivele de casare prevăzute de art. 488 C.proc.civ., 
textul procedural aduce un plus de rigoare, referitor la cerinţa încadrării criticilor. 
Aşadar, din dispoziţiile imperative ale art. 489 (2) C.proc.civ. se reţine că instanţele au 
obligaţia de a verifica dacă motivele invocate de recurent se încadrează în cazurile de casare 
prevăzute de art. 488, iar dacă această cerinţă nu este îndeplinită, operează sancţiunea 
nulităţii recursului (ICCJ, s. I civ., dec. nr. 272 din 27 ianuarie 2015). 
2. Invocarea motivelor de casare de ordine publică. După intrarea în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă – 15 februarie 2013 – în etapa proce-
suală a recursului, motivele de casare de ordine publică nu pot fi invocate decât de instanță 
din oficiu, iar nu și de părțile cauzei sau, mai precis decât atât, nu și de către recurent, 
întrucât o parte nu ar fi putut invoca un motiv de casare de ordine publică (nevalorificat prin 
motivarea recursului în condițiile art. 485 C.proc.civ.), în absența declarării căii de atac.  
Prin urmare, dispozițiile art. 489 alin. (3) C.proc.civ. se opun nu numai la analiza unor motive 
de ordine publică, ci chiar la invocarea lor de către părțile din proces, câtă vreme din raportul 
întocmit în condițiile art. 493 alin. (3) și (4) C.proc.civ. asupra admisibilității în principiu a 
recursului, rezultă că instanța de recurs nu a identificat motive de ordine publică pe care să le 
invoce din oficiu (ICCJ, s. I civ., dec. nr. 2004 din 21 octombrie 2016).  

Art. 490. Depunerea recursului. (1) Recursul și, dacă este cazul, motivele de 
casare se depun la instanța a cărei hotărâre se atacă, sub sancțiunea nulității, în 
condițiile prevăzute la art. 83 alin. (3) și art. 84. 

(2) Dispozițiile art. 471 se aplică în mod corespunzător. Termenul prevăzut la 
art. 471 alin. (5) se dublează în cazul recursului. Întâmpinarea trebuie redactată și sem-
nată de avocatul sau consilierul juridic al intimatului, iar răspunsul la întâmpinare de avo-
catul sau consilierul juridic al recurentului. Prin aceste acte de procedură se va menționa 
dacă recurentul, respectiv intimatul este de acord ca recursul, atunci când este admisibil 
în principiu, să fie soluționat de către completul de filtru prevăzut la art. 493. 

Corelații 
Legea nr. 2/2013 – Art. XIII. Dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
republicată, privitoare la pregătirea dosarului de apel sau, după caz, de recurs de către 
instanța a cărei hotărâre se atacă se aplică în procesele pornite începând cu data de  
1 ianuarie 2016. În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și 
până la data de 31 decembrie 2015 se aplică dispozițiile art. XIV-XVII. 
Art. XVII. (1) Recursul și, dacă este cazul, motivele de casare se depun la instanța a cărei 
hotărâre se atacă, în condițiile prevăzute la art. 83 alin. (3) și art. 84 din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, republicată. 
(2) Când recursul este de competența Înaltei Curți de Casație și Justiție, președintele 
instanței sau președintele de secție ori, după caz, persoana desemnată de aceștia, primind 
dosarul de la instanța a cărei hotărâre se atacă, va lua, prin rezoluție, măsuri pentru stabilirea 
aleatorie a unui complet format din 3 judecători, care va pregăti dosarul de recurs și va 
decide asupra admisibilității în principiu a recursului. Dispozițiile art. 475 alin. (3) din Legea 
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, sunt aplicabile. 
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(3) Dispozițiile art. XIV alin. (2)-(4) și ale art. XV alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător, 
cu excepția recursului care este de competența Înaltei Curți de Casație și Justiție. Termenul 
prevăzut la art. XV alin. (3) se dublează în cazul recursului. Întâmpinarea trebuie redactată și 
semnată de avocatul sau consilierul juridic al intimatului, iar răspunsul la întâmpinare de 
avocatul sau consilierul juridic al recurentului. 
(4) Prevederile art. XVI se aplică în mod corespunzător. 
O.U.G. nr. 62/2015 prin articolul unic alin. (1) și (2) prevede că termenul prevăzut la art. XIII 
teza I din Legea nr. 2/2013 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017, iar dispozițiile 
art. XVII se aplică și proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016 și până la data 
de 31 decembrie 2016, inclusiv. 
O.U.G. nr. 95/2016 prin art. I alin. (1) şi (2) prevede că termenul prevăzut la art. XIII teza I din 
Legea nr. 2/2013 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2019 și, respectiv, că dispozițiile 
art. XVII din Legea nr. 2/2013 se aplică şi proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 
2017 şi până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv. 

Art. 491. Recursul incident și recursul provocat. (1) Recursul incident și 
recursul provocat se pot exercita, în cazurile prevăzute la art. 472 și 473, care se 
aplică în mod corespunzător. Dispozițiile art. 488 rămân aplicabile. 

(2) Prevederile art. 474 se aplică în mod corespunzător. 

Art. 492. Probe noi în recurs. (1) În instanța de recurs nu se pot produce noi 
probe, cu excepția înscrisurilor noi, care pot fi depuse, sub sancțiunea decăderii, 
odată cu cererea de recurs, respectiv odată cu întâmpinarea. 

(2) În cazul în care recursul urmează să fie soluționat în ședință publică, pot fi 
depuse și alte înscrisuri noi până la primul termen de judecată. 

Art. 493. Procedura de filtrare a recursurilor. (1) Când recursul este de com-
petența Înaltei Curți de Casație și Justiție, președintele instanței sau președintele 
de secție ori, după caz, persoana desemnată de aceștia, primind dosarul de la 
instanța a cărei hotărâre se atacă, va lua, prin rezoluție, măsuri pentru stabilirea 
aleatorie a unui complet format din 3 judecători, care va decide asupra admisi-
bilității în principiu a recursului. Dispozițiile art. 475 alin. (3) sunt aplicabile. 

(2) Pe baza recursului, întâmpinării, a răspunsului la întâmpinare și a înscri-
surilor noi, președintele completului va întocmi un raport asupra admisibilității în 
principiu a recursului sau va desemna un alt membru al completului ori magis-
tratul-asistent în acest scop. Raportul trebuie întocmit în cel mult 30 de zile de la 
repartizarea dosarului. Raportorul nu devine incompatibil. 

(3) Raportul va verifica dacă recursul îndeplinește cerințele de formă prevăzute 
sub sancțiunea nulității, dacă motivele invocate se încadrează în cele prevăzute la 
art. 488, dacă există motive de ordine publică ce pot fi invocate în condițiile art. 489 
alin. (3) ori dacă este vădit nefondat. De asemenea, va arăta, dacă este cazul, juris-
prudența Curții Constituționale, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Curții Europene 
a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și poziția 
doctrinei în problemele de drept vizând dezlegarea dată prin hotărârea atacată. 

(4) După analiza raportului în completul de filtru, acesta se comunică de îndată 
părților, care pot formula în scris un punct de vedere asupra raportului, în termen 
de 10 zile de la comunicare. În lipsa dovezii de comunicare a raportului și înainte 
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de expirarea unui termen de 30 de zile de la comunicare, completul nu va putea 
trece la examinarea recursului, potrivit alin. (5) și (6). 

(5) În cazul în care completul este în unanimitate de acord că recursul nu 
îndeplinește cerințele de formă, că motivele de casare invocate și dezvoltarea lor 
nu se încadrează în cele prevăzute la art. 488, anulează sau, după caz, respinge 
recursul printr-o decizie motivată, pronunțată, fără citarea părților, care nu este 
supusă niciunei căi de atac. Decizia se comunică părților. 

(6) Dacă raportul apreciază că recursul este admisibil și toți membrii sunt de 
acord, iar problema de drept care se pune în recurs nu este controversată sau face 
obiectul unei jurisprudențe constante a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul 
se poate pronunța asupra fondului recursului, fără citarea părților, printr-o decizie 
definitivă, care se comunică părților. În soluționarea recursului instanța va ține 
seama de punctele de vedere ale părților formulate potrivit alin. (4). 

(7) În cazul în care recursul nu poate fi soluționat potrivit alin. (5) sau (6), completul 
va pronunța, fără citarea părților, o încheiere de admitere în principiu a recursului și 
va fixa termenul de judecată pe fond a recursului, cu citarea părților. 

Constituționalitate 
Prin Decizia nr. 839/2015 (M. Of. nr. 69 din 1 februarie 2016), Curtea Constituțională a 
constatat că: „Sintagma «sau că recursul este vădit nefondat» din cuprinsul dispozițiilor 
art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă este neconstituțională”. 

Jurisprudență relevantă 
1. Contestație în anulare exercitată împotriva deciziei pronunțate în procedura de filtru. 
În condițiile în care decizia prin care s-a respins ca inadmisibil recursul, a fost pronunțată în 
procedura de filtru și cum, potrivit dispozițiilor art. 493 alin. (5) C.proc.civ., aceasta nu este 
susceptibilă de cale de atac, contestația în anulare exercitată împotriva unei astfel de decizii 
este inadmisibilă (ICCJ, s. I civ., dec. nr. 433 din 24 februarie 2016). 
2. Raport asupra admisibilității în principiu a recursului. Completul de filtru analizează, în 
condițiile art. 493 alin. (5) C.proc.civ., nulitatea recursului pentru lipsa condițiilor sale de formă 
intrinseci sau extrinseci, pentru lipsa motivelor de casare, dar, în egală măsură, analizează și 
alte neregularități derivate din nerespectarea normelor de procedură, cum ar fi inadmisi-
bilitatea recursului pentru inexistența căii de atac, putând pronunța o decizie de respingere a 
acestuia, dacă unanimitatea de voturi a membrilor completului de filtru este întrunită (ICCJ,  
s. a II-a civ., dec. nr. 2284 din 10 noiembrie 2015). 

Art. 494. Reguli privind judecata. Dispozițiile de procedură privind judecata în 
primă instanță și în apel se aplică și în instanța de recurs, în măsura în care nu 
sunt potrivnice celor cuprinse în prezenta secțiune. 

Art. 495. Ordinea cuvântului în ședință. (1) Președintele va da mai întâi 
cuvântul recurentului, iar apoi intimatului. 

(2) Procurorul vorbește cel din urmă, în afară de cazul când este recurent. 
Dacă procurorul a pornit acțiunea civilă în care s-a pronunțat hotărârea atacată cu 
recurs, procurorului i se va da cuvântul după recurent. 

Art. 496. Soluțiile pe care le poate pronunța instanța de recurs. (1) În cazul 
în care recursul a fost declarat admisibil în principiu, instanța, verificând toate 
motivele invocate și judecând recursul, îl poate admite, îl poate respinge sau anula 
ori poate constata perimarea lui. 
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(2) În caz de admitere a recursului, hotărârea atacată poate fi casată, în tot sau 
în parte. 

Art. 497. Soluțiile pe care le poate pronunța Înalta Curte de Casație și 
Justiție. Înalta Curte de Casație și Justiție, în caz de casare, trimite cauza spre o 
nouă judecată instanței de apel care a pronunțat hotărârea casată ori, atunci când 
este cazul și sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 480 alin. (3), primei 
instanțe, a cărei hotărâre este, de asemenea, casată. Atunci când interesele bunei 
administrări a justiției o cer, cauza va putea fi trimisă oricărei alte instanțe de 
același grad, cu excepția cazului casării pentru lipsă de competență, când cauza va 
fi trimisă instanței competente sau altui organ cu activitate jurisdicțională competent 
potrivit legii. În cazul în care casarea s-a făcut pentru că instanța a depășit atribu-
țiile puterii judecătorești sau când s-a încălcat autoritatea de lucru judecat, cererea 
se respinge ca inadmisibilă. 

Art. 498. Soluțiile pe care le pot pronunța alte instanțe de recurs. (1) În cazul 
în care competența de soluționare a recursului aparține tribunalului sau curții de apel 
și s-a casat hotărârea atacată, rejudecarea procesului în fond se va face de către 
instanța de recurs, fie la termenul la care a avut loc admiterea recursului, situație în 
care se pronunță o singură decizie, fie la un alt termen stabilit în acest scop. 

(2) Instanțele prevăzute la alin. (1) vor casa cu trimitere, o singură dată în cursul 
procesului, în cazul în care instanța a cărei hotărâre este atacată cu recurs a solu-
ționat procesul fără a intra în judecata fondului sau judecata s-a făcut în lipsa părții 
care a fost nelegal citată, atât la administrarea probelor, cât și la dezbaterea fondului. 
În vederea rejudecării, cauza se trimite la instanța care a pronunțat hotărârea casată 
ori la altă instanță de același grad cu aceasta, din aceeași circumscripție. Dispozițiile 
art. 497 se aplică în mod corespunzător, în caz de necompetență, de depășire a 
atribuțiilor puterii judecătorești și de încălcare a autorității de lucru judecat. 

Art. 499. Motivarea hotărârii. Prin derogare de la prevederile art. 425 alin. (1) 
lit. b), hotărârea instanței de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de 
casare invocate și analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, 
s-au respins. În cazul în care recursul se respinge fără a fi cercetat în fond ori se 
anulează sau se constată perimarea lui, hotărârea de recurs va cuprinde numai 
motivarea soluției fără a se evoca și analiza motivelor de casare. 

Art. 500. Efectele casării. (1) Hotărârea casată nu are nicio putere. 
(2) Actele de executare sau de asigurare făcute în temeiul unei asemenea 

hotărâri sunt desființate de drept, dacă instanța de recurs nu dispune altfel. Instanța 
va constata aceasta, din oficiu, prin dispozitivul hotărârii de casare. 

Art. 501. Judecata în fond după casare. (1) În caz de casare, hotărârile 
instanței de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru 
instanța care judecă fondul. 

(2) Când hotărârea a fost casată pentru încălcarea regulilor de procedură, 
judecata va reîncepe de la actul anulat. 
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(3) După casare, instanța de fond va judeca din nou, în limitele casării și ținând 
seama de toate motivele invocate înaintea instanței a cărei hotărâre a fost casată. 

(4) În cazul rejudecării după casare, cu reținere sau cu trimitere, sunt admisibile 
orice probe prevăzute de lege. 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 14/2013 (M. Of. nr. 655 din 24 octombrie 2013), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 312 alin. (4) din 
Codul procedură civilă de la 1865, în procesele începute anterior intrării în vigoare a Legii 
nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, în cazul rejudecării 
cauzei la un alt termen de judecată decât la cel la care s-a dispus admiterea recursului și 
casarea cu reținere a hotărârii atacate de către curțile de apel și tribunale, prevederile art. 305 
din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile”. 

Art. 502. Neînrăutățirea situației în propria cale de atac. La judecarea 
recursului, precum și la rejudecarea procesului după casarea hotărârii de către 
instanța de recurs, dispozițiile art. 481 sunt aplicabile în mod corespunzător. 

Secțiunea a 2-a. Contestația în anulare 

Art. 503. Obiectul și motivele contestației în anulare. (1) Hotărârile definitive 
pot fi atacate cu contestație în anulare atunci când contestatorul nu a fost legal citat 
și nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata. 

(2) Hotărârile instanțelor de recurs mai pot fi atacate cu contestație în anulare 
atunci când: 

1. hotărârea dată în recurs a fost pronunțată de o instanță necompetentă 
absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanței și, deși se 
invocase excepția corespunzătoare, instanța de recurs a omis să se pronunțe 
asupra acesteia; 

2. dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale; 
3. instanța de recurs, respingând recursul sau admițându-l în parte, a omis să 

cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen; 
4. instanța de recurs nu s-a pronunțat asupra unuia dintre recursurile declarate 

în cauză. 
(3) Dispozițiile alin. (2) pct. 1, 2 și 4 se aplică în mod corespunzător hotărârilor 

instanțelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs. 

Art. 504. Condiții de admisibilitate. (1) Contestația în anulare este inadmisi-
bilă dacă motivul prevăzut la art. 503 alin. (1) putea fi invocat pe calea apelului sau 
a recursului. 

(2) Cu toate acestea, contestația poate fi primită în cazul în care motivul a fost 
invocat prin cererea de recurs, dar instanța l-a respins pentru că avea nevoie de 
verificări de fapt incompatibile cu recursul sau dacă recursul, fără vina părții, a fost 
respins fără a fi cercetat în fond. 

(3) O hotărâre împotriva căreia s-a exercitat contestația în anulare nu mai 
poate fi atacată de aceeași parte cu o nouă contestație în anulare, chiar dacă se 
invocă alte motive. 

Art. 502-504 
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Art. 505. Instanța competentă. (1) Contestația în anulare se introduce la 
instanța a cărei hotărâre se atacă. 

(2) În cazul în care se invocă motive care atrag competențe diferite, nu ope-
rează prorogarea competenței. 

Art. 506. Termen de exercitare. (1) Contestația în anulare poate fi introdusă în 
termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dar nu mai târziu de un an de la 
data când hotărârea a rămas definitivă. 

(2) Contestația se motivează în termenul de 15 zile prevăzut la alin. (1), sub 
sancțiunea nulității acesteia. 

Art. 507. Suspendarea executării. Instanța poate suspenda executarea hotă-
rârii a cărei anulare se cere, sub condiția dării unei cauțiuni. Dispozițiile art. 484 se 
aplică în mod corespunzător. 

Art. 508. Procedura de judecată. (1) Contestația în anulare se soluționează 
de urgență și cu precădere, potrivit dispozițiilor procedurale aplicabile judecății 
finalizate cu hotărârea atacată. 

(2) Întâmpinarea este obligatorie și se depune la dosar cu cel puțin 5 zile 
înaintea primului termen de judecată. Contestatorul va lua cunoștință de conținutul 
acesteia de la dosarul cauzei. 

(3) Dacă motivul de contestație este întemeiat, instanța va pronunța o singură 
hotărâre prin care va anula hotărârea atacată și va soluționa cauza. Dacă soluțio-
narea cauzei la același termen nu este posibilă, instanța va pronunța o hotărâre de 
anulare a hotărârii atacate și va fixa termen în vederea soluționării cauzei printr-o 
nouă hotărâre. În acest ultim caz, hotărârea de anulare nu poate fi atacată separat. 

(4) Hotărârea dată în contestație în anulare este supusă acelorași căi de atac 
ca și hotărârea atacată. 

Secțiunea a 3-a. Revizuirea 

Art. 509. Obiectul și motivele revizuirii. (1) Revizuirea unei hotărâri pronun-
țate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă: 

1. s-a pronunțat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunțat 
asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut; 

2. obiectul pricinii nu se află în ființă; 
3. un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat 

definitiv pentru o infracțiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul 
unui înscris declarat fals în cursul ori în urma judecății, când aceste împrejurări au 
influențat soluția pronunțată în cauză. În cazul în care constatarea infracțiunii nu se 
mai poate face printr-o hotărâre penală, instanța de revizuire se va pronunța mai întâi, 
pe cale incidentală, asupra existenței sau inexistenței infracțiunii invocate. În acest 
ultim caz, la judecarea cererii va fi citat și cel învinuit de săvârșirea infracțiunii; 

4. un judecător a fost sancționat disciplinar definitiv pentru exercitarea funcției 
cu rea-credință sau gravă neglijență, dacă aceste împrejurări au influențat soluția 
pronunțată în cauză; 

Art. 505-509 
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5. după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reținute de 
partea potrivnică sau care nu au putut fi înfățișate dintr-o împrejurare mai presus de 
voința părților; 

6. s-a casat, s-a anulat ori s-a schimbat hotărârea unei instanțe pe care s-a 
întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere; 

7. statul ori alte persoane juridice de drept public, minorii și cei puși sub inter-
dicție judecătorească ori cei puși sub curatelă nu au fost apărați deloc sau au fost 
apărați cu viclenie de cei însărcinați să îi apere; 

8. există hotărâri definitive potrivnice, date de instanțe de același grad sau de 
grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri; 

9. partea a fost împiedicată să se înfățișeze la judecată și să înștiințeze 
instanța despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voința sa; 

10. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor 
sau libertăților fundamentale datorată unei hotărâri judecătorești, iar consecințele 
grave ale acestei încălcări continuă să se producă; 

11. după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituțională s-a pronunțat 
asupra excepției invocate în acea cauză, declarând neconstituțională prevederea 
care a făcut obiectul acelei excepții. 

(2) Pentru motivele de revizuire prevăzute la alin. (1) pct. 3, dar numai în 
ipoteza judecătorului, pct. 4, pct. 7-10 sunt supuse revizuirii și hotărârile care nu 
evocă fondul. 

Constituționalitate 
Prin Decizia nr. 866/2015 (M. Of. nr. 69 din 1 februarie 2016), Curtea Constituțională a 
constatat că: „Sintagma «pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul» din cuprinsul 
dispozițiilor art. 509 alin. (1) este neconstituțională cu referire la motivul de revizuire prevăzut la 
pct. 11 din cuprinsul acestora”. 

Jurisprudență relevantă 
1. Revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 pct. 8 C.proc.civ. Tardivitatea cererii. 
Conform dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ., revizuirea pentru contrarietate de 
hotărâri poate fi exercitată în termen de o lună de la data rămânerii definitive a ultimei 
hotărâri, astfel că formularea cererii peste termenul defipt de lege are drept consecință 
respingerea revizuirii ca tardivă (ICCJ, s. I civ., dec. nr. 1869 din 12 iunie 2014). 
2. Revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 pct. 8 C.proc.civ. Condiții de admisi-
bilitate. Nu este îndeplinită cerința de admisibilitate reglementată de art. 509 pct. 8 
C.proc.civ. în cazul în care hotărârea invocată de revizuent ca având autoritate de lucru 
judecat nu a fost pronunțată într-un litigiu în care acesta să fi avut calitatea de parte, faptul că 
revizuentul are același reprezentant convențional ca și părțile din alte litigii similare în care au 
fost pronunțate hotărâri definitive neputând conduce la concluzia că aceste hotărâri au avut 
aceleași părți, efectele hotărârilor răsfrângându-se asupra părților, nu asupra reprezentantului 
lor (ICCJ, s. a II-a civ., dec. nr. 3310 din 28 octombrie 2014). 
3. Cerere de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ. 
Competența materială. În cazul în care hotărârile care fac obiectul cererii de revizuire sunt 
hotărâri pronunțate de instanțe de grade diferite, respectiv Tribunalul București și Curtea de 
Apel București, este întemeiată excepția necompetenței materiale a Înaltei Curți de Casație și 
Justiție, în acest caz competența materială de soluționare a cererii revenind Curții de Apel 
București, ca instanță mai mare în grad față de Tribunalul București, care a pronunțat prima 
hotărâre (ICCJ, s. a II-a civ., dec. nr. 1757 din 16 mai 2014). 
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Art. 510. Instanța competentă. (1) Cererea de revizuire se îndreaptă la 
instanța care a pronunțat hotărârea a cărei revizuire se cere. 

(2) În cazul dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 8, cererea de revizuire se va 
îndrepta la instanța mai mare în grad față de instanța care a dat prima hotărâre. 
Dacă una dintre instanțele de recurs la care se referă aceste dispoziții este Înalta 
Curte de Casație și Justiție, cererea de revizuire se va judeca de această instanță. 

(3) În cazul în care se invocă motive care atrag competențe diferite, nu va 
opera prorogarea competenței. 

Art. 511. Termen de exercitare. (1) Termenul de revizuire este de o lună și se 
va socoti: 

1. în cazurile prevăzute la art. 509 alin. (1) pct. 1, de la comunicarea hotărârii; 
2. în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 2, de la cel din urmă act de 

executare; 
3. în cazurile prevăzute la art. 509 alin. (1) pct. 3, din ziua în care partea a luat 

cunoștință de hotărârea instanței penale de condamnare a judecătorului, martorului 
sau expertului ori de hotărârea care a declarat fals înscrisul, dar nu mai târziu de 
un an de la data rămânerii definitive a hotărârii penale. În lipsa unei astfel de 
hotărâri, termenul curge de la data când partea a luat cunoștință de împrejurările 
pentru care constatarea infracțiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, 
dar nu mai târziu de 3 ani de la data producerii acestora; 

4. în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 4, din ziua în care partea a luat 
cunoștință de hotărârea prin care a fost sancționat disciplinar definitiv judecătorul, dar nu 
mai târziu de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancționare disciplinară; 

5. în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 5, din ziua în care s-au descoperit 
înscrisurile ce se invocă; 

6. în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 6, din ziua în care partea a luat 
cunoștință de casarea, anularea sau schimbarea hotărârii pe care s-a întemeiat 
hotărârea a cărei revizuire se cere, dar nu mai târziu de un an de la data rămânerii 
definitive a hotărârii de casare, anulare sau schimbare; 

7. în cazurile prevăzute la art. 509 alin. (1) pct. 7, din ziua în care statul ori altă 
persoană de drept public a luat cunoștință de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de 
la data rămânerii definitive a acesteia; în cazul minorilor, persoanelor puse sub 
interdicție judecătorească sau sub curatelă termenul de revizuire este de 6 luni de la 
data la care cel interesat a luat cunoștință de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de 
la dobândirea capacității depline de exercițiu sau, după caz, de la înlocuirea tutorelui 
persoanei puse sub interdicție, de la încetarea curatelei ori înlocuirea curatorului; 

8. în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 8, de la data rămânerii definitive a 
ultimei hotărâri. 

(2) În cazul prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 9, termenul de revizuire este de  
15 zile și se socotește de la încetarea împiedicării. 

(3) Pentru motivele prevăzute la art. 509 alin. (1) pct. 10 și 11, termenul este de 
3 luni de la data publicării hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului, respectiv 
a deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 510-511 
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(2) Instanța poate dispune, chiar din oficiu, orice măsuri utile cauzei. Ea are 
dreptul să asculte orice persoană care poate aduce lămuriri în cauză, precum și pe 
acelea ale căror interese ar putea fi afectate de hotărâre. 

Art. 533. Soluționarea cererii. Instanța se pronunță prin încheiere, în raport cu 
toate împrejurările de fapt și de drept ale cauzei, chiar dacă nu au fost invocate în 
cerere sau pe parcursul procedurii. 

Art. 534. Calea de atac. (1) Încheierea prin care se încuviințează cererea este 
executorie. 

(2) Încheierea prin care se soluţionează cererea este supusă numai apelului, cu 
excepţia celei pronunţate de un complet al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care 
este definitivă1. 

(3) Termenul de apel va curge de la pronunțare, pentru cei care au fost prezenți 
la ultima ședință de judecată, și de la comunicare, pentru cei care au lipsit. 

(4) Apelul poate fi făcut de orice persoană interesată, chiar dacă nu a fost citată la 
soluționarea cererii, termenul de apel curgând de la data la care a luat cunoștință de 
încheiere, dar nu mai târziu de un an de la data pronunțării. 

(5) Apelul se judecă în camera de consiliu. 
Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 8/2017 (M. Of. nr.  698 din 29 august 2017), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
stabilit că: „În interpretarea şi aplicarea art. 58 şi art. 59 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, 
hotărârile primei instanţe pronunţate în cauzele având ca obiect validarea sau invalidarea 
alegerii primarilor sunt încheieri, executorii, susceptibile de a fi atacate cu apel în 30 de zile, 
în condiţiile art. 534 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă”. 

Art. 535. Efectele hotărârii. Încheierile pronunțate în procedura neconten-
cioasă nu au autoritatea lucrului judecat. 

Jurisprudență relevantă 
Încheiere pronunțată în procedură necontencioasă. Împrejurarea că printr-o încheiere a 
instanței, mandatarul a obținut încuviințarea executării silite cu privire la contractul de mandat, 
nu poate avea semnificația susținută de acesta, a dovedirii creanței certe, lichide și exigibile, 
întrucât un contract de mandat autentificat nu confirmă, în sine, existența unei astfel de 
creanțe. 
Pe de altă parte această încheiere este una pronunțată în procedură necontencioasă și ca atare, nu 
se bucură de autoritate de lucru judecat (art. 535 C.proc.civ.). Aceasta înseamnă că, învestită cu 
chestiunea de a ști dacă pe baza respectivului contract se poate pretinde existența unei creanțe 
certe și exigibile, apte să deschidă creditorului calea acțiunii oblice, instanța este obligată să facă 
propriile verificări jurisdicționale, neputându-i-se opune, în sensul art. 431 alin. (2) C.proc.civ., efectul 
pozitiv al autorității de lucru judecat a încheierii de încuviințare a executării silite (ICCJ, s. I civ., dec. 
nr. 3093 din 12 noiembrie 2014). 

Art. 536. Reguli aplicabile. (1) Dispozițiile art. 527-535 referitoare la procedura 
necontencioasă se completează cu dispozițiile de procedură contencioasă, în măsura 
în care acestea din urmă sunt compatibile cu natura necontencioasă a cererii. 

                                                            
1 Alin. (2) al art. 534 este redat astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 1 din Legea nr. 17/2017. 

Art. 533-536 
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(2) Materiile necontencioase cu privire la care legea prevede o procedură spe-
cială rămân supuse acelor dispoziții, care se vor completa cu cele ale prezentei cărți. 

Art. 537. Măsuri luate de președintele instanței. (1) Procedura neconten-
cioasă se aplică și în cazurile în care legea dă în competența președintelui instanței 
luarea unor măsuri cu caracter necontencios. 

(2) În aceste cazuri, președintele trebuie să pronunțe încheierea în termen de 
cel mult 5 zile de la primirea cererii. 

(3) Apelul împotriva încheierii date de președintele judecătoriei se judecă de 
tribunal, iar apelul împotriva încheierii date de președintele tribunalului sau curții de 
apel se judecă de un complet al instanței respective. 

(4) Încheierile date de președinții secțiilor Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt 
definitive. 



 

 

Cartea a V-a. Despre executarea silită 

Titlul I. Dispoziții generale 

Capitolul I. Scopul și obiectul executării silite 

Art. 622. Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu. (1) Obligația 
stabilită prin hotărârea unei instanțe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la 
îndeplinire de bunăvoie. 

(2) În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se 
aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului 
de executare, potrivit dispozițiilor prezentei cărți, dacă prin lege specială nu se 
prevede altfel. 

(3) Executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, 
simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, 
achitarea dobânzilor, penalităților sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, 
precum și a cheltuielilor de executare. 

(4) Executarea unor obligații de a face, precum înscrierea sau radierea unui 
drept, act sau fapt dintr-un registru public, emiterea unei autorizații, eliberarea unui 
certificat sau predarea unui înscris și altele asemenea, se poate obține la simpla 
cerere a persoanei îndreptățite, făcută în temeiul unui titlu executoriu, fără a fi nece-
sară intervenția executorului judecătoresc, dacă prin lege nu se dispune altfel. În caz 
de neconformare a debitorului, creditorul poate recurge la executarea silită în condi-
țiile prezentului cod. 

(5) Vânzarea de către creditor a bunurilor mobile ipotecate în condițiile 
art. 2.445 din Codul civil se face cu încuviințarea instanței, fără intervenția executo-
rului judecătoresc. 

Corelații 
Legea nr. 76/2012 – Art. 3. (1) Dispozițiile Codului de procedură civilă se aplică numai proce-
selor și executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare. 
(2) Procesele începute prin cereri depuse, în condițiile legii, la poștă, unități militare sau locuri 
de deținere înainte de data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă rămân supuse legii 
vechi, chiar dacă sunt înregistrate la instanță după această dată. 

Hotărâre prealabilă 
Prin Decizia nr. 42/2017 (nepublicată), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că: „în inter-
pretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 159 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, executarea unei promisiuni bilaterale de schimb, prin pronunţarea unei 
hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de înstrăinare apt pentru intabularea în 
cartea funciară, nu reprezintă o procedură de executare silită”. 
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Jurisprudență relevantă 
Conflict intertemporal de legi. Pentru rezolvarea conflictului de legi în cazul schimbării 
reglementărilor în materia executării silite, legiuitorul nu are în vedere data la care titlul a cărui 
executare se urmăreşte a devenit sau putea deveni executoriu, ci data la care creditorul a 
sesizat organul de executare, conform art. 622 alin. (2) C.proc.civ. (ICCJ, s. I civ., dec. 
nr. 475 din 17 februarie 2015). 

Art. 623. Organul de executare. Executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu 
excepția celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau 
bugetului Uniunii Europene și bugetului Comunității Europene a Energiei Atomice, 
se realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale 
se dispune altfel. 

Corelații 
Legea nr. 76/2012 – Dispozițiile art. 614 din Codul de procedură civilă [devenit art. 623 după 
prima republicare] se aplică numai executărilor silite începute după intrarea în vigoare a 
Codului de procedură civilă. 

Hotărâre prealabilă 
Prin Decizia nr. 66/2017 (nepublicată), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în interpretarea 
dispoziţiilor art. 623 din Codul de procedură civilă raportat la art. 220 alin. (3) şi (5) şi art. 226 
alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi art. 3 pct. 18 din Legea responsabilităţii fiscal-buge-
tare nr. 69/2010, republicată, a stabilit că: „executarea silită a titlurilor executorii - hotărâri 
judecătoreşti privind creanţe bugetare, datorate în temeiul unor raporturi juridice contractuale 
care se fac venit la bugetul consolidat al statului, se realizează prin executori fiscali, ca 
organe de executare silită ale statului”. 

Art. 624. Modalități de executare. Executarea silită se efectuează prin: 
1. urmărirea bunurilor mobile și imobile ale debitorului sau aparținând terților 

ținuți să răspundă, în condițiile legii, pentru obligațiile debitorului, în scopul îndestu-
lării creditorilor; 

2. predarea către creditor a bunurilor, prevăzute în titlul executoriu, ce sunt deți-
nute fără drept de debitor; 

3. alte măsuri prevăzute de lege. 

Art. 625. Legalitatea executării silite. (1) Executarea silită se face cu respec-
tarea dispozițiilor legii, a drepturilor părților și ale altor persoane interesate. 

(2) Este interzisă efectuarea de acte de executare de către alte persoane sau 
organe decât cele prevăzute la art. 623. 

Art. 626. Rolul statului în executarea silită. Statul este obligat să asigure, 
prin agenții săi, executarea în mod prompt și efectiv a hotărârilor judecătorești și a 
altor titluri executorii, iar, în caz de refuz, cei vătămați au dreptul la repararea 
integrală a prejudiciului suferit. 

Art. 627. Rolul activ al executorului judecătoresc. (1) În tot cursul executării, 
executorul judecătoresc este obligat să aibă rol activ, stăruind, prin toate mijloacele 
admise de lege, pentru realizarea integrală și cu celeritate a obligației prevăzute în 

Art. 623-627 
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titlul executoriu, cu respectarea dispozițiilor legii, a drepturilor părților și ale altor 
persoane interesate. 

(2) Dacă socotește că este în interesul executării, executorul judecătoresc îi va 
cere debitorului, în condițiile legii, lămuriri în scris în legătură cu veniturile și 
bunurile sale, inclusiv cele aflate în proprietate comună pe cote-părți sau în devăl-
mășie, asupra cărora se poate efectua executarea, cu arătarea locului unde se află 
acestea, precum și pentru a-l determina să execute de bunăvoie obligația sa, 
arătându-i consecințele la care s-ar expune în cazul continuării executării silite. În 
toate cazurile, debitorul va fi informat cu privire la cuantumul estimativ al cheltuie-
lilor de executare. 

(3) Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da lămuririle 
necesare, precum și darea cu rea-credință de informații incomplete atrag răspun-
derea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate, precum și aplicarea sancțiunii 
prevăzute la art. 188 alin. (2). 

Art. 628. Obligațiile susceptibile de executare silită. (1) Pot fi executate silit 
obligațiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a 
folosinței acestuia, desființarea unei construcții, a unei plantații ori a altei lucrări, încre-
dințarea minorului, stabilirea locuinței și vizitarea acestuia sau în luarea unei alte măsuri 
stabilite prin titlul executoriu. 

(2) În cazul în care prin titlul executoriu au fost stipulate ori acordate dobânzi, 
penalități sau alte sume, care se cuvin creditorului, fără să fi fost stabilit cuantumul 
acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii. 

(3) De asemenea, executorul judecătoresc, la cererea creditorului, poate 
actualiza valoarea obligației principale stabilite în bani, indiferent de izvorul ei, 
potrivit criteriilor cuprinse în titlul executoriu. În cazul în care titlul executoriu nu 
conține niciun asemenea criteriu, executorul judecătoresc va proceda, la cererea 
creditorului, la actualizare în funcție de rata inflației, calculată de la data când hotă-
rârea judecătorească a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, 
de la data când creanța a devenit exigibilă și până la data plății efective a obligației 
cuprinse în oricare dintre aceste titluri. 

(4) Dacă titlul executoriu nu cuprinde dobânzi, penalități sau alte sume, însă ele 
se cuvin de plin drept creditorului, potrivit art. 1.535 din Codul civil sau altor dispo-
ziții legale speciale, acestea vor fi stabilite de către instanța de executare la cererea 
creditorului, prin încheiere dată cu citarea părților. 

(5) Pentru sumele stabilite prin aplicarea alin. (1)-(4), încheierea instanței de 
executare sau a executorului judecătoresc constituie titlu executoriu1. 

Hotărâre prealabilă 
Prin Decizia nr. 34/2015 (M. Of. nr. 945 din 21 decembrie 2015), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 628 alin. (3) C.proc.civ., 
cheltuielile de judecată se circumscriu noțiunii de obligație principală în titlul executoriu și pot 
fi supuse actualizării în cadrul executării silite”. 

                                                            
1 Alin. (5) al art. 628 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 1/2016. 
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Art. 629. Veniturile și bunurile supuse executării. (1) Veniturile și bunurile 
debitorului pot fi supuse executării silite dacă, potrivit legii, sunt urmăribile și numai 
în măsura necesară pentru realizarea drepturilor creditorilor. 

(2) Bunurile supuse unui regim special de circulație pot fi urmărite numai cu 
respectarea condițiilor prevăzute de lege. 

Hotărâre prealabilă  
A se vedea infra Decizia nr. 32/2017 (M. Of. nr. 460 din 20 iunie 2017), la art. 813 C.proc.civ. 

Art. 630. Înțelegeri privind efectuarea executării. În tot cursul executării silite, 
sub supravegherea executorului judecătoresc, creditorul și debitorul pot conveni ca 
aceasta să se efectueze, în total sau în parte, numai asupra veniturilor bănești sau 
altor bunuri ale debitorului, ca vânzarea bunurilor supuse urmăririi să se facă prin 
bună învoială sau ca plata obligației să se facă în alt mod admis de lege. 

Art. 631. Domeniu de aplicare. (1) Executarea silită poate fi pornită împotriva 
oricărei persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau de drept privat, 
cu excepția acelora care beneficiază, în condițiile legii, de imunitate de executare. 

(2) Dispozițiile prezentei cărți constituie dreptul comun în materie de executare 
silită, indiferent de izvorul sau de natura obligațiilor cuprinse în titlul executoriu ori 
de calitatea juridică a părților. 

Capitolul II. Titlul executoriu 

Art. 632. Temeiul executării silite. (1) Executarea silită se poate efectua 
numai în temeiul unui titlu executoriu. 

(2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii prevăzute la art. 633, hotărârile 
cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscri-
suri care, potrivit legii, pot fi puse în executare. 

Art. 633. Hotărârile executorii. Sunt hotărâri executorii: 
1. hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel; 
2. hotărârile date în primă instanță, fără drept de apel, ori cele în legătură cu 

care părțile au convenit să exercite direct recursul, potrivit art. 459 alin. (2). 
Jurisprudență relevantă 
Caracterul executoriu al unei sentințe. Este adevărat că art. 3 din Legea nr. 76/2012 
prevede că dispoziţiile noului Cod se aplică numai proceselor şi executărilor silite după 
intrarea acestuia în vigoare, însă art. 5, aşa cum am arătat deja, prevede că dispoziţiile 
Codului de procedură civilă privitoare la titlurile executorii se aplică şi hotărârilor judecătoreşti 
sau altor înscrisuri pronunţate ori, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului 
de procedură civilă.  
Chiar dacă, potrivit art. 7208 din vechiul C.proc.civ., sub imperiul căruia s-a declanşat pro-
cesul civil şi s-a pronunţat sentinţa civilă în cauză era executorie, având în vedere prevederile 
noului Cod de procedură civilă, rezultă că sentinţa civilă nr. 5802 din 17 octombrie 2013 este 
supusă prevederilor noului cod și nu este o hotărâre executorie faţă de dispoziţiile art. 632 şi 
art. 633 C.proc.civ. (ICCJ, s. a II-a civ., dec. nr. 2144 din 11 iunie 2014). 

Art. 629-633 



Art. 628 CPC  184 

 

Nota coordonatorului (V.B.): În disonanţă cu soluţia pronunţată în speţă, apreciem că 
hotărârile judecătoreşti care au dobândit caracter executoriu potrivit legii vechi sub imperiul 
căreia au fost pronunţate îşi păstrează acest caracter chiar dacă noul Cod de procedură civilă 
îl suprimă, întrucât art. 5 din Legea nr. 76/2012 trebuie interpretat în raţiunea sa, în sensul că 
acesta nu reglementează efectele hotărârilor, ci reprezintă doar o dispoziţie tranzitorie (aşa 
cum este denumit Capitolul I – „Dispoziţii tranzitorii” al Titlului II, în care plasată norma), 
exclusiv pe chestiunea învestirii cu formulă executorie. Prin art. 5 din Legea nr. 76/2012, care 
trebuie citit în integralitatea sa, s-a urmărit a se sublinia că se suprimă formalitatea învestirii 
cu formulă executorie (ca procedură distinctă) şi în privinţa titlurilor devenite executorii potrivit 
legii vechi, dar puse în executare sub imperiul noului Cod de procedură civilă.  

Art. 634. Hotărârile definitive. (1) Sunt hotărâri definitive: 
1. hotărârile care nu sunt supuse apelului și nici recursului; 
2. hotărârile date în primă instanță, fără drept de apel, neatacate cu recurs; 
3. hotărârile date în primă instanță, care nu au fost atacate cu apel; 
4. hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum și cele neatacate cu recurs; 
5. hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluționat fondul pricinii; 
6. orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs. 
(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) devin definitive la data expirării termenului 

de exercitare a apelului ori recursului sau, după caz, la data pronunțării. 

Art. 635. Hotărârile arbitrale și alte hotărâri ale organelor cu atribuții juris-
dicționale1. Pot fi puse în executare hotărârile arbitrale, chiar dacă sunt atacate cu 
acțiunea în anulare, precum și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale 
rămase definitive, ca urmare a neatacării lor în fața instanței judecătorești competente. 

Art. 636. Titlurile executorii europene. Titlurile executorii europene cu privire 
la care dreptul Uniunii Europene nu cere recunoașterea prealabilă în statul membru 
în care se va face executarea sunt executorii de drept, fără nicio altă formalitate 
prealabilă. 

Corelaţii 
Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și execu-
tarea hotărârilor în materie civilă și comercială  
- art. 36 alin. (1): Hotărârile judecătorești pronunțate într-un stat membru se recunosc în cele-
lalte state membre fără a fi necesară vreo procedură specială. 
- art. 39: O hotărâre pronunțată într-un stat membru care este executorie în statul membru 
respectiv este executorie în celelalte state membre fără a fi necesară o hotărâre de încuviin-
țare a executării. 

Nota coordonatorului (V.B.): Eliminarea procedurii de exequatur (recunoaşterea caracte-
rului executoriu al unei hotărâri străine) nu exclude necesitatea parcurgerii procedurii interne 
de încuviinţare a executării silite a hotărârii străine, în condiţiile art. 666 C.proc.civ. Formula 
„încuviinţare a executării” uzitată de regulamentul european priveşte recunoaşterea excutoria-
lităţii unui titlu ce provine dintr-un alt stat membru, iar „încuviinţarea executării silite” prevă-
zută de art. 666 C.proc.civ. reprezintă aprobarea instanţei pentru declanşarea procedurii 
(interne) propriu-zise de executare silită a titlului executoriu, indiferent că acesta este unul de 
drept intern sau, dimpotrivă, unul emis într-un alt stat membru. 

                                                            
1 Art. 635 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 1/2016. 
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Art. 637. Executarea hotărârilor supuse controlului instanțelor judecă-
torești. (1) Punerea în executare a unei hotărâri judecătorești care constituie titlu 
executoriu se poate face numai pe riscul creditorului dacă hotărârea poate fi 
atacată cu apel sau recurs; dacă titlul este ulterior modificat ori desființat, creditorul 
va fi ținut, în condițiile legii, să îl repună pe debitor în drepturile sale, în tot sau în 
parte, după caz. 

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul punerii în 
executare a unei hotărâri arbitrale. 

Art. 638. Alte titluri executorii. (1) Sunt, de asemenea, titluri executorii și pot 
fi puse în executare silită: 

1. încheierile și procesele-verbale întocmite de executorii judecătorești care, 
potrivit legii, constituie titluri executorii; 

2. înscrisurile autentice, în cazurile prevăzute de lege; 
3. titlurile executorii notariale emise în condițiile prevăzute de lege; 
4. titlurile de credit sau alte înscrisuri cărora legea le recunoaște putere execu-

torie. 
(2) Suspendarea executării titlurilor prevăzute la alin. (1) pct. 2 și 4 poate fi 

cerută și în cadrul acțiunii de fond având ca obiect desființarea lor. Dispozițiile 
art. 719 se aplică în mod corespunzător. 

Hotărâre prealabilă 
Prin Decizia nr. 60/2017 (nepublicată), Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că: „În 
interpretarea dispoziţiilor art. 2.431 din Codul civil raportat la art. 632 din Codul de procedură 
civilă, este posibilă executarea silită a unei creanţe garantate printr-un contract de ipotecă 
valabil încheiat, ce constituie titlu executoriu, chiar dacă dreptul de creanţă însuşi nu este 
constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispoziţiilor legale, titlu executoriu”. 

Art. 639. Înscrisurile autentice notariale. (1) Actul autentificat de notarul public 
care constată o creanță certă, lichidă și exigibilă constituie titlu executoriu. În lipsa 
originalului, titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe 
exemplarul din arhiva notarului public. 

(2) În cazul anulării de către instanța de judecată a înscrisului autentificat de 
notarul public, răspunderea civilă a notarului public poate fi angajată numai pentru 
încălcarea de către acesta cu vinovăție a obligațiilor sale profesionale, urmate de 
cauzarea unui prejudiciu, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă. 

Corelaţii 
Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale - art. 100. (1) Înscrisul auten-
tificat de notarul public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la 
data exigibilităţii acesteia. În lipsa înscrisului original poate constitui titlu executoriu duplicatul 
sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public. 
(2) Constituie, de asemenea, titlu executoriu acordul parental încheiat prin înscris autentificat 
cu ocazia divorţului sau ulterior acestui moment, în care, exercitând împreună autoritatea 
părintească, părinţii se înţeleg cu privire la aspecte cum sunt: stabilirea locuinţei copilului, 
modalitatea de păstrare a legăturilor personale cu minorul ale părintelui cu care acesta nu 
locuieşte, precum şi alte măsuri asupra cărora părinţii pot să dispună în condiţiile art. 375 
alin. (2) din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare. 

Art. 637-639 
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Art. 640. Titlurile de credit. Cambia, biletul la ordin și cecul, precum și alte 
titluri de credit constituie titluri executorii, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în 
legea specială. 

Corelaţii 
Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin - art. 61 alin. (1) şi art. 106. Cambia şi 
biletul la ordin au  valoare de titluri executorii pentru capital şi accesorii. 
Legea nr. 59/1934 asupra cecului - art. 53. Cecul are valoare de titlu executoriu pentru 
capital şi accesorii. 

Art. 641. Înscrisurile sub semnătură privată1. Înscrisurile sub semnătură pri-
vată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazu-
rile şi condiţiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenţie contrară este 
nulă şi considerată astfel nescrisă. Dispoziţiile art. 664 şi următoarele sunt aplicabile. 

Art. 642. Refuzul eliberării titlului executoriu. Dacă se refuză eliberarea titlului 
executoriu de către alte organe competente potrivit legii și dacă legea specială nu 
prevede altfel, creditorul poate face plângere la judecătoria în circumscripția căreia se 
află organul care trebuia să emită titlul executoriu, în termen de 15 zile de la data 
când a luat cunoștință de refuz. 

Art. 643. Desființarea titlului executoriu. Dacă s-a desființat titlul executoriu, 
toate actele de executare efectuate în baza acestuia sunt desființate de drept, dacă 
prin lege nu se prevede altfel. În acest caz, sunt aplicabile dispozițiile privitoare la 
întoarcerea executării. 

Capitolul III. Participanții la executarea silită 

Art. 644. Enumerare. (1) Participanții la executarea silită sunt: 
1. părțile; 
2. terții garanți; 
3. creditorii intervenienți; 
4. instanța de executare; 
5. executorul judecătoresc; 
6. Ministerul Public; 
7. agenții forței publice; 
8. martorii asistenți, experții, interpreții și alți participanți, în condițiile anume 

prevăzute de lege. 
(2) Dispozițiile art. 41 și următoarele se aplică în mod corespunzător și partici-

panților la executarea silită prevăzuți la alin. (1) pct. 4-8. 

Art. 645. Părțile. (1) Sunt părți în procedura de executare silită creditorul și 
debitorul. 

                                                            
1 Art. 641 este redat astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 4 din Legea nr. 17/2017. 
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(2) Calitatea de creditor sau de debitor se poate transmite oricând în cursul 
executării silite, potrivit legii. În acest caz, actele de executare îndeplinite până la 
data transmiterii calității procesuale produc efecte, în condițiile legii, față de 
succesorii în drepturi ai creditorului sau ai debitorului, după caz. 

Hotărâri prealabile  
1. Prin Decizia nr. 3/2014 (M. Of. nr. 437 din 16 iunie 2016), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a stabilit că: „Consacrarea, prin art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, a 
caracterului executoriu al contractelor de credit, încheiate de o instituție de credit, este 
impusă pentru a permite executarea silită a unei obligații (creanțe), iar nu a unui înscris, 
acesta fiind doar materializarea izvorului obligației respective. În consecință, caracterul 
executoriu este asociat cu creanța, iar nu cu înscrisul ca atare și, atât timp cât legiuitorul a 
acordat contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanța însăși a devenit una 
executorie, astfel încât atributul executorialității nu se constituie într-un aspect de drept 
procesual, așa cum a susținut titularul sesizării, ci a devenit o calitate a creanței, care se 
transmite prin cesiune. (…) 
Modificarea părților originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează 
substanța titlului executoriu, poziția cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu 
particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea în legătură cu creanța”. 
2. Prin Decizia nr. 4/2014 (M. Of. nr. 437 din 16 iunie 2016), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a stabilit că: „(…) art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, nu a conferit contractelor 
de credit trăsătura de titlu executoriu în considerarea persoanelor semnatare ale unor 
asemenea contracte, ci a naturii respectivelor convenții. Modificarea părților originare ale 
actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează substanța titlului executoriu, întrucât 
asigurătorul plătitor subrogat în drepturile creditorului din contractul de credit beneficiază de 
executabilitatea contractului de credit astfel preluat, având în vedere însăși natura juridică a 
subrogației, respectiv aceea de mod de transmitere a obligațiilor, astfel încât creditorul 
subrogat dobândește toate drepturile creditorului plătit în legătură cu creanța”. 

Art. 646. Drepturile părților. (1) Creditorul și debitorul au dreptul să asiste, 
personal sau prin reprezentanții lor, la efectuarea tuturor actelor de executare, să ia 
cunoștință de actele dosarului de executare și să obțină adeverințe și copii de pe 
aceste acte, certificate de executorul judecătoresc, pe cheltuiala părții interesate, 
iar atunci când se consideră vătămați în drepturile ori interesele lor legitime, pot 
contesta actele de executare sau executarea silită însăși, în termenele și condițiile 
prevăzute de lege. Acest drept îl au și alte persoane care justifică un interes ocrotit 
de lege. 

(2) La cererea debitorului, executorul judecătoresc va aplica, în condițiile legii, 
compensația legală dintre creanța prevăzută în titlul a cărui executare s-a cerut 
împotriva sa și creanța pe care el o opune pe baza unui alt titlu executoriu. 

Art. 647. Obligațiile părților. (1) Creditorul este obligat să acorde executorului 
judecătoresc, la cererea acestuia, sprijin efectiv pentru aducerea la îndeplinire, în 
bune condiții, a executării silite, punându-i la dispoziție și mijloacele necesare în 
acest scop. El este obligat să avanseze cheltuielile necesare îndeplinirii actelor de 
executare, potrivit dispozițiilor luate de executor. 
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(2) Debitorul este obligat, sub sancțiunile prevăzute la art. 188 alin. (2), să 
declare, la cererea executorului, toate bunurile sale, mobile și imobile, inclusiv cele 
aflate în proprietate comună pe cote-părți sau în devălmășie, cu arătarea locului în 
care acestea se află, precum și toate veniturile sale, curente sau periodice. 

(3) Debitorul ale cărui bunuri au fost deja sechestrate este ținut să aducă la 
cunoștința executorului care sechestrează aceleași bunuri existența sechestrului 
anterior și identitatea organului de executare care l-a aplicat, predând executorului 
o copie a procesului-verbal de sechestru. 

Art. 648. Terții garanți. (1) Creditorul, în condițiile legii, poate urmări, în limita 
creanței și a accesoriilor acesteia, concomitent sau, după caz, separat, și bunurile 
terților care au garantat plata datoriilor debitorului. În acest caz, dispozițiile privi-
toare la drepturile și obligațiile debitorului se aplică în mod corespunzător și terților 
garanți, în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel. 

(2) Când se urmărește numai terțul fideiusor ori garant ipotecar, toate actele de 
executare vor fi comunicate în același timp și debitorului principal, care va fi 
introdus din oficiu în procedura de urmărire silită. 

Art. 649. Creditorii intervenienți. Orice creditor al debitorului poate, în condi-
țiile art. 690 și următoarele, să intervină în procedura de executare silită aflată în 
curs până la data fixării de către executorul judecătoresc a termenului pentru valori-
ficarea bunurilor urmăribile, iar după depunerea sau consemnarea sumelor reali-
zate din urmărire, poate să participe la distribuirea acestor sume, potrivit dispo-
zițiilor art. 864 și următoarele. 

Art. 650. Terții. Orice terță persoană vătămată printr-un act de executare silită 
poate solicita desființarea acestuia sau, după caz, încetarea executării silite înseși, 
numai pe calea contestației la executare, dacă prin lege nu se dispune altfel. 

Art. 651. Instanța de executare. (1) Instanța de executare este judecătoria în a 
cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, 
după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă 
domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în țară, este competentă 
judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, 
domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în țară, 
judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul biroului executorului judecătoresc 
învestit de creditor. 

(2) Schimbarea domiciliului sau sediului debitorului ori, după caz, al creditorului 
după începerea executării silite nu atrage schimbarea competenței instanței de 
executare. 

(3) Instanța de executare soluționează cererile de încuviințare a executării silite, 
contestațiile la executare, precum și orice alte incidente apărute în cursul executării 
silite, cu excepția celor date de lege în competența altor instanțe sau organe1. 

                                                            
1 Alin. (3) al art. 651 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 1/2016. 
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(4) Dacă prin lege nu se dispune altfel, instanţa de executare se pronunţă prin 
încheiere executorie, care poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la 
comunicare1. 

Art. 652. Executorul judecătoresc. (1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, 
hotărârile judecătorești și celelalte titluri executorii se execută de către executorul 
judecătoresc din circumscripția curții de apel, după cum urmează: 

a) în cazul urmăririi silite a bunurilor imobile, al urmăririi silite a fructelor prinse 
de rădăcini și al executării silite directe imobiliare, executorul judecătoresc din 
circumscripția curții de apel unde se află imobilul; 

b) în cazul urmăririi silite a bunurilor mobile și al executării silite directe mobi-
liare, executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel unde se află domi-
ciliul ori, după caz, sediul debitorului, sau din circumscripția curții de apel unde se 
află bunurile; în cazul în care domiciliul sau, după caz, sediul debitorului se află în 
străinătate, este competent oricare executor judecătoresc; 

c) în cazul executării silite a obligațiilor de a face și a obligațiilor de a nu face, 
executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel unde urmează să se facă 
executarea. 

(2) Dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în circumscripţiile mai 
multor curţi de apel, oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe 
lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu 
privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curţi de apel2. 

(3) Executorul judecătoresc rămâne competent să continue executarea silită 
chiar dacă după începerea executării debitorul și-a schimbat domiciliul sau, după 
caz, sediul. 

(4) În cazul în care executorul judecătoresc inițial învestit de creditor constată 
că nu sunt bunuri și venituri urmăribile în raza competenței sale teritoriale, credi-
torul poate cere instanței de executare continuarea executării silite printr-un alt exe-
cutor judecătoresc, dispozițiile art. 653 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător. 

(5) Nerespectarea dispozițiilor prezentului articol atrage nulitatea necondițio-
nată a actelor de procedură efectuate. 

Art. 653. Recuzarea și înlocuirea executorului judecătoresc. (1) Executorii 
judecătorești pot fi recuzați numai în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 42 și 
următoarele. 

(2) Cererea de recuzare nu suspendă de drept executarea. Cu toate acestea, 
instanța de executare poate dispune, motivat, suspendarea executării până la 
soluționarea cererii de recuzare, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de 
atac. Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în 
prealabil o cauțiune în cuantum de 1.000 lei. În cazul în care valoarea creanței 

                                                            
1 Alin. (4) al art. 651 este redat astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 5 din Legea nr. 17/2017. 
2 Alin. (2) al art. 652 este redat astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 5 din Legea nr. 17/2017. 
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prevăzute în titlul executoriu nu depășește 1.000 lei, cauțiunea va fi de 10% din 
valoarea creanței. 

(3) În caz de admitere a cererii de recuzare, încheierea va arăta în ce măsură actele 
îndeplinite de executorul judecătoresc urmează să fie păstrate. 

(4) La cererea creditorului, instanța de executare poate dispune, pentru motive 
temeinice, înlocuirea executorului judecătoresc cu alt executor judecătoresc indicat 
de către creditor și continuarea executării silite de către noul executor judecătoresc. 
Dispozițiile art. 654 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

Art. 654. Competența. Conexarea executărilor. (1) Când, privitor la aceleași 
bunuri, se efectuează mai multe executări silite de către executori judecătorești 
diferiți, instanța de executare în circumscripția căreia a început prima executare, la 
cererea persoanei interesate sau a oricăruia dintre executori, le va conexa, 
dispunând să se facă o singură executare de către executorul judecătoresc care a 
îndeplinit actul de executare cel mai înaintat, iar dacă executările sunt în același 
stadiu, de către executorul judecătoresc care a început cel dintâi executarea. 

(2) În cazul în care dispune conexarea executărilor, instanța, prin încheiere, se 
va pronunța și asupra cheltuielilor de executare efectuate până în momentul 
conexării. Totodată, instanța va dispune trimiterea dosarelor conexate la executorul 
desemnat potrivit alin. (1). 

(3) După conexare, procedura de executare va continua de la actul de urmărire 
cel mai înaintat. 

(4) Desistarea, după conexare, a oricăruia dintre creditorii urmăritori nu va 
putea să împiedice continuarea executării de la actul de executare cel mai înaintat. 

(5) În cazul executărilor silite aflate pe rolul aceluiași executor, conexarea se va 
dispune de executor, prin încheiere dată cu citarea părților, dispozițiile alin. (2) 
aplicându-se în mod corespunzător. 

Art. 655. Concursul dintre executarea silită și executarea pornită de un 
creditor. Dispozițiile art. 654 rămân aplicabile și atunci când, privitor la aceleași 
bunuri, se efectuează mai multe executări, unele pornite de executorul judecă-
toresc, la cererea unui creditor, iar altele direct de către alți creditori, în cazurile 
anume prevăzute de lege. În astfel de cazuri, toate actele de executare vor fi 
efectuate de către executorul judecătoresc competent în favoarea căruia s-a dispus 
conexarea, potrivit regulilor prevăzute de prezentul cod, dacă prin lege specială nu 
se prevede altfel. 

Art. 656. Actele executorului judecătoresc. (1) În îndeplinirea atribuțiilor și 
îndatoririlor sale legate de punerea în executare a titlurilor executorii, executorul 
judecătoresc va întocmi încheieri, procese-verbale și alte acte de procedură cu 
formele și în termenele prevăzute de lege. 

(2) Erorile materiale săvârșite cu prilejul întocmirii actelor arătate la alin. (1) se 
pot îndrepta, din oficiu sau la cerere, cu respectarea dispozițiilor legale prevăzute 
pentru întocmirea lor. 
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Art. 657. Încheierile executorului judecătoresc. (1) Amânarea, suspendarea 
și încetarea executării silite, eliberarea sau distribuirea sumelor obținute din 
executare, precum și alte măsuri anume prevăzute de lege se dispun de executorul 
judecătoresc prin încheiere, care trebuie să cuprindă: 

a) denumirea și sediul organului de executare; 
b) data și locul întocmirii încheierii și numărul dosarului de executare; 
c) titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează procedura de executare; 
d) numele și domiciliul ori, după caz, denumirea și sediul creditorului și ale 

debitorului; 
e) procedura de executare care face obiectul încheierii; 
f) chestiunea asupra căreia se adoptă încheierea; 
g) motivele în fapt și în drept care au determinat darea încheierii; 
h) dispoziția luată de executor; 
i) calea și termenul de atac al încheierii; 
j) semnătura și ștampila executorului judecătoresc. 
(2) Mențiunile de la alin. (1) lit. a)-h) și j) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității. 
(3) Dacă prin lege nu se dispune altfel, încheierile se dau fără citarea părților, 

se comunică acestora, sunt executorii de drept și pot fi atacate numai cu contes-
tație la executare. 

Art. 658. Ministerul Public. Ministerul Public sprijină, în condițiile legii, execu-
tarea hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii. În cazurile anume prevă-
zute de lege, Ministerul Public poate să ceară punerea în executare a hotărârilor 
judecătorești și a altor titluri executorii. 

Art. 659. Agenții forței publice. (1) În cazurile prevăzute de lege, precum și 
când executorul judecătoresc consideră necesar, organele de poliție, jandarmerie sau 
alți agenți ai forței publice, după caz, sunt obligați să sprijine îndeplinirea promptă și 
efectivă a tuturor actelor de executare silită, fără a condiționa îndeplinirea acestei 
obligații de plata unor sume de bani sau de efectuarea unei alte contraprestații. 

(2) În acest scop, executorul se va adresa autorității competente pentru a 
asigura concursul forței publice, care va trebui să ia măsuri de urgență pentru a se 
evita tergiversarea sau împiedicarea executării. 

(3) Agenții forței publice nu pot refuza să sprijine activitatea de executare silită 
sub motiv că există impedimente, de orice natură, la executare, singurul răspun-
zător pentru nesocotirea acestora fiind executorul judecătoresc, în condițiile legii. 

(4) În caz de refuz, dispozițiile art. 188 alin. (2) și ale art. 189-191 sunt aplica-
bile în mod corespunzător. 

Art. 660. Îndatorirea terților de a da informații. (1) La cererea executorului 
judecătoresc, cei care datorează sume de bani debitorului urmărit ori dețin bunuri ale 
acestuia supuse urmăririi, potrivit legii, au datoria să comunice în scris toate 
informațiile necesare pentru efectuarea executării. Ei sunt ținuți să declare întinderea 
obligațiilor lor față de debitorul urmărit, eventuale modalități care le-ar putea afecta, 
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sechestre anterioare, cesiuni de creanță, subrogații, preluări de datorie, novații, 
precum și orice alte acte sau fapte de natură să modifice conținutul ori părțile rapor-
tului obligațional sau regimul juridic al bunului deținut. La cererea executorului judecă-
toresc sau a părții interesate, instanța de executare poate lua măsurile prevăzute la 
art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. f) și la art. 189. 

(2) De asemenea, la cererea executorului judecătoresc, instituțiile publice, 
instituțiile de credit și orice alte persoane fizice sau persoane juridice sunt obligate 
să îi comunice, de îndată, în copie, documentele, precum și, în scris, datele și infor-
mațiile apreciate de executorul judecătoresc ca fiind necesare realizării executării 
silite, inclusiv codul numeric personal al persoanei supuse executării silite, chiar 
dacă prin legi speciale se dispune altfel. 

Tot astfel, organele fiscale sunt obligate să comunice, în aceleași condiții, 
datele și informațiile pe care le administrează potrivit legii. La cererea executorului 
judecătoresc sau a părții interesate, instanța de executare poate lua măsurile 
prevăzute la art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. f) și la art. 189. 

(3) Dacă cei sesizați nu dispun de informațiile solicitate sau, după caz, refuză 
să le dea, Ministerul Public va întreprinde, la cererea executorului judecătoresc, 
diligențele necesare pentru aflarea informațiilor cerute, în special pentru identifi-
carea entităților publice sau private la care debitorul are deschise conturi sau depo-
zite bancare, plasamente de valori mobiliare, este acționar ori asociat sau, după 
caz, deține titluri de stat, bonuri de tezaur și alte titluri de valoare susceptibile de 
urmărire silită. 

(4) Executorul judecătoresc este obligat să asigure secretul informațiilor primite, 
dacă legea nu prevede altfel. Aceste informații nu pot fi utilizate decât în scopul 
pentru care au fost cerute, fiind interzisă cu desăvârșire, sub sancțiunile prevăzute 
de lege, divulgarea lor către terțe persoane sau utilizarea lor pentru crearea unei 
baze de date personale. 

(5) În vederea obținerii informațiilor necesare executării, executorul judecătoresc 
are acces liber la cartea funciară, la registrul comerțului și la alte registre publice care 
conțin date despre bunurile debitorului susceptibile de urmărire silită. Totodată, 
executorul judecătoresc poate solicita instanței de executare datele și informațiile la 
care se referă art. 154 alin. (8). 

Constituționalitate 
Prin Decizia nr. 473/2013 (M. Of. nr. 30 din 15 ianuarie 2014), Curtea Constituțională a 
constatat că dispozițiile art. 659 alin. (3) C.proc.civ. [devenit art. 660 alin. (3) după republi-
carea Codului în 2015] sunt neconstituționale. 

Art. 661. Martorii asistenți. (1) În cazurile și în condițiile anume prevăzute de 
lege, prezența martorilor asistenți este obligatorie la pătrunderea într-o locuință, în 
localuri, depozite sau alte încăperi, în vederea sechestrării și ridicării bunurilor 
debitorului. 

(2) La aprecierea executorului judecătoresc sau la cererea părților, martorii 
asistenți pot fi invitați și în alte cazuri. 
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(3) Pot fi martori asistenți persoanele cu capacitate de exercițiu deplină care nu 
sunt interesate de săvârșirea actelor de executare și care nu se află cu participanții 
la procedura de executare în legătură de rudenie până la gradul al patrulea inclusiv 
sau de afinitate până la gradul al doilea ori de subordonare. 

(4) Dacă prin lege nu se dispune altfel, numărul martorilor asistenți trebuie să 
fie de cel puțin 2. 

Art. 662. Drepturile și îndatoririle martorilor asistenți. (1) Martorul asistent, 
prin semnarea procesului-verbal, atestă faptele la care a asistat. 

(2) El este îndreptățit să ceară informații despre actele de executare la care 
este invitat și să facă observații în legătură cu îndeplinirea lor. Observațiile marto-
rului asistent, când este cazul, vor fi consemnate de către executorul judecătoresc 
în proces-verbal. 

(3) Înainte de a începe efectuarea actelor de executare la care urmează să parti-
cipe, executorul judecătoresc va explica martorilor asistenți drepturile și îndatoririle lor. 

(4) Pentru serviciul prestat, martorul asistent are dreptul la sumele prevăzute la 
art. 326, care se aplică în mod corespunzător. 

Capitolul IV. Efectuarea executării silite 

Secțiunea 1. Sesizarea organului de executare 

Art. 663. Creanța certă, lichidă și exigibilă. (1) Executarea silită nu se poate 
face decât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă. 

(2) Creanța este certă când existența ei neîndoielnică rezultă din însuși titlul 
executoriu. 

(3) Creanța este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul 
executoriu conține elementele care permit stabilirea lui. 

(4) Creanța este exigibilă dacă obligația debitorului este ajunsă la scadență sau 
acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată. 

(5) Creanțele cu termen și cele condiționale nu pot fi puse în executare, însă 
ele pot participa, în condițiile legii, la distribuirea sumelor rezultate din urmărirea 
silită a bunurilor aparținând debitorului. 

Art. 664. Cererea de executare silită. (1) Executarea silită poate porni numai 
la cererea creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel. 

(2) Cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal 
ori convențional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite 
acestuia prin poștă, curier, telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce 
asigură transmiterea textului și confirmarea primirii cererii de executare cu toate 
documentele justificative. 

(3) Cererea de executare silită, în afara mențiunilor prevăzute la art. 148, va 
cuprinde: 
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a) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, denumirea și sediul credito-
rului și debitorului; 

b) bunul sau, după caz, felul prestației datorate; 
c) modalitățile de executare solicitate de creditor. 
(4) La cerere se vor atașa titlul executoriu în original sau în copie legalizată, 

după caz, și dovada achitării taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum și, 
dacă este cazul, înscrisurile anume prevăzute de lege. 

Art. 665. Înregistrarea cererii de executare1. (1) De îndată ce primește 
cererea de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune înregis-
trarea acesteia și deschiderea dosarului de executare sau, după caz, va refuza 
motivat deschiderea procedurii de executare. 

(2) Încheierea prevăzută la alin. (1) se comunică de îndată creditorului. În cazul în 
care executorul judecătoresc refuză deschiderea procedurii de executare, creditorul 
poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii prevăzute 
la alin. (1), la instanța de executare. 

Art. 666. Încuviințarea executării silite. (1) În termen de maximum 3 zile de la 
înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita încuviințarea executării de 
către instanța de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de el pentru 
conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevă-
zută la art. 665 alin. (1) și dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

(2) Cererea de încuviinţare a executării silite se soluţionează în termen de 
maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanţă, prin încheiere dată în 
camera de consiliu, fără citarea părţilor. Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 
48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare. 
Încheierea se comunică din oficiu, de îndată, executorului judecătoresc, precum şi 
creditorului2. 

(3) Încheierea va cuprinde, în afara mențiunilor prevăzute la art. 233 alin. (1), 
arătarea titlului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, atunci 
când aceasta este determinată sau determinabilă, cu toate accesoriile pentru care 
s-a încuviințat urmărirea, când s-a încuviințat urmărirea silită a bunurilor debitorului 
și modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta. 

(4) Încuviințarea executării silite permite creditorului să ceară executorului 
judecătoresc care a solicitat încuviințarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate 
modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, 
inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviințarea executării silite produce efecte pe 
întreg teritoriul țării. De asemenea, încuviințarea executării silite se extinde și 
asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul 
procedurii de executare silită încuviințate. 

                                                            
1 Art. 665 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 1/2016. 
2 Alin. (2) al art. 666 este redat astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 6 din Legea nr. 17/2017. 
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(5) Instanța poate respinge cererea de încuviințare a executării silite numai 
dacă: 

1. cererea de executare silită este de competența altui organ de executare 
decât cel sesizat; 

2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu; 
3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întrunește toate condițiile 

de formă cerute de lege sau alte cerințe în cazurile anume prevăzute de lege; 
4. creanța nu este certă, lichidă și exigibilă; 
5. debitorul se bucură de imunitate de executare; 
6. titlul cuprinde dispoziții care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită; 
7. există alte impedimente prevăzute de lege. 
(6) Încheierea prin care instanța admite cererea de încuviințare a executării 

silite nu este supusă niciunei căi de atac, însă poate fi cenzurată în cadrul contes-
tației la executare silită, introdusă în condițiile prevăzute de lege. Dispozițiile 
art. 712 alin. (3) rămân aplicabile. 

(7) Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite 
poate fi atacată numai cu apel exclusiv de creditor, în termen de 15 zile de la 
comunicare. Hotărârea prin care se soluţionează apelul se comunică, din oficiu, de 
îndată, şi executorului judecătoresc1. 

(8) În partea finală a încheierii de încuviințare a executării silite va fi adăugată 
formula executorie, cu următorul cuprins: 

«Noi, Președintele României, 
Dăm împuternicire și ordonăm executorilor judecătorești să pună în executare 

titlul (Aici urmează elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a 
pronunțat prezenta încheiere de încuviințare a executării silite. Ordonăm agenților 
forței publice să sprijine îndeplinirea promptă și efectivă a tuturor actelor de executare 
silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în 
condițiile legii. (Urmează semnătura președintelui completului și a grefierului.)» 

Corelații 
O.U.G. nr. 1/2016 prevede în art. VII că „ori de câte ori printr-un act normativ se prevede 
învestirea cu formulă executorie a titlurilor executorii și/sau încuviințarea executării de către 
executorul judecătoresc, acestea vor fi puse în executare după încuviințarea executării de către 
instanța judecătorească competentă potrivit legii, fără a fi necesară învestirea cu formulă 
executorie”. 
Potrivit art. VI alin. (2) din O.U.G. nr. 1/2016, „începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe de urgență, executarea ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat se 
poate face numai după încuviințarea executării potrivit art. 2.445 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta 
ordonanță de urgență, de către instanța judecătorească prevăzută la art. 1811 din Legea 
nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență”. 
 

                                                            
1 Alin. (7) al art. 666 este redat astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 6 din Legea nr. 17/2017. 
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Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 12/2013 (M. Of. nr. 458 din 24 iulie 2013), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3 lit. o) din Legea nr. 146/1997 privind 
taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare [abrogată prin art. 58 lit. a) 
din O.U.G. nr. 80/2013 – n. red.], cu referire la art. 3731 din Codul de procedură civilă, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, ori, după caz, la art. 665 din Codul de procedură civilă 
[devenit art. 666 după republicare – n. red.], adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cererea de încuviințare a executării silite formulată de către 
un creditor împotriva aceluiași debitor, în baza mai multor titluri executorii, se timbrează în funcție 
de fiecare titlu executoriu supus verificării instanței de executare.  
Dispozițiile art. 12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele 
judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 760/C/1999, se aplică și cererilor de 
încuviințare a executării silite formulate în baza unui titlu executoriu, împotriva aceluiași debitor, 
de către mai mulți creditori aflați într-un raport de indivizibilitate sau de solidaritate”.  

Hotărâre prealabilă  
Prin Decizia nr. 7/2017 (M. Of. nr. 220 din 30 martie 2017), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
a stabilit că: „În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. VII din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă şi a unor acte normative conexe, raportat la art. 640 şi art. 666 din Codul de 
procedură civilă, învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin se face în cadrul 
procedurii de încuviinţare a executării silite, iar nu ca o etapă prealabilă distinctă”. 
Art. 667. Înștiințarea debitorului. (1) Dacă cererea de executare a fost încuviin-

țată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea dată 
în condițiile art. 666, împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate 
cu originalul, a titlului executoriu și, dacă legea nu prevede altfel, o somație. 

(2) Comunicarea titlului executoriu și a somației, cu excepția cazurilor în care 
legea prevede că executarea se face fără somație ori fără comunicarea titlului 
executoriu către debitor, este prevăzută sub sancțiunea nulității executării. 

Art. 668. Somația. Debitorul va fi somat să își îndeplinească obligația, de 
îndată sau în termenul acordat de lege, cu arătarea că, în caz contrar, se va pro-
ceda la continuarea executării silite. 

Art. 669. Excepții de la comunicare. Nu este necesară comunicarea titlului 
executoriu și a somației: 

1. în cazurile prevăzute la art. 675; 
2. în cazul ordonanțelor și încheierilor pronunțate de instanță și declarate de 

lege executorii. 

Art. 670. Cheltuieli de executare. (1) Partea care solicită îndeplinirea unui act 
sau a altei activități care interesează executarea silită este obligată să avanseze 
cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activitățile dispuse din oficiu, 
cheltuielile se avansează de către creditor. 

(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina 
debitorului urmărit, în afară de cazul când creditorul a renunțat la executare, 
situație în care vor fi suportate de acesta, sau dacă prin lege se prevede altfel. De 
asemenea, debitorul va fi ținut să suporte cheltuielile de executare stabilite sau, 
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după caz, efectuate după înregistrarea cererii de executare și până la data realizării 
obligației stabilite în titlul executoriu, chiar dacă el a făcut plata în mod voluntar. Cu 
toate acestea, în cazul în care debitorul, somat potrivit art. 668, a executat obligația 
de îndată sau în termenul acordat de lege, el nu va fi ținut să suporte decât chel-
tuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum și onorariul execu-
torului judecătoresc și, dacă este cazul, al avocatului creditorului, proporțional cu 
activitatea depusă de aceștia. 

(3) Sunt cheltuieli de executare: 
1. taxele de timbru necesare declanșării executării silite; 
2. onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii; 
3. onorariul avocatului în faza de executare silită; 
4. onorariul expertului, al traducătorului și al interpretului; 
5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicității procedurii de executare silită și cu 

efectuarea altor acte de executare silită; 
6. cheltuielile de transport; 
7. alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfășurării executării silite. 
(4) Sumele datorate ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul 

judecătoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în 
condițiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanța de executare, pe calea 
contestației la executare formulate de partea interesată și ținând seama de probele 
administrate de aceasta. Dispozițiile art. 451 alin. (2) și (3) se aplică în mod cores-
punzător, iar suspendarea executării în privința acestor cheltuieli de executare nu 
este condiționată de plata unei cauțiuni. 

(5) În cazul în care sumele stabilite potrivit alin. (4) nu pot fi recuperate de la 
debitor, din lipsa bunurilor urmăribile sau din alte asemenea cauze, acestea, cu 
excepția onorariului executorului judecătoresc, vor fi plătite de creditor, care le va 
putea recupera de la debitor când starea patrimonială a acestuia o va permite, 
înăuntrul termenului de prescripție. 

(6) Pentru sumele stabilite prin aplicarea alin. (1)-(5), încheierea constituie titlu 
executoriu atât pentru creditor, cât și pentru executorul judecătoresc1. 

Hotărâre prealabilă 
Prin Decizia nr. 15/2016 (M. Of. nr. 741 din 23 septembrie 2016), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a stabilit că: „a) În interpretarea dispoziţiilor art. 3717 alin. (1), (2) şi (4) din Codul de proce-
dură civilă de la 1865 şi a dispoziţiilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 188/2000, procesul-verbal 
întocmit de către executor, privind cheltuielile de executare care trebuie avansate de către creditor, 
constituie titlu executoriu împotriva acestuia. 
b) Dispoziţiile art. 3717 din Codul de procedură civilă de la 1865 nu au caracter imperativ cu 
privire la modalitatea în care executorul îşi poate recupera cheltuielile de executare, pe baza 
procesului-verbal ce constituie titlu împotriva creditorului sau a convenţiei încheiate cu acesta”. 

Art. 671. Depunerea și consemnarea de cauțiuni sau alte sume. (1) Depu-
nerea sau consemnarea oricărei sume în scopul participării la desfășurarea, potrivit 

                                                            
1 Alin. (6) al art. 670 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2016. 
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legii, a executării silite ori al obținerii suspendării executării silite, depunerea 
sumelor cu afectațiune specială, precum și depunerea sau consemnarea sumelor 
reprezentând veniturile bunurilor urmărite ori prețul rezultat din vânzarea acestor 
bunuri se fac la CEC Bank - S.A., Trezoreria Statului sau la orice altă instituție de 
credit care are în obiectul de activitate operațiuni de consemnare la dispoziția 
instanței de executare sau a executorului judecătoresc. 

(2) Dovada depunerii sau consemnării acestor sume se poate face cu recipisa 
de consemnare sau cu orice alt înscris admis de lege. 

(3) Eliberarea acestor sume se face persoanelor îndreptățite sau reprezen-
tanților acestora numai pe baza dispoziției executorului judecătoresc ori a instanței 
de executare, după caz. 

(4) Dispozițiile art. 1.057 și următoarele privitoare la cauțiunea judiciară se 
aplică în mod corespunzător. 

Art. 672. Comunicarea actelor de procedură. Comunicarea actelor de 
procedură în cadrul executării silite se poate face de către executorul judecătoresc 
fie personal, fie prin intermediul agentului său procedural, iar, dacă aceasta nu este 
posibilă, potrivit dispozițiilor legale privind citarea și comunicarea actelor de 
procedură, care se aplică în mod corespunzător. Dovada comunicării prin agent 
procedural are aceeași forță probantă cu dovada comunicării efectuate de către 
executor însuși. 

Secțiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silită 

Art. 673. Trecerea la executarea silită. În afară de cazul în care legea 
prevede altfel, actele de executare silită nu pot fi efectuate decât după expirarea 
termenului arătat în somație sau, în lipsa acesteia, în cel prevăzut în încheierea 
prin care s-a încuviințat executarea. 

Art. 674. Existența unui termen de plată. Când prin titlul executoriu s-a 
stabilit un termen de plată, executarea nu se poate face mai înainte de împlinirea 
acelui termen. 

Art. 675. Decăderea debitorului din beneficiul termenului de plată. (1) Debi-
torul care beneficiază de un termen de plată va fi decăzut, la cererea creditorului, 
din beneficiul acestui termen, dacă: 

1. debitorul se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor care îi revin potrivit legii în 
scopul realizării executării silite; 

2. debitorul risipește averea sa; 
3. debitorul este în stare de insolvabilitate îndeobște cunoscută sau, dacă prin 

fapta sa, săvârșită cu intenție sau dintr-o culpă gravă, a micșorat garanțiile date 
creditorului său ori nu le-a dat pe cele promise sau, după caz, încuviințate; 

4. alți creditori fac executări asupra averii lui. 
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), instanța de executare va hotărî de urgență, 

în camera de consiliu, cu citarea părților, în termen scurt. În situația în care 
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debitorul nu mai are domiciliul sau sediul cunoscut, va fi citat la ultimul său 
domiciliu ori sediu. 

(3) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică atunci când debitor este statul sau o unitate 
administrativ-teritorială. 

Art. 676. Cazul obligațiilor alternative. (1) Când titlul executoriu cuprinde o 
obligație alternativă, fără să se arate termenul de alegere, executorul judecătoresc 
va notifica debitorului să își exercite acest drept în termen de 10 zile de la 
comunicarea încheierii de încuviințare a executării, sub sancțiunea decăderii. 

(2) Alegerea prestației va fi făcută prin act scris care va fi notificat executorului 
judecătoresc, iar acesta îl va înștiința de îndată pe creditor despre alegerea făcută. 

(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dreptul de alegere trece 
asupra creditorului. În acest caz, executorul judecătoresc îl va soma pe debitor, 
punându-i în vedere să execute prestația aleasă de creditor. 

Art. 677. Executarea prestațiilor reciproce. Când executarea depinde de o 
contraprestație, ce rezultă din același titlu executoriu și urmează să fie făcută de 
creditor în același timp cu prestația debitorului, executarea va putea fi făcută numai 
după ce creditorul a oferit debitorului propria prestație sau după ce a făcut dovada 
cu înscris că debitorul a primit-o ori este în întârziere cu primirea ei. 

Art. 678. Existența unei cauțiuni. Hotărârile ce se execută provizoriu cu dare de 
cauțiune nu se vor executa mai înainte de a se depune cauțiunea. 

Art. 679. Constatarea actelor de executare. (1) Dacă din lege nu rezultă con-
trariul, pentru toate actele de executare efectuate în cursul executării, executorul 
judecătoresc este obligat să încheie procese-verbale care vor cuprinde următoarele 
mențiuni: 

a) denumirea și sediul organului de executare; 
b) numele și calitatea celui care încheie procesul-verbal; 
c) data întocmirii procesului-verbal și numărul dosarului de executare; 
d) titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează actul de executare; 
e) numele și domiciliul ori, după caz, denumirea și sediul debitorului și creditorului; 
f) locul, data și ora efectuării actului de executare; 
g) măsurile luate de executor sau constatările acestuia; 
h) consemnarea explicațiilor, opozițiilor și obiecțiunilor participanților la executare; 
i) alte mențiuni cerute de lege sau considerate de executor ca fiind necesare; 
j) menționarea, când este cazul, a lipsei creditorului sau debitorului ori a refu-

zului sau a împiedicării de a semna procesul-verbal; 
k) menționarea numărului de exemplare în care s-a întocmit procesul-verbal, 

precum și a persoanelor cărora li s-a înmânat acesta; 
l) semnătura executorului, precum și, când este cazul, a altor persoane intere-

sate în executare sau care asistă la efectuarea actului de executare; 
m) ștampila executorului judecătoresc. 
(2) Mențiunile de la alin. (1) lit. a)-g), l) și m) sunt prevăzute sub sancțiunea 

nulității. 
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Art. 680. Accesul la bunurile debitorului. (1) În vederea executării unei hotă-
râri judecătorești, executorul judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă 
domiciliul, reședința sau sediul unei persoane, precum și în orice alte locuri, cu 
consimțământul acesteia, iar în caz de refuz, cu concursul forței publice. 

(2) În cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătorești, la cererea cre-
ditorului sau a executorului judecătoresc, depusă odată cu cererea de încuviințare 
a executării silite ori pe cale separată, instanța competentă va autoriza intrarea în 
locurile menționate la alin. (1). Instanța se pronunță, de urgență, în camera de 
consiliu, cu citarea terțului care deține bunul, prin încheiere executorie care nu este 
supusă niciunei căi de atac1. 

Art. 681. Identificarea bunurilor urmăribile. (1) Executorul judecătoresc are 
dreptul să identifice bunurile urmăribile ale debitorului și, la locul unde ele se 
găsesc, să îndeplinească asupra lor acte de executare, în prezența debitorului sau 
a unuia dintre membrii majori ai familiei sale ori a unei alte persoane majore care 
se află în acel loc, iar în lipsa acestora, în prezența unui agent al forței publice sau, 
în cazurile și condițiile prevăzute de lege, a 2 martori asistenți. 

(2) Identificarea bunurilor urmăribile și efectuarea actelor de executare la domi-
ciliul sau la sediul altei persoane decât cel al debitorului se pot face, în lipsa 
acordului persoanei respective, numai cu autorizarea prealabilă a instanței de 
executare, dată potrivit art. 680 alin. (2). 

Art. 682. Măsuri în cazul opunerii la executare. (1) În cazul în care executorul 
judecătoresc întâmpină opunere la efectuarea unui act de executare, la cererea 
acestuia, făcută în condițiile art. 659 alin. (2), organele de poliție, jandarmerie și alți 
agenți ai forței publice sunt obligați să asigure îndeplinirea efectivă a activității de 
executare silită, inclusiv prin îndepărtarea de la locul executării a debitorului sau a 
oricărei alte persoane. 

(2) Dacă opunerea la executare întrunește elementele constitutive ale unei 
fapte prevăzute de legea penală, executorul judecătoresc încheie un proces-verbal, 
pe care îl va trimite de îndată parchetului de pe lângă instanța de executare. Sesi-
zarea parchetului nu împiedică continuarea executării silite. 

Art. 683. Locul executării. Executarea silită se efectuează, după caz, la locul 
unde debitorul realizează venituri sau la locul unde se găsesc alte venituri ori 
bunuri ale sale supuse urmăririi, dacă legea nu dispune altfel. 

Art. 684. Timpul în care se efectuează executarea. (1) Niciun act de execu-
tare nu se va putea face înainte de ora 6:00 și nici după ora 20:00. 

(2) Executarea silită nu se va putea face la alte ore decât cele menționate și 
nici în zilele nelucrătoare, stabilite potrivit legii, în afară de cazul în care se dispune 
altfel prin chiar hotărârea judecătorească pusă în executare sau de cazurile 

                                                            
1 Alin. (2) al art. 680 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 1/2016. 
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urgente în care executarea poate fi încuviințată de instanța de executare, prin 
încheiere dată în condițiile art. 680 alin. (2). 

(3) Cu titlu de excepție, executarea începută va putea continua în aceeași zi, 
dar nu mai târziu de ora 22:00, iar în zilele următoare, în condițiile prevăzute la 
alin. (1). 

Art. 685. Executarea în lipsa părților. Actele de executare îndeplinite în lipsa 
părților, când prezența lor nu este expres cerută de lege, sunt valabile, dacă sunt 
făcute cu respectarea dispozițiilor legale. 

Art. 686. Sancțiune. Încălcarea dispozițiilor art. 674, 678 și 684 atrage anu-
larea executării. 

Secțiunea a 3-a. Executarea împotriva moștenitorilor 

Art. 687. Interzicerea executării silite. (1) Dacă debitorul moare înainte de 
sesizarea executorului judecătoresc, nicio executare silită nu poate fi pornită, iar 
dacă moare după ce aceasta a fost pornită, ea nu poate fi continuată cât timp 
moștenirea nu a fost acceptată de către cei chemați la moștenire sau, în lipsă, cât 
timp nu a fost numit, în condițiile legii, un curator al succesiunii ori, după caz, un 
curator special pentru executare, în condițiile art. 58. 

(2) În cazul în care creditorul sau executorul judecătoresc ia cunoștință, în orice 
mod, de faptul că debitorul a decedat, acesta este obligat să solicite de îndată 
camerei notarilor publici în a cărei circumscripție a avut ultimul domiciliu defunctul 
să facă mențiune în registrul special prevăzut de lege despre începerea executării 
silite și să îi elibereze un certificat din care să rezulte dacă moștenirea debitorului a 
fost sau nu dezbătută, iar în caz afirmativ, care sunt persoanele care au calitatea 
de moștenitori, precum și faptul dacă până la acceptarea moștenirii de către cel 
puțin unul dintre succesibili a fost sau nu numit un curator al succesiunii. 

(3) În cazul în care se constată că moștenirea nu a fost dezbătută sau, după 
caz, acceptată, creditorul sau executorul judecătoresc poate cere camerei notarilor 
publici în a cărei circumscripție a avut ultimul domiciliu defunctul sau, după caz, 
notarului public deja sesizat întocmirea inventarului succesiunii sau desemnarea 
unei persoane în acest scop. 

Art. 688. Începerea executării contra moștenitorilor. (1) Dacă debitorul 
moare înainte de începerea executării silite și se constată că nu există niciun 
moștenitor acceptant și nici nu este numit un curator al succesiunii, la cererea 
creditorului ori a executorului judecătoresc, instanța de executare va numi de 
îndată un curator special, până când va fi numit, în condițiile legii, curatorul 
succesiunii, dispozițiile art. 58 aplicându-se în mod corespunzător. 

(2) În cazul în care moștenirea a fost acceptată și există numai moștenitori 
majori, executarea silită va fi pornită împotriva tuturor, în afară de cazul în care 
numai unii dintre aceștia sunt chemați, de lege ori potrivit voinței defunctului, să 
răspundă pentru anumite datorii ale defunctului. Dacă executarea silită este pornită 
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contra tuturor moștenitorilor, aceștia vor fi citați, printr-o înștiințare colectivă, făcută 
la locul deschiderii moștenirii, pe numele acesteia, cu excepția cazului în care au 
ales, cu ocazia dezbaterii succesorale ori chiar ulterior, un alt domiciliu în vederea 
citării sau un reprezentant al acestora, după caz. 

(3) Dacă între moștenitori sunt și minori sau persoane puse sub interdicție 
judecătorească, executarea silită nu va putea fi pornită decât după numirea 
reprezentanților sau a ocrotitorilor legali. Dacă însă după o lună de la moartea debi-
torului sau de la punerea sub interdicție judecătorească nu a fost numit repre-
zentantul sau ocrotitorul legal, creditorul sau executorul judecătoresc va putea cere 
instanței de executare numirea unui curator special, până la numirea lui, dispozițiile 
art. 58 aplicându-se în mod corespunzător. 

Art. 689. Continuarea executării contra moștenitorilor. Dacă la moartea 
debitorului executarea era începută, ea se suspendă și nu va fi reluată împotriva 
succesibililor acceptanți decât după 10 zile de la data când aceștia au fost 
încunoștințați despre continuarea executării silite, dispozițiile art. 688 aplicându-se 
în mod corespunzător. 

Secțiunea a 4-a. Intervenția altor creditori 

Art. 690. Dreptul de intervenție. (1) Orice creditor poate interveni în cursul 
executării silite pornite de un alt creditor, însă numai în condițiile și limitele prevă-
zute la alin. (2). 

(2) Pot interveni în executarea silită: 
1. creditorii care au deja un titlu executoriu contra debitorului; 
2. creditorii care au luat măsuri asigurătorii asupra bunurilor acestuia; 
3. creditorii care au un drept real de garanție sau, după caz, un drept de preferință 

asupra bunului urmărit, conservat în condițiile prevăzute de lege; 
4. creditorii chirografari titulari ai unor creanțe bănești rezultate din înscrisuri cu 

dată certă ori din registre ținute cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. 

Art. 691. Termenul de intervenție. (1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, 
intervenția poate fi făcută, sub sancțiunea prevăzută la art. 696, până la termenul 
stabilit de către executor pentru valorificarea, în oricare dintre modalitățile prevă-
zute de lege ori convenite de părți, a bunurilor mobile sau imobile urmărite. 

(2) Cu toate acestea, creditorii care au un drept real de garanție asupra bunu-
rilor urmărite și care este conservat în condițiile prevăzute de lege, creditorii care au 
creanțe având ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului 
Uniunii Europene, precum și alți creditori privilegiați care intervin în cursul urmăririi 
silite au dreptul să participe la distribuire după rangul conferit de dreptul lor de 
preferință, chiar dacă cererea de intervenție a fost făcută după expirarea termenului 
stabilit potrivit alin. (1), dacă și-au depus titlurile de creanță în termenul prevăzut la 
art. 869 alin. (2), în vederea întocmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din 
urmărire. Dispozițiile art. 866 rămân aplicabile. 

Art. 689-691 
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Art. 692. Procedura. (1) Cererea de intervenție trebuie să fie făcută cu respec-
tarea cerințelor prevăzute la art. 664, indicându-se în mod expres dacă creanța 
este certă, lichidă și exigibilă, precum și dacă este garantată sau negarantată, în tot 
ori în parte, privilegiată sau chirografară, după caz. În cazul în care creditorul a 
cerut sau a obținut luarea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului, se 
va face mențiune și despre acest lucru, indicându-se bunurile pentru care s-a cerut 
luarea acestor măsuri. 

(2) Cererea se depune la executorul judecătoresc, împreună cu copii certificate de 
pe documentele justificative, precum și de pe procesul-verbal de constatare a aplicării 
măsurii asigurătorii, dacă este cazul. În situația în care se reclamă creanțe bănești 
rezultate din înscrierile contabile făcute în registre ținute cu respectarea condițiilor 
prevăzute de lege, cererea va fi însoțită, sub sancțiunea inadmisibilității, de un 
extras de pe înscrierile care cuprind aceste sume, legalizate de un notar public. 

(3) După înregistrarea cererii, executorul judecătoresc o va înainta de îndată instan-
ței de executare competente, împreună cu toate documentele justificative, dispozițiile 
art. 665 și 666 aplicându-se în mod corespunzător. Până la soluționarea cererii de 
intervenție, instanța poate suspenda eliberarea sau distribuirea de sume obținute din 
valorificarea bunurilor debitorului. Instanța poate obliga creditorul intervenient la plata 
unei cauțiuni. Dispozițiile art. 719 alin. (7) și (8) se aplică în mod corespunzător. 

(4) Instanța soluționează cererea în camera de consiliu, fără citarea părților, 
dispozițiile art. 666 aplicându-se în mod corespunzător. Dacă creditorii care au 
formulat cerere de intervenție nu au titlu executoriu, instanța va convoca în camera 
de consiliu, de urgență și în termen scurt, debitorul și creditorii care nu au titlu 
executoriu, pentru recunoașterea de către debitor a creanțelor, dispunând totodată 
comunicarea către debitor a copiilor de pe cererile de intervenție și de pe 
documentele justificative. 

(5) La termenul fixat de instanță, debitorul trebuie să declare dacă înțelege să 
recunoască, în tot sau în parte, creanțele pentru care a avut loc intervenția. Dacă 
debitorul nu se înfățișează, se consideră că recunoaște toate creanțele reclamate 
prin cererile de intervenție. 

(6) Dacă debitorul contestă, în tot sau în parte, creanțele reclamate, creditorii 
intervenienți ale căror creanțe au fost contestate au dreptul să solicite instanței, cu 
plata prealabilă a cauțiunii prevăzute la art. 719 alin. (2), să dispună executorului 
judecătoresc ca sumele reclamate să fie puse deoparte, dacă, în termen de 5 zile 
de la data când a avut loc convocarea prevăzută la alin. (4), aceștia vor face 
dovada că au introdus acțiune în justiție în scopul obținerii titlului executoriu. Până 
la expirarea acestui termen, eliberarea sau, după caz, distribuirea acestor sume, 
dacă este cazul, se suspendă de drept, iar după împlinirea termenului instanța va 
decide asupra suspendării, în condițiile alin. (3), până la soluționarea litigiului 
printr-o hotărâre definitivă. În acest din urmă caz, aceste sume vor fi consemnate 
până la soluționarea litigiului printr-o hotărâre definitivă, cu excepția situației în care 
ar fi pretinse de alți creditori în rang util. 



Art. 692 CPC  204 

 

Art. 693. Înștiințarea creditorului urmăritor și a debitorului. (1) Odată cu 
sesizarea instanței de executare, potrivit art. 692 alin. (3), executorul judecătoresc 
va comunica o copie de pe cererea de intervenție și de pe documentele justificative 
creditorului urmăritor, iar după soluționarea cererii de intervenție, și o copie 
certificată de pe încheierea de încuviințare a acesteia. 

(2) Dacă cererea de intervenție a fost încuviințată, executorul îl va înștiința și pe 
debitor, dispozițiile art. 667 aplicându-se în mod corespunzător. 

Art. 694. Drepturile creditorului urmăritor. (1) În cazul creditorilor chirografari 
care au intervenit în cursul urmăririi silite și ale căror creanțe au fost recunoscute 
de debitor, în tot sau în parte, creditorul urmăritor are dreptul de a le indica 
acestora, printr-o notificare, făcută în termen de 10 zile de la data comunicării de 
către executorul judecătoresc a copiei certificate a încheierii de încuviințare a cererii 
de intervenție, existența și a altor bunuri ale debitorului, care pot fi urmărite în mod 
util, invitându-i să ceară extinderea urmăririi și asupra acestor bunuri, dacă au titlu 
executoriu, și să avanseze, în toate cazurile, cheltuielile necesare pentru extindere. 

(2) Dacă însă creditorii intervenienți nu solicită extinderea urmăririi și la 
bunurile indicate de creditorul urmăritor sau, după caz, nu avansează cheltuielile 
necesare extinderii, în termen de 10 zile de la data notificării prevăzute la 
alin. (1), creditorul urmăritor are dreptul de a fi preferat acestora la distribuirea 
sumei rezultate din urmărire. 

(3) Creditorii urmăritori nu se pot opune cererilor de intervenție făcute de alți 
creditori, în afară de cazul în care ei fac dovada că aceștia au acționat în frauda 
drepturilor lor. Ei pot însă contesta, în termenul prevăzut de lege, repartizarea 
creanțelor potrivit proiectului de distribuire a sumelor rezultate din urmărire întocmit 
de către executor. 

Art. 695. Efectele intervenției. (1) Creditorii intervenienți și cei ale căror 
creanțe au fost recunoscute de către debitor, în condițiile prevăzute la art. 692, pot 
să participe la distribuirea sumei rezultate din urmărire, în limita sumelor reclamate 
sau, după caz, recunoscute, și, dacă au titluri executorii, să participe, în condițiile 
legii, la urmărirea bunurilor debitorului și să solicite efectuarea unor acte de 
executare silită, dacă este cazul. 

(2) Creditorii intervenienți ale căror creanțe au fost contestate, în tot sau în parte, 
de către debitor și care au cerut instanței ca sumele reclamate să fie puse deoparte 
pot participa numai la distribuirea sumelor consemnate în condițiile prevăzute la 
art. 692 alin. (6), în afară de cazul în care ar fi pretinse de alți creditori în rang util. 

Art. 696. Intervenția tardivă. Creditorii chirografari care au intervenit după 
expirarea termenului prevăzut la art. 691 alin. (1), dar înainte de expirarea terme-
nului pentru depunerea titlurilor de creanță, în vederea întocmirii proiectului de 
distribuire a sumei rezultate din urmărire, au dreptul să participe la distribuirea părții 
din suma rămasă după îndestularea drepturilor creditorilor urmăritori, a creditorilor 
garantați sau privilegiați și a celor care au intervenit în timp util. Dispozițiile art. 692 
alin. (4)-(6) rămân aplicabile. 

Art. 693-696 
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Secțiunea a 5-a. Perimarea executării silite 

Art. 697. Termenul de perimare. (1) În cazul în care creditorul, din culpa sa, a 
lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării 
silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se 
perimă de drept. 

(2) În caz de suspendare a executării, termenul de perimare curge de la înce-
tarea suspendării. Termenul de perimare nu se suspendă pe timpul cât executarea 
silită este suspendată la cererea creditorului. 

Art. 698. Constatarea perimării. Efecte. (1) Perimarea se constată de către 
instanța de executare, la cererea executorului judecătoresc sau a părții interesate, 
prin încheiere dată cu citarea în termen scurt a părților. 

(2) Perimarea executării atrage desființarea tuturor actelor de executare, cu 
excepția celor care au dus la realizarea, în parte, a creanței cuprinse în titlul execu-
toriu și a accesoriilor. 

Art. 699. Reînnoirea cererii de executare. (1) În caz de perimare a executării, 
se va putea face, înăuntrul termenului de prescripție, o nouă cerere de executare 
silită, dispozițiile art. 665 și 666 fiind aplicabile în mod corespunzător. 

(2) După încuviințarea executării silite, executorul va comunica debitorului 
încheierea instanței, precum și o nouă somație, la care nu se va mai alătura titlul ce 
se execută1. 

Secțiunea a 6-a. Amânarea, suspendarea și restrângerea executării 

Art. 700. Amânarea executării. (1) În afara altor cazuri prevăzute de lege, 
executorul judecătoresc nu poate amâna executarea decât dacă procedura de 
citare sau de întocmire a anunțurilor și publicațiilor de vânzare nu a fost îndeplinită 
sau dacă, la termenul stabilit, executarea nu poate fi efectuată datorită neînde-
plinirii de către creditor a obligațiilor prevăzute la art. 647 alin. (1). 

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), amânarea se dispune de executorul jude-
cătoresc prin încheiere. 

Art. 701. Suspendarea executării. (1) Executarea silită se suspendă în 
cazurile în care aceasta este prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanță. 

(2) Executarea se suspendă și la cererea creditorului urmăritor de către 
executorul judecătoresc. 

(3) Pe perioada suspendării executării, actele de executare efectuate ante-
rior, măsurile de executare dispuse de instanța de executare sau de executor, 
inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor și conturilor bancare, 
rămân în ființă, în afară de cazul în care prin lege sau prin hotărâre judecă-
torească se dispune altfel. 

                                                            
1 Alin. (2) al art. 699 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 1/2016. 
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(4) Actele de executare efectuate în ziua soluționării cererii având ca obiect 
suspendarea, fie și provizorie, a executării silite sunt desființate de drept prin 
efectul admiterii cererii de suspendare și a contestației la executare. 

(5) După încetarea suspendării, executorul, la cererea părții interesate, va 
dispune continuarea executării, în măsura în care actele de executare sau execu-
tarea silită însăși nu au fost desființate de instanța de judecată ori acestea nu au 
încetat prin efectul legii. 

Corelaţii 
A se vedea art. 75 din Legea nr. 85/2014 supra, la art. 412 C.proc.civ. 

Art. 702. Restrângerea executării. (1) Când creditorul urmărește în același timp 
mai multe bunuri mobile sau imobile a căror valoare este vădit excesivă în raport cu 
creanța ce urmează a fi satisfăcută, instanța de executare, la cererea debitorului și 
după citarea creditorului, poate să restrângă executarea la anumite bunuri. 

(2) Dacă cererea este admisă, instanța va suspenda executarea celorlalte bunuri. 
(3) Executarea suspendată nu va putea fi reluată decât după rămânerea defini-

tivă a proiectului de distribuire a sumelor rezultate din executarea efectuată. 

Secțiunea a 7-a. Încetarea executării silite 

Art. 703. Cazuri de încetare a executării. (1) Executarea silită încetează dacă: 
1. s-a realizat integral obligația prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuie-

lile de executare, precum și alte sume datorate potrivit legii; 
2. nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile 

sau a imposibilității de valorificare a unor astfel de bunuri; 
3. creditorul a renunțat la executare; 
4. a fost desființat titlul executoriu; 
5. a fost anulată executarea. 
(2) În toate cazurile, executorul judecătoresc va întocmi o încheiere, motivată în 

fapt și în drept, cu menționarea cauzei de încetare a executării. Încheierea de 
încetare a executării va fi comunicată de îndată creditorului și debitorului. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) pct. 2, 3 și 5 executorul judecătoresc îi va 
remite personal creditorului sau reprezentantului său titlul executoriu. 

Art. 704. Nulitatea executării silite. Nerespectarea dispozițiilor privitoare la 
executarea silită însăși sau la efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea 
actului nelegal, precum și a actelor de executare subsecvente, dispozițiile art. 174 
și următoarele fiind aplicabile în mod corespunzător. 

Art. 705. Reluarea executării. (1) În cazurile prevăzute la art. 703 alin. (1) pct. 2 
se poate cere reluarea executării silite, înăuntrul termenului de prescripție a 
dreptului de a obține executarea silită. 

(2) Reluarea executării silite poate fi cerută și asupra aceluiași bun. Dacă 
acesta este un imobil, atât timp cât, potrivit legii, poate avea loc reluarea executării 
silite, nu se va putea solicita de către executorul judecătoresc radierea urmăririi 
înscrise potrivit dispozițiilor art. 822. 

Art. 702-705 
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Capitolul V. Prescripția dreptului de a obține executarea silită 

Art. 706. Termenul de prescripție. (1) Dreptul de a obține executarea silită se 
prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în 
materia drepturilor reale, termenul de prescripție este de 10 ani. 

(2) Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a 
obține executarea silită. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, termenul de 
prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitive. 

Art. 707. Efectele împlinirii termenului de prescripție. (1) Prescripția nu 
operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate. 

(2) Prescripția stinge dreptul de a obține executarea silită și orice titlu execu-
toriu își pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, 
dacă dreptul de a obține obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, după caz, nu 
s-a prescris, creditorul poate obține un nou titlu executoriu, pe calea unui nou 
proces, fără a i se putea opune excepția autorității de lucru judecat. 

Art. 708. Suspendarea prescripției. (1) Cursul prescripției se suspendă: 
1. în cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripție a 

dreptului de a obține obligarea pârâtului; 
2. pe timpul cât suspendarea executării silite este prevăzută de lege ori a fost 

stabilită de instanță sau de alt organ jurisdicțional competent; 
3. cât timp debitorul nu are bunuri urmăribile sau care nu au putut fi valorificate 

ori își sustrage veniturile și bunurile de la urmărire; 
4. în alte cazuri prevăzute de lege. 
(2) După încetarea suspendării, prescripția își reia cursul, socotindu-se și timpul 

scurs înainte de suspendare. 
(3) Prescripția nu se suspendă pe timpul cât executarea silită este suspendată 

la cererea creditorului urmăritor. 

Art. 709. Întreruperea prescripției. (1) Cursul prescripției se întrerupe: 
1. pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în 

cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligației prevăzute în titlul 
executoriu ori a recunoașterii, în orice alt mod, a datoriei; 

2. pe data depunerii cererii de executare, însoțită de titlul executoriu, chiar dacă 
a fost adresată unui organ de executare necompetent; 

3. pe data depunerii cererii de intervenție în cadrul urmăririi silite pornite de alți 
creditori; 

4. pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare; 
5. pe data depunerii cererii de reluare a executării; 
6. în alte cazuri prevăzute de lege. 
(2) După întrerupere, începe să curgă un nou termen de prescripție. 
(3) Prescripția nu este întreruptă dacă executarea silită a fost respinsă, anulată 

sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunțat la ea. 

Art. 706-709 
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Art. 710. Repunerea în termenul de prescripție. (1) După împlinirea terme-
nului de prescripție, creditorul poate cere repunerea în acest termen numai dacă a 
fost împiedicat să ceară executarea datorită unor motive temeinice. 

(2) Cererea de repunere în termen se introduce la instanța de executare com-
petentă, în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării. Judecata cererii se face 
cu citarea părților, prin hotărâre supusă numai apelului, potrivit dreptului comun. 

(3) Dacă cererea de repunere în termen a fost admisă, creditorul poate formula 
cerere de executare silită în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a 
hotărârii. 

Art. 711. Alte dispoziții aplicabile. Prevederile prezentului capitol se completează 
cu dispozițiile Codului civil privitoare la prescripția extinctivă. 

Capitolul VI. Contestația la executare 

Art. 712. Obiectul contestației. (1) Împotriva executării silite, a încheierilor 
date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se 
poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De ase-
menea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecă-
toresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de execu-
tare silită în condițiile legii. 

(2) Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443, se poate face contes-
tație și în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau 
aplicarea titlului executoriu. 

(3) De asemenea, după începerea executării silite, cei interesați sau vătămați 
pot cere, pe calea contestației la executare, și anularea încheierii prin care s-a 
admis cererea de încuviințare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea 
condițiilor legale1. 

(4) Împărțirea bunurilor proprietate comună pe cote-părți sau în devălmășie 
poate fi hotărâtă, la cererea părții interesate, și în cadrul judecării contestației la 
executare. 

Art. 713. Condiții de admisibilitate. (1) Dacă executarea silită se face în 
temeiul unei hotărâri judecătorești sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe 
cale de contestație motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în 
cursul judecății în primă instanță sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă. 

(2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu 
decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive 
de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai 
dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală 
specifică pentru desființarea lui. 

                                                            
1 Alin. (3) al art. 712 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 1/2016. 
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(3) Nu se poate face o nouă contestație de către aceeași parte pentru motive 
care au existat la data primei contestații. Cu toate acestea, contestatorul își poate 
modifica cererea inițială adăugând motive noi de contestație dacă, în privința aces-
tora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestației la executare. 

(4) Creditorii neurmăritori au dreptul de a interveni în executarea efectuată de 
alți creditori, pentru a lua parte la executare sau la distribuirea sumelor obținute din 
urmărirea silită a bunurilor debitorului. 

(5) În cazul procedurii urmăririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predării silite 
a bunului imobil sau mobil, contestația la executare poate fi introdusă și de o terță 
persoană, însă numai dacă aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept 
real cu privire la bunul respectiv. 

Art. 714. Instanța competentă. (1) Contestația se introduce la instanța de 
executare. 

(2) În cazul urmăririi silite a imobilelor, al urmăririi silite a fructelor și a veniturilor 
generale ale imobilelor, precum și în cazul predării silite a bunurilor imobile, dacă 
imobilul se află în circumscripția altei curți de apel decât cea în care se află instanța 
de executare, contestația se poate introduce și la judecătoria de la locul situării 
imobilului. 

(3) Contestația privind lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu 
se introduce la instanța care a pronunțat hotărârea ce se execută. Dacă o asemenea 
contestație vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicție, 
competența de soluționare aparține instanței de executare. 

Art. 715. Termene. (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestația privi-
toare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data 
când: 

1. contestatorul a luat cunoștință de actul de executare pe care-l contestă; 
2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înștiințarea privind înfiin-

țarea popririi. Dacă poprirea este înființată asupra unor venituri periodice, termenul 
de contestație pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei rețineri 
din aceste venituri de către terțul poprit; 

3. debitorul care contestă executarea însăși a primit încheierea de încuviințare a 
executării sau somația ori de la data când a luat cunoștință de primul act de 
executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviințare a executării și nici 
somația sau executarea se face fără somație. 

(2) Contestația împotriva încheierilor executorului judecătoresc, în cazurile în 
care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive, se poate face în termen de 15 zile de 
la comunicare. 

(3) Contestația privind lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului execu-
toriu se poate face oricând înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a 
obține executarea silită. 

(4) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestația prin care o terță persoană 
pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit 
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poate fi introdusă în tot cursul executării silite, dar nu mai târziu de 15 zile de la 
efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului. 

(5) Neintroducerea contestației în termenul prevăzut la alin. (4) nu îl împiedică 
pe cel de-al treilea să își realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, în 
condițiile legii, sub rezerva drepturilor definitiv dobândite de către terții adjudecatari 
în cadrul vânzării silite a bunurilor urmărite. 

Art. 716. Condiții de formă. (1) Contestațiile se fac cu respectarea cerințelor 
de formă prevăzute pentru cererile de chemare în judecată. 

(2) Contestatorul care nu locuiește sau nu are sediul în localitatea de reședință 
a instanței poate, prin chiar cererea sa, să își aleagă domiciliul sau sediul procesual 
în această localitate, arătând persoana căreia urmează să i se facă comunicările. 

(3) Întâmpinarea este obligatorie. 

Art. 717. Procedura de judecată. (1) Contestația la executare se judecă cu 
procedura prevăzută de prezentul cod pentru judecata în primă instanță, care se 
aplică în mod corespunzător, dispozițiile art. 200 nefiind aplicabile în acest caz. 

(2) Instanța sesizată va solicita de îndată executorului judecătoresc să îi 
transmită, în termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de 
executare contestate, dispozițiile art. 286 fiind aplicabile în mod corespunzător, și îi 
va pune în vedere părții interesate să achite cheltuielile ocazionate de acestea. 

(3) Părțile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestației se face de 
urgență și cu precădere. 

(4) La cererea părților sau atunci când apreciază că este necesar, instanța va putea 
solicita relații și explicații scrise de la executorul judecătoresc. 

Art. 718. Căi de atac. (1) Hotărârea pronunțată cu privire la contestație poate fi 
atacată numai cu apel, cu excepția hotărârilor pronunțate în temeiul art. 712 
alin. (4) și art. 715 alin. (4) care pot fi atacate în condițiile dreptului comun. 

(2) Hotărârea prin care s-a soluționat contestația privind înțelesul, întinderea 
sau aplicarea titlului executoriu este supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea ce 
se execută. Dacă prin contestație s-a cerut lămurirea înțelesului, întinderii ori 
aplicării unui titlu care nu constituie hotărâre a unui organ de jurisdicție, hotărârea 
prin care s-a soluționat contestația va putea fi atacată numai cu apel, dispozițiile 
alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător. 

Art. 719. Suspendarea executării. (1) Până la soluționarea contestației la 
executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părții interesate și 
numai pentru motive temeinice, instanța competentă poate suspenda executarea. 
Suspendarea se poate solicita odată cu contestația la executare sau prin cerere 
separată. 

(2) Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prea-
labil o cauțiune, calculată la valoarea obiectului contestației, după cum urmează: 

a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei; 
b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depășește 10.000 lei; 
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c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depășește 100.000 lei; 
d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depășește 1.000.000 lei. 
(3) Dacă obiectul contestației nu este evaluabil în bani, cauțiunea va fi de 1.000 

lei, în afară de cazul în care legea dispune altfel. 
(4) Suspendarea executării este obligatorie și cauțiunea nu este necesară dacă: 
1. hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, executoriu; 
2. înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească 

dată în prima instanță; 
3. debitorul face dovada cu înscris autentic că a obținut de la creditor o 

amânare ori, după caz, beneficiază de un termen de plată. 
(5) Dacă bunurile urmărite sunt supuse pieirii, degradării, alterării sau depre-

cierii, se va suspenda numai distribuirea prețului obținut din valorificarea acestor 
bunuri. 

(6) Asupra cererii de suspendare instanţa, în toate cazurile, se pronunţă prin 
încheiere, chiar şi înaintea termenului fixat pentru judecarea contestaţiei. Părţile vor fi 
întotdeauna citate, iar încheierea poate fi atacată, în mod separat, numai cu apel sau, 
dacă este pronunţată de curtea de apel, numai cu recurs, în termen de 5 zile de la 
pronunţare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă1. 

(7) Dacă există urgență și dacă, în cazurile prevăzute la alin. (2), respectiv 
alin. (3), s-a plătit cauțiunea, instanța poate dispune, prin încheiere și fără citarea 
părților, suspendarea provizorie a executării până la soluționarea cererii de suspen-
dare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauțiunea depusă potrivit 
prezentului alineat rămâne indisponibilizată chiar dacă cererea de suspendare 
provizorie este respinsă și este deductibilă din cauțiunea finală stabilită de instanță, 
dacă este cazul. 

(8) Încheierea prin care s-a dispus suspendarea executării silite se comunică 
din oficiu și de îndată executorului judecătoresc. 

Corelații 
Legea nr. 76/2012 – Art. 12. (1) Ori de câte ori legea specială prevede că cererea de suspen-
dare a executării silite se soluționează de către președintele instanței, de la data intrării în 
vigoare a Codului de procedură civilă, judecarea acestei cereri se va face de către un complet al 
instanței competente potrivit legii. 
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și cererilor de suspendare a executării unei hotărâri jude-
cătorești, a unei hotărâri pronunțate de un organ cu activitate jurisdicțională sau, după caz, a 
altui titlu executoriu, în cazul în care acestea sunt atacate în justiție. 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 8/2015 (M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 450 alin. (5) raportat la art. 997 și urm. 
și art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă: 
- cererea de suspendare provizorie se judecă de un complet format din doi judecători; 
- instanța se pronunță asupra cererii prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac”. 

                                                            
1 Alin. (6) al art. 719 este redat astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 7 din Legea nr. 17/2017. 
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Art. 720. Efectele soluționării contestației. (1) Dacă admite contestația la 
executare, instanța, ținând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori 
anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării 
înseși, va anula ori lămuri titlul executoriu. 

(2) De asemenea, dacă prin contestația la executare s-a cerut de către partea 
interesată împărțirea bunurilor proprietate comună, instanța va hotărî și asupra 
împărțelii acestora, potrivit legii. 

(3) În cazul respingerii contestației, contestatorul poate fi obligat, la cerere, la 
despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar când contes-
tația a fost exercitată cu rea-credință, el va fi obligat și la plata unei amenzi 
judiciare de la 1.000 lei la 7.000 lei. 

(4) Hotărârea de admitere sau de respingere a contestației, rămasă definitivă, 
va fi comunicată, din oficiu și de îndată, și executorului judecătoresc. 

(5) Dacă contestația este admisă, executorul judecătoresc este obligat să se 
conformeze măsurilor luate sau dispuse de instanță. 

(6) Atunci când contestația a fost respinsă, suma reprezentând cauțiunea 
depusă rămâne indisponibilizată, urmând a servi la acoperirea creanțelor arătate la 
alin. (3) sau a celor stabilite prin titlul executoriu, după caz, situație în care se va 
comunica executorului și recipisa de consemnare a acestei sume. 

(7) În cazul în care constată refuzul nejustificat al executorului de a primi ori de a 
înregistra cererea de executare silită sau de a îndeplini un act de executare silită ori 
de a lua orice altă măsură prevăzută de lege, instanța de executare va putea obliga 
executorul, prin aceeași hotărâre, la plata unei amenzi judiciare de la 1.000 lei la 
7.000 lei, precum și, la cererea părții interesate, la plata de despăgubiri pentru 
paguba astfel cauzată. 

(8) În situația prevăzută la alin. (7), instanța va solicita încheierea prevăzută la 
art. 665 alin. (1) sau, după caz, actul care constată refuzul executorului judecă-
toresc de a primi ori de a înregistra cererea de executare silită, de a îndeplini un act 
de executare silită ori de a lua altă măsură prevăzută de lege1. 

Capitolul VII. Depunerea cu afectațiune specială 

Art. 721. Condiții. (1) Până la adjudecarea bunurilor scoase la vânzare silită, 
debitorul sau terțul garant poate obține desființarea măsurilor asigurătorii ori de 
executare, consemnând la unitatea prevăzută de lege, la dispoziția executorului 
judecătoresc, întreaga valoare a creanței, cu toate accesoriile și cheltuielile de 
executare, și depunând dovada de consemnare la executorul judecătoresc. 

(2) Asupra cererii debitorului sau a terțului garant, executorul judecătoresc se 
va pronunța de urgență, prin încheiere, dată cu citarea părților, ce va fi comunicată 
de îndată părților. 
                                                            

1 Alin. (8) al art. 720 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 1/2016. 
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(3) Dacă cererea este admisă și debitorul sau terțul garant nu se opune, 
executorul judecătoresc, odată cu desființarea măsurilor, va dispune și eliberarea 
sumei în mâinile creditorului. 

(4) Dacă însă debitorul sau terțul garant va dovedi că a făcut contestație în 
termen și se va opune la eliberare, aceasta este suspendată de drept, iar executorul 
judecătoresc se va pronunța asupra eliberării sumei numai după ce instanța a dat o 
hotărâre definitivă asupra contestației respective. 

Art. 722. Efecte. Suma consemnată de debitor sau de terțul garant, potrivit 
art. 721, va servi exclusiv la plata creditorului pe seama căruia s-a făcut consem-
narea, precum și la acoperirea cheltuielilor de executare, cu excepția cazului în 
care sunt mai mulți creditori urmăritori sau intervenienți, când se va proceda la 
distribuire, potrivit dispozițiilor art. 864 și următoarele. 

Capitolul VIII. Întoarcerea executării 

Art. 723. Dreptul la întoarcerea executării. (1) În toate cazurile în care se 
desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la 
întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia. Cheltuielile de 
executare pentru actele efectuate rămân în sarcina creditorului. 

(2) Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptățit, 
fără însă a se aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de terții de bună-credință. 

(3) În cazul în care executarea silită s-a făcut prin vânzarea unor bunuri mobile, 
întoarcerea executării se va face prin restituirea de către creditor a sumei rezultate 
din vânzare, actualizată în funcție de rata inflației, cu excepția situației când se 
aplică art. 777. 

Art. 724. Modalitatea de restabilire. (1) În cazul în care instanța judecătorească 
a desființat titlul executoriu sau însăși executarea silită, la cererea celui interesat, va 
dispune, prin aceeași hotărâre, și asupra restabilirii situației anterioare executării. În 
cazul în care bunul supus executării silite este un bun imobil, instanța va dispune 
asupra efectuării operațiunilor de carte funciară necesare, fără însă a se aduce 
atingere drepturilor definitiv dobândite de terții de bună-credință, potrivit regulilor de 
carte funciară. 

(2) Dacă instanța care a desființat hotărârea executată a dispus rejudecarea în 
fond a procesului și nu a luat măsura restabilirii situației anterioare executării, 
această măsură se va putea dispune de instanța care rejudecă fondul. 

(3) Dacă nu s-a dispus restabilirea situației anterioare executării în condițiile 
alin. (1) și (2), cel îndreptățit o va putea cere, pe cale separată, instanței de 
executare. Judecata se va face de urgență și cu precădere, hotărârea fiind supusă 
numai apelului. 

Art. 725. Cazuri speciale. Dacă titlul executoriu emis de un alt organ decât o 
instanță judecătorească a fost desființat de acel organ sau de un alt organ din afara 
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sistemului instanțelor judecătorești, iar modalitatea restabilirii situației anterioare 
executării nu este prevăzută de lege ori, deși este prevăzută, nu s-a luat această 
măsură, ea se va putea obține pe calea unei cereri introduse la instanța prevăzută 
la art. 724 alin. (3). 

Art. 726. Executarea provizorie. Hotărârea de primă instanță prin care s-a 
dispus restabilirea situației anterioare executării poate fi dată cu executare provizorie, 
dispozițiile art. 449 aplicându-se în mod corespunzător. 
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Secțiunea a 3-a. Poprirea 

Art. 781. Obiectul popririi. (1) Sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele 
de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate 
debitorului ori deținute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta 
din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente. De 
asemenea, în condițiile art. 733 alin. (1), pot fi poprite și bunurile mobile corporale 
ale debitorului deținute de un terț în numele său. 

(2) În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul 
urmăririi silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât și încasările 
viitoare, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 729, dacă este cazul. 

(3) Poprirea se poate înființa și asupra sumelor sau bunurilor mobile incorporale 
pe care creditorul le datorează debitorului, dacă ambele creanțe sunt certe și lichide. 

(4) Se va putea popri și creanța cu termen ori sub condiție. În acest caz, 
poprirea nu va putea fi executată decât după ajungerea la termen ori de la data 
îndeplinirii condiției. 

(5) Nu sunt supuse executării silite prin poprire: 
a) sumele care sunt destinate unei afectațiuni speciale prevăzute de lege și 

asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziție; 
b) sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanțări primite de la instituții 

sau organizații naționale și internaționale pentru derularea unor programe ori proiecte; 
c) sumele aferente plății drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de 

la data înființării popririi. Atunci când asupra aceluiași cont sunt înființate mai multe 
popriri, termenul de 3 luni în care se pot efectua plăți aferente drepturilor salariale 
viitoare se calculează o singură dată de la momentul înființării primei popriri. 

Art. 782. Cererea de poprire. Competența1. (1) Poprirea se înfiinţează la 
cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în 
circumscripţia curţii de apel unde îşi are domiciliul sau sediul debitorul.  

(2) Dispozițiile art. 652 alin. (5) sunt aplicabile. 
Nota coordonatorului (V.B.): Ca urmare a modificării operate prin Legea nr. 17/2017, 
executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde îşi are domiciliul sau sediul 
debitorul dobândeşte o competenţă exclusivă de a efectua acte de executare specifice 
popririi pe întregul teritoriu al ţării, indiferent de locul situării bunurilor popribile sau al domici-
liului/sediului terţului poprit. De asemenea, acest executor judecătoresc, legal sesizat pentru 
desfăşurarea executării silite prin poprire, devine competent, pe calea prorogării prevăzute de 
art. 652 alin.(2) C.proc.civ., să efectueze urmăriri silite mobiliare sau imobiliare asupra unor 
bunuri aflate în circumscripţia altor curţi de apel, în măsura în care a fost încuviinţată execu-
tarea silită şi în aceste modalităţi. 

Art. 783. Înființarea popririi. (1) Poprirea se înființează fără somație, în baza 
încheierii de încuviințare a executării, prin adresă în care se va preciza și titlul 
executoriu în temeiul căruia s-a înființat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia 
persoane arătate la art. 781 alin. (1), împreună cu încheierea de încuviințare a 
executării sau un certificat privind soluția pronunțată în dosar. Despre măsura luată 

                                                            
1 Art. 782 este redat astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 8 din Legea nr. 17/2017. 
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va fi înștiințat și debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa de înființare a 
popririi, la care se vor atașa și copii certificate de pe încheierea de încuviințare a exe-
cutării sau de pe certificatul privind soluția pronunțată în dosar, și titlul executoriu, în 
cazul în care acestea din urmă nu i-au fost anterior comunicate1. 

(2) În adresa de înființare a popririi i se va pune în vedere celei de-a treia per-
soane, care devine, potrivit alin. (1), terț poprit, interdicția de a plăti debitorului sumele 
de bani sau bunurile mobile pe care i le datorează ori pe care i le va datora, decla-
rându-le poprite în măsura necesară pentru realizarea obligației ce se execută silit. 

(3) Adresa de înființare a popririi va cuprinde numele și domiciliul debitorului 
persoană fizică ori, pentru persoanele juridice, denumirea și sediul lor, precum și 
codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de 
identificare fiscală, dacă sunt cunoscute. 

(4) În cazul în care se solicită înființarea popririi pentru toate conturile unei 
persoane fizice sau juridice, inclusiv pentru conturile subunităților fără personalitate 
juridică ale acesteia din urmă, se vor indica, dacă sunt cunoscute, elementele de 
identificare pentru fiecare cont în parte, respectiv pentru fiecare subunitate fără 
personalitate juridică a debitorului persoană juridică. 

(5) În cazul în care adresa de înființare a popririi se transmite unei unități opera-
ționale a unei instituții de credit, poprirea va fi înființată numai asupra conturilor pe 
care debitorul urmărit le are deschise la acea unitate. Dacă debitorul nu are cont 
deschis la unitatea instituției de credit sesizate, aceasta va informa executorul cu 
privire la conturile deschise de debitor la alte unități operaționale. 

(6) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile și în cazurile în care poprirea se înfiin-
țează asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmăribile ce 
se află în păstrare la unități specializate. 

(7) În cazul în care poprirea a fost înființată ca măsură de asigurare și nu a fost 
desființată până la obținerea titlului executoriu, se va comunica terțului poprit o copie 
certificată de pe titlul executoriu în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la 
art. 787. Titlul executoriu va fi însoțit de o adresă care va cuprinde numele și domi-
ciliul debitorului persoană fizică ori, pentru persoanele juridice, denumirea și sediul, 
precum și codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul 
de identificare fiscală, dacă sunt cunoscute, numărul și data adresei în baza căreia 
s-a înființat poprirea asigurătorie, numărul dosarului de executare și datele de identifi-
care a contului în care a fost consemnată suma poprită asigurătoriu. 

(8) După înființarea popririi, orice alt creditor al debitorului poprit va putea să 
poprească aceeași creanță până la eliberarea sau distribuirea sumelor rezultate din 
poprire, cu respectarea dispozițiilor art. 787. 

Art. 784. Efectul înființării popririi. (1) Din momentul comunicării adresei de 
înființare a popririi către terțul poprit sunt indisponibilizate toate sumele și bunurile 
poprite. De la indisponibilizare și până la achitarea integrală a obligațiilor prevăzute 
în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire, terțul 

                                                            
1 Alin. (1) al art. 783 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 1/2016. 



235  Cartea a V-a  Art. 784 

 

poprit nu va face nicio altă plată sau altă operațiune care ar putea diminua bunurile 
indisponibilizate, dacă legea nu prevede altfel. 

(2) Când se popresc sume cu scadențe succesive, indisponibilizarea se întinde 
nu numai asupra sumelor ajunse la scadență, ci și asupra celor exigibile în viitor. 

(3) Indisponibilizarea se întinde și asupra fructelor civile ale creanței poprite, 
precum și asupra oricăror alte accesorii născute chiar după înființarea popririi. 

(4) Prin efectul indisponibilizării, plata sau cesiunea creanței poprite nu va fi 
opozabilă creditorului popritor. De asemenea, nu pot fi opuse creditorului popritor 
actele de dispoziție de orice fel făcute ulterior înființării popririi de debitorul poprit 
asupra bunurilor poprite. 

(5) Poprirea întrerupe prescripția nu numai cu privire la creanța poprită, dar și 
în ceea ce privește creanța pentru acoperirea căreia ea a fost înființată. 

(6) Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile poprite nu va 
înceta decât dacă debitorul consemnează, cu afectațiune specială, toate sumele 
pentru acoperirea cărora a fost înființată poprirea, la dispoziția executorului jude-
cătoresc, în condițiile prevăzute la art. 721. Debitorul va înmâna recipisa de 
consemnare executorului judecătoresc, care îl va înștiința de îndată pe terțul poprit. 

(7) În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități în valută, 
instituțiile de credit sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în 
valută, fără consimțământul titularului de cont, la cursul de schimb comunicat de 
Banca Națională a României pentru ziua respectivă, în vederea consemnării 
acestora potrivit dispozițiilor art. 787. 

(8) În cazul în care titlul executoriu cuprinde o obligație de plată în valută, instituțiile 
de credit sunt autorizate să efectueze convertirea în valuta indicată în titlul executoriu a 
sumelor existente în conturile debitorului, fie în lei, fie într-o altă valută decât aceea în 
care se face executarea, fără a fi necesar consimțământul titularului de cont, la cursul de 
schimb comunicat de Banca Națională a României pentru ziua respectivă. 

Art. 785. Publicitatea popririi. (1) În cazul când creanța poprită este garantată cu 
ipotecă sau cu altă garanție reală, creditorul popritor va fi în drept să ceară, pe baza unei 
copii certificate de executorul judecătoresc de pe adresa de înființare a popririi, ca 
poprirea să fie înscrisă în cartea funciară sau în alte registre de publicitate, după caz. 

(2) Dacă garanția ipotecară este arătată în cererea de poprire, executorul jude-
cătoresc va solicita din oficiu înscrierea în cartea funciară sau în alte registre de 
publicitate, după caz. 

(3) Radierea acestei înscrieri nu se va putea dispune decât cu citarea credito-
rului la cererea căruia aceasta a fost făcută. 

(4) În cazul popririi asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorpo-
rale, dispozițiile art. 742 se aplică în mod corespunzător. 

Art. 786. Continuarea popririi. (1) Poprirea rămâne în ființă și atunci când 
debitorul își schimbă locul de muncă sau este pensionat. În aceste cazuri, terțul poprit 
va trimite actele prin care s-a înființat poprirea unității la care se află noul loc de 
muncă al debitorului sau organului de asigurări sociale competent, care, de la data 
primirii acestor acte, devine terț poprit. 
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(2) Dacă debitorul părăsește unitatea fără ca aceasta să cunoască noul loc de 
muncă, ea îl va încunoștința pe creditor despre această împrejurare. După aflarea 
noului loc de muncă al debitorului, creditorul îl va aduce la cunoștința unității de la 
care debitorul a plecat, pentru a se proceda potrivit alin. (1). 

Art. 787. Obligațiile terțului poprit. (1) În termen de 5 zile de la comunicarea 
popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadența acestora, 
terțul poprit este obligat: 

1. să consemneze suma de bani, dacă creanța poprită este exigibilă, sau, după 
caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite și să trimită dovada 
executorului judecătoresc, în cazul popririi înființate pentru realizarea altor creanțe 
decât cele arătate la pct. 2; 

2. să plătească direct creditorului suma reținută și cuvenită acestuia, în cazul 
sumelor datorate cu titlu de obligație de întreținere sau de alocație pentru copii, 
precum și în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea 
pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrității corporale sau a sănătății. La 
cererea creditorului, suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau, dacă este cazul, 
la reședința indicată, cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului. 

(2) Dacă sunt înființate mai multe popriri, terțul poprit va proceda potrivit 
alin. (1), comunicând, după caz, executorului ori creditorilor arătați la pct. 1 și 2 din 
același alineat numele și adresa celorlalți creditori, precum și sumele poprite de 
fiecare în parte. 

(3) Terțul în mâinile căruia se află bunurile mobile incorporale poprite este 
supus tuturor îndatoririlor și sancțiunilor prevăzute de lege pentru administra-
torii-sechestru de bunuri sechestrate. 

(4) În cazul când poprirea s-a făcut asupra unor bunuri mobile incorporale și 
termenul de restituire este scadent, terțul poate cere executorului să le încredințeze 
unui administrator-sechestru. 

(5) Terțul poprit nu va putea face contestație împotriva popririi. El își va formula 
apărările în instanța de validare. 

Art. 788. Eliberarea și distribuirea sumei consemnate. (1) Executorul jude-
cătoresc va proceda la eliberarea sau distribuirea sumei de bani consemnate, în 
condițiile dispozițiilor art. 787 alin. (1) pct. 1 și ale art. 864 și următoarele. 

(2) În cazul creditorilor care nu locuiesc sau nu își au sediul în localitatea unde 
funcționează executorul, sumele consemnate de terțul poprit vor fi trimise acestora 
la adresa indicată în cererea de înființare a popririi ori vor fi virate în contul indicat 
de aceștia, pe cheltuiala debitorului. 

Art. 789. Cazul popririlor ce depășesc cuantumul sumei urmăribile. (1) În 
cazul în care sunt înființate mai multe popriri și sumele pentru care s-a dispus 
înființarea popririi depășesc suma urmăribilă din veniturile debitorului, terțul poprit, 
în termenul prevăzut la art. 787 alin. (1), va reține și va consemna suma urmăribilă, 
înștiințându-i pe executorii judecătorești care au înființat popririle, dispozițiile 
art. 654 aplicându-se în mod corespunzător. 

Art. 787-789 
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(2) Distribuirea se va face de către executorul judecătoresc competent, potrivit 
dispozițiilor art. 864 și următoarele. 

Art. 790. Validarea popririi. (1) Dacă terțul poprit nu își îndeplinește obligațiile 
ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze 
suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau 
executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terțul poprit 
trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanța de 
executare, în vederea validării popririi. 

(2) În cazul când asupra aceleiași sume datorate de terțul poprit există mai 
multe popriri, care nu au fost executate de către acesta, validarea lor se va putea 
judeca printr-o singură hotărâre. 

(3) Instanța îi va cita pe creditorul urmăritor și pe cei intervenienți, dacă este 
cazul, precum și pe debitorul și terțul poprit și, la termenul fixat pentru judecarea 
cererii de validare, va putea dispune administrarea oricărei probe necesare soluțio-
nării acesteia, care este admisibilă potrivit normelor de drept comun. În instanța de 
validare, terțul poprit poate opune creditorului urmăritor toate excepțiile și mijloa-
cele de apărare pe care le-ar putea opune debitorului, în măsura în care ele se 
întemeiază pe o cauză anterioară popririi. 

(4) Dacă din probele administrate rezultă că terțul poprit îi datorează sume de 
bani debitorului, instanța va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va 
obliga pe terțul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanței, suma datorată 
debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desființarea popririi. 

(5) Poprirea înființată asupra unei creanțe cu termen sau sub condiție va putea 
fi validată, dar hotărârea nu va putea fi executată decât după ajungerea creanței la 
termen sau, după caz, la data îndeplinirii condiției. 

(6) Dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele 
ajunse la scadență, cât și pentru cele care vor fi scadente în viitor, în acest ultim caz 
validarea producându-și efectele numai la data când sumele devin scadente. În cazul 
popririi sumelor de bani din conturile bancare, pentru sumele viitoare, instanța va 
dispune menținerea popririi până la realizarea integrală a creanței. 

(7) Dacă poprirea a fost înființată asupra unor bunuri mobile incorporale care se 
aflau, la data înființării ei, în mâinile terțului poprit, instanța va hotărî vânzarea lor. 

(8) Dacă poprirea a fost înființată asupra unor bunuri mobile incorporale 
datorate debitorului, dar care, la data validării, nu se mai aflau în posesia terțului, 
acesta va fi obligat, prin hotărârea de validare, la plata contravalorii acestor bunuri, 
caz în care va fi urmărit direct de către executorul judecătoresc. 

(9) Terțul poprit care, cu rea-credință, a refuzat să își îndeplinească obligațiile 
privind efectuarea popririi va putea fi amendat, prin aceeași hotărâre de validare, 
cu o sumă cuprinsă între 2.000 lei și 10.000 lei. 

Recursuri în interesul legii 
1. Prin Decizia nr. 8/2016 (M. Of. nr. 480 din 28 iunie 2016), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) și art. 7 lit. a) din Legea 
nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulte-
rioare, raportat la art. 460 alin. (1), art. 246 alin. (1) și (3) și art. 274 alin. (1) din Codul de proce-
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dură civilă din 1865, în prezent art. 790 alin. (1), art. 406 alin. (1) și (3) și art. 453 alin. (1) din Codul 
de procedură civilă, executorul judecătoresc nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, în 
situația în care acesta a renunțat la cererea de validare a popririi ori cererea a fost respinsă de 
instanță, ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de către terțul poprit sau de către debitor”. 
2. Prin Decizia nr. 7/2013 (M. Of. nr. 263 din 10 mai 2013), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea art. 460 alin. (1) din Codul de procedură civilă [din 
1865 – n. red.] stabilește că termenul de 3 luni de la data când terțul poprit trebuia să con-
semneze sau să plătească suma urmăribilă, în care creditorul, debitorul sau organul de exe-
cutare poate sesiza instanța de executare în vederea validării popririi, este un termen impe-
rativ (peremptoriu), legal, fix și absolut, a cărui nerespectare atrage sancțiunea decăderii”. 

Art. 791. Căi de atac. Hotărârea dată cu privire la validarea popririi este 
supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la comunicare. 

Art. 792. Efectele validării popririi. (1) Hotărârea de validare rămasă defini-
tivă are efectul unei cesiuni de creanță și constituie titlu executoriu împotriva terțului 
poprit, până la concurența sumelor pentru care s-a făcut validarea. 

(2) După validarea popririi, terțul poprit va proceda, după caz, la consemnarea 
sau plata prevăzută la art. 787, în limita sumei determinate expres în hotărârea de 
validare. În caz de nerespectare a acestor obligații, executarea silită se va face 
împotriva terțului poprit, pe baza hotărârii de validare, în limita sumei ce trebuia 
consemnată sau plătită. 

(3) Creditorul popritor, în măsura în care creanța sa nu va putea fi acoperită 
prin executarea hotărârii de validare, se va putea întoarce cu alte urmăriri silite 
împotriva debitorului poprit. 

(4) În cazul în care creanța debitorului poprit este garantată cu ipotecă, după ce 
hotărârea de validare a devenit definitivă, se va intabula în cartea funciară strămu-
tarea dreptului de ipotecă în favoarea tuturor creditorilor care au obținut validarea. 

Art. 793. Vânzarea bunurilor poprite. Dacă poprirea a fost înființată asupra 
unor titluri de valoare sau asupra altor bunuri mobile incorporale, executorul va 
proceda la valorificarea lor potrivit dispozițiilor prevăzute pentru urmărirea mobiliară 
propriu-zisă, ținând seama și de reglementările speciale referitoare la aceste 
bunuri, precum și la eliberarea sau distribuirea sumelor obținute potrivit dispozițiilor 
art. 864 și următoarele. 

Art. 794. Desființarea popririi. (1) Dacă după înființarea popririi cauza în temeiul 
căreia s-a înființat aceasta a încetat să mai existe, executorul judecătoresc, din oficiu 
sau la cererea debitorului poprit, va dispune desființarea popririi printr-o adresă către 
terțul poprit. Atunci când poprirea a fost validată, desființarea acesteia se va face de 
instanța de executare prin încheiere executorie, dată cu citarea părților. 

(2) Când creanța debitorului poprit este garantată cu ipotecă, acesta va putea 
cere, în temeiul acestei adrese sau, după caz, al încheierii rămase definitivă, radierea 
notării popririi sau a intabulării strămutării dreptului de ipotecă în cartea funciară. 

(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul radierii popririi 
asupra unor creanțe sau altor bunuri mobile incorporale, înscrise în alte registre de 
publicitate decât cartea funciară. 

Art. 791-794 
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Capitolul II. Urmărirea imobiliară 

Secțiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmărite 

Art. 813. Obiectul urmăririi. (1) Sunt supuse urmăririi silite imobiliare bunurile 
imobile. 

(2) Pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare și dreptul de uzufruct asupra 
unui imobil, precum și dreptul de superficie. 

(3) Dreptul de servitute poate fi urmărit silit numai odată cu fondul dominant 
căruia îi profită. 

(4) Nu sunt supuse urmăririi silite imobilele declarate neurmăribile în cazurile și 
în condițiile prevăzute de lege. 

(5) În cazul titlurilor executorii privitoare la creanțe a căror valoare nu depă-
șește 10.000 lei, vânzarea bunurilor imobile ale debitorului poate fi făcută numai 
dacă acesta nu are alte bunuri urmăribile sau dacă are bunuri urmăribile, dar nu pot fi 
valorificate. Refuzul nejustificat al debitorului de a furniza executorului judecătoresc 
informațiile, lămuririle și dovezile necesare, precum și furnizarea cu rea-credință de 
informații incomplete în legătură cu existența și valoarea unor bunuri mobile ori a 
unor venituri de natură a fi valorificate în vederea acoperirii integrale a creanței 
permit declanșarea urmăririi silite imobiliare chiar dacă valoarea creanței nu depă-
șește 10.000 lei. 

Nota coordonatorului (V.B.): În ipoteza unei creanţe a cărei valoare nu depăşeşte 10.000 lei, 
instanţa, dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii prevăzute de lege, va încuviinţa executarea silită 
(şi) în modalitatea urmăririi imobiliare, urmând ca executorul să verifice dacă sunt aplicabile 
cazurile de excepţie prevăzute de art. 813 alin. (5) C.proc.civ. pentru valorificarea imobilelor, şi 
anume lipsa altor bunuri mobile urmăribile valorificabile sau refuzul debitorului de a da informaţii 
ori furnizarea cu rea-credinţă a unor informaţii incomplete. Creditorului nu i se poate refuza 
încuviinţarea urmăririi imobiliare pe considerentul valorii reduse a creanţei sale, întrucât doar 
ulterior încuviinţării pot fi verificate de către executor ipotezele evocate de art. 813 alin. (5) 
C.proc.civ., în care este permisă urmărirea/valorificarea imobilelor  pentru o creanţă ce nu depă-
şeşte 10.000 lei. De asemenea, creditorilor cu garanţii reale asupra unui imobil nu le sunt aplica-
bile restricţiile prevăzute de acest text de lege, aceştia putând solicita valorificarea imobilului 
respectiv, indiferent de valoarea creanţei garantate.  

Hotărâre prealabilă  
Prin  Decizia nr. 32/2017 (M. Of. nr. 460 din 20 iunie 2017), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
stabilit că: Sintagma „interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani", cuprinsă în preve-
derile art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării progra-
mului «Prima casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, se interpretează în sensul că imobilele asupra cărora este instituită interdicţia 
de înstrăinare nu pot face obiectul unei executări silite pornite la cererea unor creditori chirografari, 
fiind alienabile condiţionat de acordul Ministerului Finanţelor Publice şi al băncii finanţatoare. 

Art. 814. Urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară. (1) Urmărirea 
imobilelor înscrise în cartea funciară se face pe imobile în întregimea lor. 

(2) Se pot urmări în mod separat construcțiile ce formează o proprietate dis-
tinctă de sol, drepturile privitoare la proprietatea pe tronsoane, pe etaje sau pe 
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apartamente, precum și orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care legea le 
declară imobile. 

(3) Sunt supuse urmăririi silite, odată cu imobilul înscris în cartea funciară, și 
orice alte lucrări autonome sau adăugate, potrivit Codului civil, chiar dacă acestea 
din urmă nu sunt înscrise în cartea funciară la data începerii urmăririi. 

Art. 815. Întinderea urmăririi. (1) Urmărirea silită imobiliară se întinde de plin 
drept și asupra bunurilor accesorii imobilului, prevăzute de Codul civil, precum și 
asupra fructelor și veniturilor acestuia. 

(2) Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul. 

Art. 816. Imobilele minorilor și interzișilor. (1) Imobilul unui minor sau al unei 
persoane puse sub interdicție judecătorească nu poate fi urmărit silit înaintea 
urmăririi mobilelor sale. 

(2) Dispozițiile alin. (1) nu împiedică urmărirea silită asupra unui imobil aflat în 
proprietatea comună a minorului sau a persoanei puse sub interdicție judecăto-
rească și a unei persoane cu capacitate deplină de exercițiu, dacă obligația prevă-
zută în titlul executoriu este comună. 

Art. 817. Urmărirea imobilelor ipotecate. (1) Creditorii care au ipotecă 
înscrisă asupra unui imobil îl pot urmări în orice mâini ar trece și pot cere vânzarea 
lui pentru a se îndestula din prețul rezultat. 

(2) Cu toate acestea, în cazul în care se urmărește un imobil ipotecat care a 
fost ulterior înstrăinat, dobânditorul, care nu este personal obligat pentru creanța 
ipotecară, poate să se opună vânzării imobilului ipotecat, dacă au rămas alte 
imobile ipotecate în posesia debitorului principal, și să ceară instanței de executare 
urmărirea prealabilă a acestora din urmă, după regulile prevăzute de Codul civil în 
materie de fideiusiune. Pe durata urmăririi acestor bunuri, urmărirea imobilului 
aparținând terțului dobânditor este suspendată. 

(3) Contestația prin care terțul dobânditor se opune scoaterii la vânzare se va 
putea face, sub sancțiunea decăderii, în termen de 10 zile de la comunicarea 
încheierii prin care s-a dispus notarea în cartea funciară a începerii urmăririi silite. 

(4) Creditorul ipotecar nu poate cere scoaterea la vânzare silită a bunurilor 
neipotecate ale debitorului său decât în cazul în care urmărirea silită a bunurilor 
imobile ipotecate nu a condus la îndestularea creditorului ipotecar în limita sumelor 
totale datorate. 

Art. 818. Urmărirea imobilelor proprietate comună. (1) Creditorii personali ai 
unui debitor coproprietar sau codevălmaș nu vor putea să urmărească partea 
acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi 
partajul acestora. La cererea creditorului, acțiunea în împărțeală poate fi notată în 
cartea funciară. 

(2) Până la soluționarea partajului, prin hotărâre rămasă definitivă, urmărirea 
imobilului este de drept suspendată. Dacă nu s-a făcut decât cerere de partaj, până 
la soluționarea acesteia, prin hotărâre rămasă definitivă, se suspendă prescripția 
dreptului la acțiune contra debitorului coproprietar sau devălmaș. 
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(3) Creditorii personali pot urmări însă cota-parte determinată a debitorului lor 
din dreptul de proprietate asupra imobilului, fără a mai fi necesar să ceară partajul, 
dacă ea este neîndoielnic stabilită și lămurită și este înscrisă, prin arătarea unei 
fracțiuni, în cartea funciară. În acest caz, coproprietarii vor putea cere punerea în 
vânzare a întregului imobil aflat în coproprietate în condițiile prevăzute la art. 823. 

Secțiunea a 2-a. Încuviințarea urmăririi imobiliare 

Art. 819. Competența. (1) Urmărirea silită imobiliară este de competența exe-
cutorului judecătoresc din circumscripția curții de apel unde se află imobilul aparț-
inând debitorului sau unei terțe persoane, dacă se urmărește un imobil ipotecat 
ajuns în mâinile acesteia. 

(2) Dacă se urmăresc mai multe imobile aflate în circumscripția aceleiași curți 
de apel, competența aparține oricăruia dintre executorii judecătorești care funcțio-
nează în această circumscripție, la alegerea creditorului. 

Art. 820. Înștiințarea debitorului și a terțului dobânditor1. Executorul jude-
cătoresc va comunica o copie de pe încheierea de încuviințare a executării silite 
prevăzute de art. 666 atât debitorului, cât și terțului dobânditor, însoțită, în ambele 
cazuri, de titlul executoriu în copie certificată de executor pentru conformitate cu 
originalul și de somație, punându-li-se în vedere ca în termen de 15 zile de la primirea 
acesteia să plătească întreaga datorie, inclusiv dobânzile și cheltuielile de executare. 

Art. 821. Înștiințarea altor persoane. Dacă se urmărește numai cota-parte 
aparținând debitorului din imobilul aflat în proprietate comună pe cote-părți, copii de 
pe încheierea de încuviințare a executării vor fi comunicate și coproprietarilor, cu 
invitația de a-și exercita dreptul ce le este recunoscut potrivit art. 823. 

Art. 822. Publicitatea urmăririi. (1) Odată cu comunicarea încheierii de încu-
viințare, executorul va solicita biroului teritorial de cadastru și publicitate imobiliară 
să dispună, în baza acesteia, notarea urmăririi imobilului în cartea funciară, cu 
arătarea creditorului urmăritor și a sumei pentru care se face urmărirea. 

(2) Când se urmăresc mai multe imobile, înscrise la același birou sau la birouri 
teritoriale de cadastru și publicitate imobiliară diferite, pentru o creanță garantată cu 
ipotecă colectivă, cererea de notare a urmăririi se va înainta biroului teritorial la 
care este înscrisă ipoteca principală, care, după ce va săvârși notările prevăzute de 
lege, va trimite din oficiu o copie de pe încheierile sale biroului de cadastru și 
publicitate imobiliară unde este înscrisă ipoteca secundară. 

(3) Când dreptul de proprietate este înscris numai provizoriu în favoarea 
debitorului, notarea se va face sub condiția justificării înscrierii provizorii. În acest 
caz, creditorul urmăritor va fi în drept să exercite, în numele debitorului, acțiunea 
pentru justificarea dreptului de proprietate. 

(4) Când cererea de notare nu poate fi admisă din cauza unui impediment de 
carte funciară, potrivit legii, se va nota respingerea acesteia. 

                                                            
1 Art. 820 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 1/2016. 
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(5) Încheierea de admitere sau respingere a notării pronunțate de registratorul 
de carte funciară se va comunica, în afara creditorului urmăritor, executorului 
judecătoresc, precum și persoanelor care, potrivit mențiunilor din cartea funciară, 
sunt interesate. 

(6) În cazul în care cererea de executare silită și înscrisurile anexate acesteia nu 
cuprind mențiuni privitoare la imobilul urmărit, executorul judecătoresc va solicita 
efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de prezentul articol de îndată ce 
imobilul va fi identificat cu datele necesare îndeplinirii formalităților de publicitate. 

Art. 823. Vânzarea în întregime a imobilului aflat în coproprietate. (1) Copro-
prietarii imobilului urmărit pentru o parte indiviză vor putea exercita dreptul de a cere 
scoaterea la vânzare a întregului imobil aflat în indiviziune, în termen de 5 zile de la 
comunicarea încheierii de încuviințare a urmăririi ori, în lipsă, de la data comunicării 
încheierii de notare a acesteia în cartea funciară. 

(2) Cererea nu va fi admisă decât dacă va fi semnată de toți coproprietarii și 
dacă va fi depusă personal ori, în lipsă, prin mandatar având procură specială. 
Dacă cererea acestora a fost legalizată de notarul public sau certificată de avocat, 
ea va putea fi depusă de oricare dintre coproprietari, personal sau prin reprezen-
tant, ori va putea fi, de asemenea, transmisă prin poștă, după caz. 

(3) Executorul, primind cererea, va dispune scoaterea la vânzare a întregului imobil, 
prin încheiere, dată fără citarea părților, care se va comunica creditorului urmăritor. 

Art. 824. Suspendarea urmăririi la cererea debitorului. (1) După primirea 
încheierii de încuviințare a urmăririi, debitorul poate cere instanței de executare, în 
termen de 10 zile de la comunicare, să îi încuviințeze ca plata integrală a datoriei, 
inclusiv dobânzile și cheltuielile de executare, să se facă din veniturile nete ale 
imobilelor sale, chiar neurmărite, sau din alte venituri ale sale, pe timp de 6 luni. 

(2) Instanța sesizată potrivit alin. (1) va cita părțile în camera de consiliu și se 
va pronunța de îndată prin încheiere definitivă. În caz de admitere a cererii debi-
torului, instanța va dispune suspendarea urmăririi silite imobiliare, încheierea fiind 
comunicată și executorului. 

(3) Suspendarea urmăririi se va comunica, prin grija executorului, chiriașilor și 
arendașilor sau altor debitori care, de la data comunicării, vor consemna toate 
sumele scadente în viitor la unitatea prevăzută de lege și vor depune recipisa de 
consemnare la executorul judecătoresc. 

(4) Venitul afectat va servi în mod exclusiv pentru acoperirea creanței credito-
rului urmăritor. 

(5) Pentru motive temeinice, creditorul poate solicita instanței reluarea urmăririi 
înainte de expirarea termenului de 6 luni, dispozițiile alin. (2) fiind aplicabile în mod 
corespunzător. 

Art. 825. Concursul de urmăriri imobiliare. În cazul când mai mulți creditori 
au început urmăriri asupra aceluiași imobil, ele se vor conexa de către instanță, la 
cererea oricăruia dintre ei sau a oricăruia dintre executorii judecătorești, în condi-
țiile prevăzute la art. 654. 
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Art. 826. Modalități de valorificare. Imobilele urmărite silit se valorifică prin moda-
litățile de vânzare prevăzute la art. 754-756, care se aplică în mod corespunzător. 

Secțiunea a 3-a. Efectele urmăririi 

Art. 827. Inopozabilitatea unor drepturi. Drepturile reale, precum și orice alte 
drepturi înscrise după notarea urmăririi imobilului în cartea funciară nu vor putea fi 
opuse creditorului urmăritor și adjudecatarului, în afară de cazurile expres prevă-
zute de lege ori de cazul în care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat de acord 
cu acel drept ori debitorul sau terțul dobânditor a consemnat sumele necesare 
acoperirii creanțelor ce se urmăresc, inclusiv dobânzile și cheltuielile de executare. 

Art. 828. Locațiunea și cesiunea de venituri. (1) Închirierile sau arendările, 
precum și cesiunile de venituri făcute de debitor sau terțul dobânditor după data 
notării urmăririi nu vor fi opozabile creditorului urmăritor și adjudecatarului. 

(2) Închirierile sau arendările anterioare notării sunt opozabile, în condițiile legii, 
atât creditorilor urmăritori, cât și adjudecatarului. Cu toate acestea, adjudecatarul 
nu este ținut să respecte locațiunea atunci când prețul convenit este mai mic cu o 
treime decât prețul pieței sau mai mic față de cel rezultat din locațiunile precedente. 

(3) Plățile de chirii sau arenzi efectuate debitorului urmărit înainte de scadență 
nu pot fi însă opuse creditorilor urmăritori și adjudecatarului decât dacă sunt notate 
în cartea funciară. Dispozițiile alin. (2) teza a doua rămân aplicabile. 

Secțiunea a 4-a. Vânzarea la licitație publică 

§1. Formalitățile premergătoare vânzării 

Art. 829. Procesul-verbal de situație. (1) După comunicarea încheierii de 
încuviințare a executării și notarea în cartea funciară a urmăririi silite, executorul 
judecătoresc, în vederea identificării imobilului urmărit și a prețuirii lui, va încheia un 
proces-verbal de situație, care va cuprinde, pe lângă mențiunile prevăzute la art. 839 
alin. (1) lit. a)-c), e) și m), elemente privind descrierea imobilului urmărit, precum și, 
dacă este cazul, obligațiile fiscale cu privire la imobil și sumele datorate cu titlu de 
cotă de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari. În cazul în care debitorul nu 
furnizează aceste elemente în condițiile art. 627, executorul judecătoresc va face 
demersurile prevăzute la art. 660 spre a obține înscrisurile și relațiile care fac posibile 
identificarea imobilului urmărit și evaluarea sa. În invitația comunicată debitorului 
potrivit art. 627, executorul judecătoresc, sub sancțiune de nulitate a executării, va 
indica debitorului că, în lipsa unor relații, însoțite de acte doveditoare, privind 
descrierea imobilului spre a face posibilă evaluarea, se va recurge la demersurile 
prevăzute la art. 660. În toate cazurile, în vederea identificării imobilului, executorul 
judecătoresc are dreptul să se deplaseze la locul situării imobilului. 

(2) În cazul în care imobilul supus urmăririi nu este înscris în cartea funciară, 
executorul judecătoresc va solicita biroului de cadastru și publicitate imobiliară, în 
numele debitorului, deschiderea cărții funciare, în baza unei documentații cadastrale 
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întocmite de o persoană autorizată și a titlurilor de proprietate obținute, când este 
cazul, în condițiile art. 660. Cheltuielile necesare vor fi avansate de creditor și vor fi 
imputate debitorului cu titlu de cheltuieli de executare silită, în condițiile art. 670. 

Art. 830. Evacuarea debitorului. În cazul în care debitorul sau terțul dobân-
ditor ocupă el însuși imobilul urmărit, la cererea creditorului sau a executorului, 
instanța de executare va putea, după împrejurări, să ordone evacuarea sa din 
imobil, în tot sau în parte, fie de îndată, fie într-un anumit termen. 

Art. 831. Administrarea imobilului urmărit. (1) La data comunicării încheierii 
de încuviințare a executării, debitorul sau, după caz, terțul dobânditor este decăzut 
din dreptul de a efectua acte de administrare asupra imobilului urmărit. 

(2) Executorul judecătoresc, atunci când apreciază ca fiind necesar, va numi, 
prin încheiere, un administrator-sechestru care să asigure administrarea imobilului, 
încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor necesare și apărarea în litigiile 
privitoare la acest bun. 

(3) Când debitorul însuși sau terțul dobânditor este administratorul-sechestru al 
imobilului urmărit, executorul judecătoresc îi va preda imobilul cu acest titlu. În caz 
de refuz, procesul-verbal întocmit de executorul judecătoresc va ține loc de 
predare-primire și va fi comunicat potrivit dispozițiilor privitoare la procedura de 
comunicare a citațiilor și a altor acte de procedură. 

Art. 832. Drepturile și obligațiile administratorului-sechestru. (1) Adminis-
tratorul-sechestru este obligat: 

a) să păstreze și să întrețină imobilul urmărit, cu toate accesoriile lui; 
b) să încaseze chiriile, arenzile și alte venituri; 
c) să plătească primele de asigurare, impozitele și taxele locale; 
d) să denunțe contractele de locațiune existente, cu respectarea clauzelor 

contractuale, și să ceară evacuarea locatarilor; 
e) să încheie, cu încuviințarea instanței de executare, dată prin încheiere, cu 

citarea părților, contracte de locațiune pe termen de cel mult 2 ani; 
f) să culeagă fructele și recoltele și să le vândă, în condițiile prevăzute la art. 799. 
(2) Dispozițiile art. 802 și următoarele se aplică în mod corespunzător și admi-

nistratorului-sechestru numit în cadrul acestei proceduri. 

Art. 833. Sumele necesare întreținerii debitorului. (1) Dacă debitorul sau 
terțul dobânditor nu are alt mijloc de subzistență decât veniturile imobilului urmărit, 
la cererea acestuia, executorul judecătoresc va fixa prin proces-verbal o cotă de cel 
mult 20% din aceste venituri pentru întreținerea rezonabilă a lui și a familiei sale, pe 
toată durata urmăririi. 

(2) Împotriva măsurii luate de către executorul judecătoresc, cei interesați se 
pot adresa instanței de executare. Instanța va cita părțile în termen scurt, în 
camera de consiliu, și va hotărî prin încheiere definitivă. 

Art. 834. Distribuirea veniturilor imobilului. Sumele încasate de administra-
torul-sechestru se vor distribui creditorilor, cu respectarea dispozițiilor art. 864-887, 
chiar înainte de distribuirea prețului rezultat din vânzarea imobilului urmărit. 

Art. 830-834 
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§2. Scoaterea în vânzare a imobilului 

Art. 835. Declanșarea procedurii de vânzare. (1) Dacă în termen de 15 zile 
de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării debitorul nu plătește 
datoria, executorul judecătoresc va începe procedura de vânzare. 

(2) În cazul în care obiectul executării silite îl formează mai multe bunuri imobile 
distincte ale debitorului, procedura de vânzare prin licitație publică se va îndeplini 
pentru fiecare bun în parte. 

Art. 836. Evaluarea imobilului urmărit. (1) Executorul judecătoresc va stabili 
de îndată, prin încheiere, valoarea de circulație a imobilului, raportată la prețul 
mediu de piață din localitatea respectivă, și o va comunica părților. 

(2) Totodată, executorul va cere biroului de cadastru și publicitate imobiliară să 
îi comunice drepturile reale și alte sarcini care grevează imobilul urmărit, precum și 
eventualele drepturi de preferință înscrise în folosul altor persoane. Titularii acestor 
drepturi vor fi înștiințați despre executare și vor fi citați la termenele fixate pentru 
vânzarea imobilului. 

(3) La cererea părților interesate sau în cazul în care nu poate proceda el însuși 
la evaluare, executorul judecătoresc va numi un expert care să stabilească 
valoarea de circulație a imobilului. 

(4) Cererea de expertiză va fi făcută de părți, în termen de 15 zile de la comu-
nicarea încheierii prevăzute la alin. (1), sub sancțiunea decăderii. Expertiza poate fi 
cerută și de terțul dobânditor, de coproprietari în cazul prevăzut la art. 823, precum și 
de creditorii intervenienți, în același termen. 

(5) La cerere se vor alătura toate înscrisurile care pot servi pentru evaluarea 
imobilului. 

(6) Expertul va fi numit de către executor prin încheiere executorie, care va 
arăta și termenul de depunere a raportului de expertiză, dispozițiile art. 758 
alin. (6)-(9) aplicându-se în mod corespunzător. Încheierea se comunică părților și 
expertului. Creditorul poate depune la dosar înscrisuri în vederea evaluării 
imobilului, dacă este cazul. 

(7) O altă expertiză nu este admisibilă, dar părțile pot conveni o altă valoare. 
(8) Refuzul debitorului de a permite accesul expertului în imobil în vederea eva-

luării nu împiedică evaluarea, urmând să se ia în considerare înscrisurile depuse la 
dosarul de executare, precum și orice alte date sau informații disponibile, inclusiv 
cele obținute de executor pe baza demersurilor întreprinse în condițiile art. 660. 

Art. 837. Stabilirea prețului imobilului și a valorii altor drepturi. (1) Execu-
torul va fixa prețul imobilului, care va fi prețul de pornire a licitației, la valoarea 
stabilită conform art. 836, prin încheiere definitivă, dată fără citarea părților. 

(2) Separat de prețul imobilului se va determina și valoarea drepturilor de uzu-
fruct, uz, abitație sau servitute, dacă aceste drepturi au fost intabulate ulterior înscrierii 
vreunei ipoteci; în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară se va avea în vedere 
valoarea acestor drepturi menționată în cartea funciară, iar dacă nu este înscrisă, ea 
se va stabili, când este cazul, prin expertiză, în condițiile arătate la art. 836. 
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Art. 838. Punerea în vânzare. (1) În termen de 5 zile de la stabilirea prețului 
imobilului, executorul va fixa, prin încheiere definitivă, termenul pentru vânzarea 
imobilului, ce va fi adus la cunoștința publică prin publicații de vânzare. 

(2) Termenul stabilit pentru vânzare nu va fi mai scurt de 20 de zile și nici mai 
lung de 40 de zile de la afișarea publicației de vânzare la locul unde va avea loc 
licitația. 

Art. 839. Publicitatea vânzării. (1) Publicațiile de vânzare vor cuprinde urmă-
toarele mențiuni: 

a) denumirea și sediul organului de executare; 
b) numărul dosarului de executare; 
c) numele executorului judecătoresc; 
d) numele și domiciliul ori, după caz, denumirea și sediul debitorului, ale terțului 

dobânditor, dacă va fi cazul, și ale creditorului; 
e) titlul executoriu în temeiul căruia se face urmărirea imobiliară; 
f) identificarea imobilului cu arătarea numărului cadastral sau topografic și a 

numărului de carte funciară, precum și descrierea lui sumară; 
g) prețul la care a fost evaluat imobilul; 
h) mențiunea, dacă va fi cazul, că imobilul se vinde grevat de drepturile de 

uzufruct, uz, abitație sau servitute, intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, și că, 
în cazul în care creanțele creditorilor urmăritori nu ar fi acoperite la prima licitație, 
se va proceda în aceeași zi la o nouă licitație pentru vânzarea imobilului liber de 
acele drepturi. Prețul de la care vor începe aceste licitații va fi cel prevăzut la 
art. 846 alin. (6) și (7); 

i) ziua, ora și locul vânzării la licitație; 
j) somația pentru toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului să îl anunțe 

executorului înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile 
prevăzute de lege; 

k) invitația către toți cei care vor să cumpere imobilul să se prezinte la termenul 
de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de 
cumpărare; 

l) mențiunea că ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare, 
o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; 

m) semnătura și ștampila executorului judecătoresc. 
(2) Mențiunile arătate la alin. (1) lit. a) și c)-m) sunt prevăzute sub sancțiunea 

nulității. 
(3) Publicația de vânzare se va afișa la sediul organului de executare și al 

instanței de executare, la locul unde se află imobilul urmărit, la sediul primăriei în a 
cărei rază teritorială este situat imobilul, precum și la locul unde se desfășoară 
licitația, dacă acesta este altul decât locul unde este situat imobilul. 

(4) Publicații în extras, cuprinzând mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și 
f)-m), se vor face, sub sancțiunea nulității, într-un ziar de circulație națională, dacă 
valoarea imobilului depășește suma de 250.000 lei, sau într-un ziar local, dacă nu 
trece peste această sumă. Publicația, în extras sau în întregul ei, va fi publicată, sub 
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sancțiunea nulității, și în Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse 
executării silite și, de asemenea, va putea fi publicată și în ziare, reviste și alte 
publicații existente care sunt destinate vânzării unor imobile de natura celui scos la 
licitație, inclusiv pe alte pagini de internet deschise în același scop. 

(5) Cheltuielile de afișare și publicare vor fi avansate de către creditorul urmă-
ritor și vor fi preluate din prețul bunurilor urmărite. 

(6) Îndeplinirea formalităților privind afișarea publicației la sediul executorului 
judecătoresc, la locul unde se află imobilul urmărit, precum și la locul unde se 
desfășoară licitația, dacă acesta este altul decât locul unde este situat imobilul, se 
va constata prin procese-verbale încheiate de executorul judecătoresc. Afișarea la 
locul imobilului se poate face și de către agentul procedural al executorului judecă-
toresc. În cazul afișării la sediul instanței și la sediul primăriei, procesul-verbal se 
întocmește de către funcționarul instituției însărcinat cu asemenea atribuții, la 
dosarul de executare trebuind să existe, la data licitației, dovada că executorul 
judecătoresc a solicitat instituțiilor respective afișarea publicației. 

Art. 840. Comunicarea publicațiilor de vânzare. (1) Câte un exemplar din 
publicația de vânzare se va comunica, potrivit dispozițiilor pentru comunicarea și 
înmânarea citațiilor: 

a) creditorului urmăritor și debitorului, precum și, după caz, terțului dobânditor, 
coproprietarilor sau altor persoane care au un drept înscris în legătură cu bunul 
imobil scos la vânzare; 

b) creditorilor ipotecari înscriși în cartea funciară, precum și celor care au 
înscrieri provizorii sau notări în legătură cu vreun drept real, dacă înscrierile sau 
notările sunt anterioare notării urmăririi. Comunicarea se va face, pentru creditorii 
ipotecari, la domiciliul ales în actul prin care s-a constituit dreptul de ipotecă, iar în 
lipsă, la domiciliul sau sediul real; 

c) organelor fiscale locale. 
(2) În cazul în care se urmărește imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub 

interdicție judecătorească, o copie de pe publicația de vânzare a imobilului se comunică 
și la parchetul de pe lângă instanța de executare. 

Art. 841. Situația vânzătorului imobilului urmărit. (1) Vânzătorul imobilului 
urmărit, care are, în condițiile legii, ipotecă legală, precum și dreptul de a cere sau 
de a declara rezoluțiunea pentru neplata prețului, va fi somat prin publicație să 
opteze, în scris, în termen de 5 zile de la comunicarea publicației, pentru valorifi-
carea unuia dintre aceste drepturi. 

(2) Dacă nu a optat în termenul prevăzut la alin. (1) pentru dreptul de a obține 
rezoluțiunea, vânzătorul se consideră decăzut din acest drept și nu mai poate 
reclama decât creanța garantată cu ipotecă. 

(3) În cazul în care a optat pentru rezoluțiune, acțiunea în rezoluțiune a vânzării 
se face în cadrul contestației la executare, în termen de 15 zile de la expedierea 
opțiunii către executorul judecătoresc. În același termen trebuie făcută și declarația 
unilaterală de rezoluțiune a vânzării. 
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(4) Urmărirea silită a imobilului se suspendă la data la care vânzătorul imobi-
lului urmărit depune la executorul judecătoresc dovada înregistrării în termen a 
contestației la executare prevăzute la alin. (3) sau, după caz, dovada comunicării 
către cumpărător, în același termen, a declarației unilaterale de rezoluțiune. 

(5) Urmărirea silită a imobilului este de asemenea suspendată și atunci când 
acțiunea în rezoluțiune pentru neplata prețului a fost introdusă anterior începerii 
urmăririi silite, cu condiția ca aceasta să fi fost notată în cartea funciară. Dacă 
acțiunea în rezoluțiune introdusă anterior începerii urmăririi silite nu a fost notată în 
cartea funciară, vânzătorul poate, în termenul prevăzut la alin. (1), să își exprime în 
scris opțiunea de a continua ori nu judecata și să noteze acțiunea în cartea funciară, 
dacă este cazul. Aceste dispoziții se aplică, în mod corespunzător, și declarației 
unilaterale de rezoluțiune a vânzării făcute înainte de începerea urmăririi silite. 

(6) Dispozițiile prezentului articol se aplică și coschimbașului, precum și oricărui 
alt înstrăinător care este titularul unei ipoteci legale asupra imobilului care face 
obiectul urmăririi silite. 

§3. Licitația și adjudecarea imobilului 

Art. 842. Locul licitației. Vânzarea se face la sediul organului de executare 
sau al instanței de executare ori la locul unde este situat imobilul sau în orice alt 
loc, dacă se consideră că este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. Vân-
zarea se poate efectua și la sediul primăriei în raza căreia este situat imobilul. 

Art. 843. Participanții la licitație. (1) Poate participa la licitație, în calitate de 
licitator, orice persoană care are capacitate deplină de exercițiu, precum și capa-
citatea să dobândească bunul ce se vinde. 

(2) Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse. 
(3) Solvabilitatea, capacitatea și interpunerea sunt lăsate la aprecierea sumară 

și imediată a executorului judecătoresc, care poate refuza, făcând mențiune despre 
aceasta în procesul-verbal de licitație. 

(4) Mandatarul va trebui să prezinte o procură specială autentică, care se va 
păstra la dosarul executării. 

(5) Creditorii urmăritori sau intervenienți nu pot să adjudece bunurile oferite 
spre vânzare la o valoare mai mică de 75% din prețul de pornire a primei licitații. 

Art. 844. Garanția de participare și oferta de cumpărare. (1) Persoanele care 
vor să cumpere imobilul la licitație sunt obligate să depună la unitatea prevăzută de 
lege, la dispoziția executorului judecătoresc, o garanție reprezentând 10% din prețul 
de începere a licitației pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi atașată 
ofertei de cumpărare ce va cuprinde prețul oferit și condițiile de plată. Termenul-limită 
pentru depunerea ofertei de cumpărare însoțite de dovada consemnării este ziua pre-
mergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de 
începere a licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației. 

(2) Dispozițiile art. 768 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător. 
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(3) De asemenea, sunt dispensate de garanția prevăzută la alin. (1) persoanele 
care, împreună cu debitorul, au asupra imobilului urmărit un drept de proprietate 
comună pe cote-părți sau sunt titularii unui drept de preempțiune, după caz. 

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) și (3), dacă valoarea creanței ipotecare sau 
privilegiate ori valoarea cotei-părți a proprietarului nu acoperă cuantumul garanției 
prevăzute în alin. (1), se va completa diferența. 

Art. 845. Amânarea licitației. (1) Executorul judecătoresc va amâna vânzarea, 
din oficiu sau la cererea părții interesate, dacă se constată că nu au fost respectate 
termenele de înștiințare a debitorului sau a terțului dobânditor ori, după caz, cele de 
efectuare a publicității vânzării. Pentru noul termen, care nu poate fi mai lung de 20 de 
zile de la data fixată pentru prima vânzare, se vor reface formalitățile de publicitate 
încălcate, potrivit art. 839. În acest din urmă caz, sub sancțiunea nulității licitației, este 
suficient ca publicațiile de vânzare prevăzute de art. 839 alin. (4) să fie efectuate în 
Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite. 

(2) În toate cazurile, partea interesată, dacă a fost prezentă, poate solicita amâ-
narea vânzării prin cerere scrisă făcută înainte de începerea licitației, sub sanc-
țiunea decăderii. 

Art. 846. Efectuarea licitației. (1) Vânzarea la licitație se face în mod public. 
Ea începe prin citirea de către executor a publicației de vânzare și a ofertelor 
primite până la acea dată. 

(2) Licitația se va ține separat pentru fiecare imobil. 
(3) Dacă mai multe imobile înscrise în diferite cărți funciare sunt grevate cu aceeași 

ipotecă sau imobilul este compus din mai multe parcele, executorul judecătoresc va 
putea dispune, la cererea debitorului sau a creditorului urmăritor, ca vânzarea să se facă 
în același timp pentru mai multe imobile sau separat pentru fiecare parcelă în parte. 
Executorul judecătoresc va putea dispune ca vânzarea să se facă separat pentru o 
parte determinată din imobil, după efectuarea operațiunii de dezmembrare a imobilului 
în cartea funciară, dacă această parte nu este suficient individualizată. 

(4) În cazul când imobilele sau parcelele se vând separat, ordinea vânzării lor va fi 
arătată de debitor, iar în lipsa unei asemenea mențiuni, va fi stabilită de executor. 

(5) Executorul va oferi apoi spre vânzare imobilul, prin 3 strigări succesive, la 
intervale de timp care să permită opțiuni și supralicitări, pornind de la prețul oferit 
care este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea, potrivit art. 836 alin. (1), 
sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest preț. 

(6) Dacă imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct, uz, abitație sau 
servitute intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de vânzare 
strigările vor începe de la prețul cel mai mare oferit sau, în lipsă, de la cel fixat în 
publicație, scăzut cu valoarea acestor drepturi socotită potrivit art. 837 alin. (2). 

(7) Dacă din cauza existenței drepturilor arătate la alin. (6) nu s-a putut obține 
un preț suficient pentru acoperirea creanțelor ipotecare înscrise anterior, socotite 
după datele din cartea funciară, executorul judecătoresc va relua în aceeași zi 
licitația pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi; în acest caz, strigările vor 
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începe de la prețul menționat în publicația de vânzare, fără scăderea arătată la 
alin. (6). 

(8) În cazul în care nu este oferit nici prețul la care imobilul a fost evaluat, 
vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 30 de zile, pentru care se va face 
o nouă publicație, în condițiile art. 839, cu excepția publicării anunțului într-un ziar de 
circulație națională sau locală. La acest termen, licitația va începe de la prețul de 75% 
din prețul de pornire al primei licitații. Dacă nu se obține prețul de începere a licitației 
și există cel puțin 2 licitatori, la același termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preț 
oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații. Vânzarea se va 
putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de la care 
începe licitația. În conținutul publicației de vânzare întocmite pentru cel de-al doilea 
termen vor fi inserate, sub sancțiunea nulității, toate aceste mențiuni privind modul de 
stabilire a prețului de adjudecare a imobilului la al doilea termen. 

(9) Dacă nici la a doua licitație imobilul nu a fost adjudecat, la cererea creditorului, 
executorul judecătoresc va putea stabili o nouă licitație, în condițiile prevăzute la 
alin. (8). La termenul stabilit la alin. (8), licitația va începe de la prețul de 50% din 
prețul de pornire al primei licitații. Dacă nu se obține acest preț și există cel puțin  
2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preț oferit, chiar dacă 
acesta din urmă este mai mic decât valoarea creanței ori a garanției. Vânzarea se va 
putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de pornire al 
acestei licitații. În conținutul publicației de vânzare întocmite pentru cel de-al treilea 
termen vor fi inserate, sub sancțiunea nulității, toate aceste mențiuni privind modul de 
stabilire a prețului de adjudecare a imobilului la al treilea termen. 

(10) Executorul va ține o listă în care va trece numele persoanelor care au luat 
parte la licitație și sumele pe care le-au oferit. 

(11) Executorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitație, a 
oferit prețul de vânzare cel mai mare ori, după caz, cel arătat la alin. (6)-(8). 

(12) În toate cazurile, la preț egal, va fi preferat cel care are un drept de 
preempțiune asupra bunului urmărit. 

Art. 847. Procesul-verbal de licitație. (1) Executorul va întocmi un proces-verbal 
despre desfășurarea și rezultatul fiecărei licitații, care va cuprinde: 

a) locul, data și ora când s-a ținut licitația; 
b) numele executorului judecătoresc; 
c) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, denumirea și sediul credito-

rului, debitorului, terțului dobânditor, dacă e cazul, și ale reprezentanților lor; 
d) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, denumirea și sediul partici-

panților, cu arătarea sumelor oferite de fiecare; 
e) mențiunile că ofertanții au depus garanție, că aceea a adjudecatarului s-a 

reținut și că executorul a dispus restituirea de îndată a garanțiilor depuse de ceilalți 
participanți; 

f) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, denumirea și sediul adjudeca-
tarului imobilului, dacă este cazul. 

(2) Lista prevăzută la art. 846 alin. (10), ofertele de cumpărare și raportul de 
expertiză, dacă va fi cazul, se vor anexa la procesul-verbal. 
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(3) Procesul-verbal va fi semnat de executor, de creditor, de debitor și de terțul 
dobânditor, dacă sunt prezenți, precum și de adjudecatar și de alți participanți la 
licitație, dacă este cazul. Despre refuzul semnării procesului-verbal se va face 
mențiune de către executorul judecătoresc. 

Art. 848. Stingerea dreptului de preempțiune. Titularul unui drept de preemp-
țiune care nu a participat la licitație nu va mai putea să își exercite dreptul după 
adjudecarea imobilului. 

Art. 849. Contestația împotriva procesului-verbal de licitație. (1) Procesul-ver-
bal de licitație care consemnează adjudecarea va fi notat în cartea funciară, la 
cererea de îndată a executorului, pe cheltuiala adjudecatarului. 

(2) În termen de o lună de la data înscrierii adjudecării în cartea funciară, 
debitorul sau terțul dobânditor, creditorii urmăritori și oricare altă persoană intere-
sată potrivit mențiunilor din cartea funciară vor putea ataca procesul-verbal de 
licitație pe cale de contestație la executare. 

(3) Contestația se notează în cartea funciară la cererea contestatorului, iar în 
lipsă, la cererea instanței de executare. 

(4) Instanța de executare poate suspenda eliberarea sau, după caz, distribuirea 
sumelor rezultate din urmărirea silită a imobilului adjudecat. 

(5) Dacă instanța admite contestația, executorul judecătoresc va continua 
urmărirea de la actul desființat și va solicita din oficiu ca notarea prevăzută la 
alin. (1) să fie radiată. 

(6) Sumele consemnate și neeliberate sau, după caz, nedistribuite se vor 
restitui de îndată adjudecatarului. 

Jurisprudenţă relevantă 
Reaua-credinţă a adjudecatarului. Dacă la data întocmirii actului de adjudecare, era notată 
în cartea funciară și în curs de judecată o acțiune civilă având ca obiect constatarea nulității 
absolute a două contracte de vânzare-cumpărare succesive privind imobilul litigios, adjude-
catarul nu se situează în poziția de subdobânditor de bună-credință, chiar dacă debitorul 
avea înscris dreptul de proprietate în cartea funciară, operațiune care are efecte de 
opozabilitate a dreptului respectiv față de terți. 
Deoarece cauza ilicită a operațiunii de vânzare-cumpărare forțată pe care o materializează 
actul de adjudecare se întemeiază pe reaua-credință a adjudecatarului, decurgând din 
cunoașterea de către acesta, la momentul adjudecării (cumpărării), a naturii litigioase a 
bunului supus urmării silite, fiindu-i opozabilă notarea în cartea funciară a acțiunii în nulitatea 
titlului debitoarei (vânzătoare), nu se poate considera decât că vânzarea-cumpărarea, în 
procedura urmăririi silite a imobilului, a avut ca scop mediat (causa remota) fraudarea 
drepturilor adevăraților proprietari, care obținuseră o hotărâre judecătorească irevocabilă de 
recunoaștere a dreptului de proprietate asupra imobilului litigios și care atacaseră cu acțiune 
în nulitate actele de înstrăinare succesive încheiate cu privire la imobilul proprietatea lor 
(ICCJ, s. I civ., dec. nr. 2710 din 20 aprilie 2012). 

Art. 850. Depunerea prețului. (1) Adjudecatarul imobilului va depune prețul la 
dispoziția executorului judecătoresc, în termen de cel mult 30 de zile de la data 
vânzării, ținându-se seama de garanția depusă în contul prețului. 
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(2) Când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanța sa în contul 
prețului, fiind obligat, dacă este cazul, să depună diferența de preț în termenul 
prevăzut la alin. (1). Dacă există alți creditori care au un drept de preferință în 
condițiile art. 865 și 867, el va depune până la concurența prețului de adjudecare și 
suma necesară pentru plata creanțelor lor, în măsura în care acestea nu sunt 
acoperite prin diferența de preț. 

Art. 851. Nedepunerea prețului. Reluarea licitației. (1) Dacă adjudecatarul nu 
depune prețul în termenul prevăzut la art. 850 alin. (1), imobilul se va scoate din nou 
în vânzare în contul acestuia, la prețul de începere a licitației la care bunul a fost adju-
decat, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitație și eventuala 
diferență de preț. Adjudecatarul va putea să achite la termenul de licitație prețul oferit 
inițial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitație. 

(2) Dacă la noul termen de licitație imobilul nu a fost vândut, fostul adjudecatar 
este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea imobilului. 

(3) Suma datorată potrivit alin. (1) și (2) de fostul adjudecatar se stabilește de 
executor prin procesul-verbal de licitație, care constituie titlu executoriu. Această 
sumă se va reține cu precădere din garanția depusă. 

Art. 852. Restituirea garanțiilor. După adjudecarea imobilului către unul dintre 
participanții la licitație, potrivit art. 846, executorul, la cerere, va dispune restituirea 
garanțiilor depuse de ceilalți participanți, procedând, când este cazul, potrivit dispo-
zițiilor art. 851 alin. (3). 

Art. 853. Plata prețului în rate. La cererea adjudecatarului, executorul judecă-
toresc, cu acordul creditorului, când acesta nu este adjudecatar, precum și al 
debitorului, pentru partea din preț care depășește valoarea creanței, poate stabili 
plata prețului în rate cu dobânda legală aferentă, numărul acestora, cuantumul și 
data scadenței lor, precum și suma care se plătește de îndată drept avans. 

Art. 854. Actul de adjudecare. După plata integrală a prețului sau a avansului 
prevăzut la art. 853, executorul, pe baza procesului-verbal de licitație, va întocmi 
actul de adjudecare, care va cuprinde următoarele mențiuni: 

a) denumirea și sediul organului de executare; 
b) numele executorului judecătoresc; 
c) numărul și data procesului-verbal de licitație; 
d) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, denumirea și sediul debito-

rului, ale terțului dobânditor și ale adjudecatarului; 
e) prețul la care s-a vândut și modalitatea de achitare în cazul în care vânzarea 

s-a făcut cu plata în rate; 
f) mențiunea, dacă este cazul, că imobilul s-a vândut grevat de drepturile de 

uzufruct, uz, abitație sau servitute ori, după caz, liber de aceste drepturi, în condi-
țiile prevăzute la art. 846 alin. (6) și (7); 

g) datele de identificare ale imobilului cu arătarea numărului cadastral sau topo-
grafic și a numărului de carte funciară, precum și datele de identificare ale fostului 
proprietar; 
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h) mențiunea că actul de adjudecare este titlu de proprietate și că poate fi 
înscris în cartea funciară; 

i) mențiunea că, pentru adjudecatar, actul de adjudecare constituie titlu execu-
toriu împotriva debitorului sau, după caz, a terțului dobânditor, ca și împotriva 
oricărei persoane care posedă ori deține imobilul adjudecat, fără a putea invoca un 
drept opozabil în condițiile legii; 

j) mențiunea că, pentru creditor sau debitor, după caz, actul de adjudecare consti-
tuie titlu executoriu împotriva adjudecatarului care nu plătește diferența de preț, în 
cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata prețului în rate; 

k) data întocmirii actului de adjudecare, semnătura și ștampila executorului 
judecătoresc, precum și semnătura adjudecatarului. 

Art. 855. Predarea actului de adjudecare. Un exemplar de pe actul de adju-
decare se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate, iar în cazul 
în care imobilul a fost vândut cu plata prețului în rate, un exemplar va fi predat 
creditorului urmăritor și, după caz, debitorului, spre a le servi acestora drept titlu 
executoriu împotriva adjudecatarului, dacă acesta nu plătește diferența de preț. 

Art. 856. Intabularea dreptului de proprietate și punerea în posesie a adjude-
catarului. (1) Odată cu predarea către adjudecatar a unui exemplar al actului de 
adjudecare, executorul judecătoresc va solicita de îndată, din oficiu, intabularea în 
cartea funciară a dreptului de proprietate al adjudecatarului, pe cheltuiala acestuia, 
chiar și în cazul în care adjudecatar este însuși terțul dobânditor care avea deja 
dreptul înscris în cartea funciară. În cazul în care dreptul dobândit de adjudecatar 
era înscris în mod provizoriu, nu se va dispune decât înscrierea provizorie. 

(2) La cererea adjudecatarului, acesta va fi pus în posesia imobilului adjudecat 
de către executorul judecătoresc, actul de adjudecare constituind titlu executoriu 
împotriva tuturor persoanelor arătate la art. 854 lit. i). Dispozițiile art. 664 și urmă-
toarele sunt aplicabile1. 

(3) În cazul în care imobilul a fost vândut cu plata prețului în rate, executorul 
judecătoresc va hotărî, prin aceeași încheiere, și înscrierea în cartea funciară a 
interdicției de înstrăinare și de grevare a imobilului până la plata integrală a prețului 
și a dobânzii corespunzătoare. 

Secțiunea a 5-a. Efectele adjudecării 

Art. 857. Transmiterea proprietății imobilului. (1) Prin adjudecarea imobilului 
adjudecatarul devine proprietar. De la această dată, adjudecatarul are dreptul la 
fructe și venituri, datorează dobânzile până la plata integrală a prețului și suportă 
toate sarcinile imobilului. 

(2) Prin intabulare, adjudecatarul dobândește dreptul de a dispune de imobilul 
cumpărat, potrivit regulilor de carte funciară. 

                                                            
1 Alin. (2) al art. 856 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 1/2016. 

Art. 855-857 



259  Cartea a V-a  Art. 857 

 

(3) De la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini 
privind garantarea drepturilor de creanță, creditorii putându-și realiza aceste 
drepturi numai din prețul obținut. Dacă prețul de adjudecare se plătește în rate, 
sarcinile se sting la plata ultimei rate. 

(4) Ipotecile și celelalte sarcini reale, precum și drepturile reale intabulate după 
notarea urmăririi în cartea funciară se vor radia din oficiu, cu excepția celor pentru 
care adjudecatarul ar conveni să fie menținute; de asemenea, vor fi radiate din 
oficiu drepturile reale intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, dacă vânzarea s-a 
făcut în condițiile prevăzute la art. 846 alin. (7), toate notările făcute cu urmărirea 
silită, cu excepția notării contestației împotriva procesului-verbal de licitație, dacă 
aceasta nu a fost soluționată prin hotărârea rămasă definitivă, interdicția de înstrăi-
nare sau de grevare, dacă există, cu excepția celei prevăzute la art. 856 alin. (3), 
precum și promisiunea de a încheia un contract viitor, dacă până la data adjude-
cării beneficiarul promisiunii nu și-a înscris în cartea funciară dreptul dobândit în 
temeiul contractului care a făcut obiectul acesteia. 

(5) Dacă imobilul a fost adjudecat cu plata prețului în rate, adjudecatarul nu îl va 
putea înstrăina sau greva, fără încuviințarea creditorilor urmăritori și a debitorului, 
dacă este cazul, înainte de plata integrală a prețului. 

Art. 858. Viciile ascunse și leziunea. (1) În cazul vânzării silite la licitație 
publică nu există garanție contra viciilor ascunse. 

(2) Această vânzare nu poate fi atacată nici pentru leziune. 

Art. 859. Menținerea sau încetarea unor contracte. (1) Locațiunea și cele-
lalte acte juridice privitoare la imobilul adjudecat rămân în ființă sau, după caz, 
încetează, potrivit dispozițiilor art. 828 alin. (1) și (2). 

(2) Plățile făcute înainte de scadență de către locatar sau alte persoane intere-
sate sunt supuse dispozițiilor art. 828 alin. (3). 

Secțiunea a 6-a. Dispoziții speciale 

Art. 860. Stingerea acțiunilor contra adjudecatarului. (1) Orice cerere de 
evicțiune, totală sau parțială, privind imobilul adjudecat este definitiv stinsă. 

(2) În cazul imobilelor înscrise pentru prima dată în cartea funciară, în condițiile 
art. 829 alin. (2), cererea de evicțiune se va prescrie în termen de 3 ani de la data 
înscrierii actului de adjudecare în cartea funciară. Această prescripție curge și 
împotriva minorilor și persoanelor puse sub interdicție judecătorească. 

Art. 861. Suspendarea împărțelii prețului. (1) În cazul în care cererea de 
evicțiune prevăzută la art. 860 alin. (2) este introdusă înainte de împărțeala prețului 
din adjudecare, instanța de executare, la solicitarea adjudecatarului, va putea să 
suspende împărțeala prețului, cu sau fără cauțiune, până la judecarea definitivă a 
cererii de evicțiune. 

(2) Când cererea de evicțiune va fi făcută după împărțeala prețului adjudecării, 
se va urma procedura de drept comun. 

Art. 858-861 
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imposibilității predării acestuia sau, după caz, echivalentul despăgubirilor datorate 
în cazul neexecutării obligației de a face ce implică faptul personal al debitorului, 
instanța de executare, la cererea creditorului, va stabili această sumă prin hotărâre 
dată cu citarea părților, în termen scurt. În toate cazurile, la cererea creditorului, 
instanța va avea în vedere și prejudiciile ocazionate prin neexecutarea de bunăvoie 
a obligației, înainte ca aceasta să devină imposibil de executat. 

(2) Hotărârea este executorie și este supusă numai apelului. Suspendarea 
executării acestei hotărâri nu se va putea obține decât cu consemnarea sumei 
stabilite. Dispozițiile art. 751 și 752 sunt aplicabile în mod corespunzător. 

(3) Pe baza cererii prevăzute la alin. (1), creditorul va putea înființa măsuri 
asigurătorii. 

Hotărâre prealabilă  
În motivarea Deciziei nr. 16/2017 (M. Of. nr. 258 din 13 aprilie 2017), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a reţinut că mijlocul procedural prevăzut de art. 906 C.proc.civ. este complementar celui 
reglementat de art. 892 C.proc.civ. Cel din urmă are drept scop acoperirea prejudiciului cauzat 
creditorului prin neexecutarea de bunăvoie de către debitor a obligaţiei ce implică faptul său 
personal, constituind temeiul pentru acordarea despăgubirilor destinate acoperirii acestui 
prejudiciu, în timp ce penalitatea reprezintă o sancţiune pentru nerespectarea aceleiaşi obligaţii, 
de natură să îl constrângă pe debitor să execute în natură obligaţia stabilită în sarcina sa. 
În consecinţă, cât timp penalităţile nu au un caracter reparator, nu au drept scop acoperirea 
prejudiciului suferit de creditor, ci constituie un mijloc juridic de constrângere indirect pentru 
asigurarea executării în natură a obligaţiilor, ele se pot acorda independent de despăgubirile la 
care creditorul este îndreptăţit în temeiul art. 892 C.proc.civ., cele două categorii de sume având 
o natură şi o finalitate juridică diferite. Din acest motiv, dispoziţiile de drept material şi procesual 
permit concurenţa daunelor-interese moratorii sau compensatorii cu sumele de bani acordate cu 
titlu de penalităţi, în condiţiile art. 1.516 C.civ., art. 892 C.proc.civ. şi art. 906 C.proc.civ. 

Capitolul II. Predarea silită a bunurilor mobile 

Art. 893. Înștiințarea debitorului. Dacă partea obligată să predea un bun 
mobil, determinat prin calitate și cantitate, nu își îndeplinește obligația în termen de 
24 de ore de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării, predarea lui se 
va face prin executare silită. 

Art. 894. Efectuarea executării silite. (1) În vederea executării silite a obliga-
ției prevăzute la art. 893, executorul judecătoresc va ridica bunul urmărit de la 
debitor sau de la persoana la care se află, punându-l pe creditor în drepturile sale, 
stabilite prin titlul executoriu. 

(2) Executorul judecătoresc va încheia, în condițiile art. 890, un proces-verbal 
despre îndeplinirea executării, stabilind totodată cheltuielile de executare pe care 
urmează să le plătească debitorul. 

Art. 895. Imposibilitatea de predare. Dacă, în termen de 30 de zile de la data 
deplasării executorului judecătoresc la locul de unde urma să fie ridicat bunul 
mobil, nu s-a efectuat predarea silită către creditor, executorul judecătoresc, la 
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cererea acestuia din urmă, poate întocmi o încheiere prin care să constate imposi-
bilitatea de predare. Dispozițiile art. 891 și 892 se aplică în mod corespunzător 
chiar și atunci când debitorul, ulterior împlinirii termenului de 30 de zile, oferă 
predarea bunului către creditor. 

Capitolul III. Predarea silită a bunurilor imobile 

Art. 896. Termen de executare. (1) Nicio evacuare din imobilele cu destinație 
de locuință nu poate fi făcută de la data de 1 decembrie și până la data de 1 martie 
a anului următor, decât dacă creditorul face dovada că, în sensul dispozițiilor 
legislației locative, el și familia sa nu au la dispoziție o locuință corespunzătoare ori 
că debitorul și familia sa au o altă locuință corespunzătoare în care s-ar putea muta 
de îndată. 

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul evacuării persoanelor care ocupă 
abuziv, pe căi de fapt, fără niciun titlu, o locuință și nici celor care au fost evacuați pentru 
că pun în pericol relațiile de conviețuire sau tulbură în mod grav liniștea publică. 

Art. 897. Înștiințarea debitorului. Dacă partea obligată să evacueze ori să 
predea un imobil nu își îndeplinește această obligație în termen de 8 zile de la 
comunicarea încheierii de încuviințare a executării, ea va fi îndepărtată prin execu-
tare silită, iar imobilul va fi predat celui îndreptățit. 

Art. 898. Efectuarea executării silite. (1) În vederea executării silite a obliga-
ției prevăzute la art. 897, executorul judecătoresc se va deplasa la fața locului, va 
soma pe debitor să părăsească de îndată imobilul, iar în caz de împotrivire, îl va 
evacua din imobilul respectiv pe debitor împreună cu toate persoanele care ocupă 
imobilul în fapt ori fără niciun titlu opozabil creditorului, cu sau fără ajutorul forței 
publice, după caz, punând pe creditor în drepturile sale. 

(2) Când debitorul lipsește sau refuză să deschidă ușile, executorul va fi însoțit de 
agenți ai forței publice ori reprezentanți ai jandarmeriei, după caz. 

(3) După deschiderea ușilor imobilului, prezența celor menționați la alin. (2) va 
putea fi suplinită de 2 martori asistenți. 

(4) Executarea în modalitatea predării silite imobiliare va putea continua în ziua 
începerii sale chiar după ora 20:00, precum și în zilele următoare, inclusiv în cele 
nelucrătoare, dacă nu s-a finalizat din cauza unei opuneri la executare din partea 
debitorului ori a altei persoane sau dacă operațiunile ce trebuie efectuate pentru 
finalizarea executării silite nu s-au putut realiza până la ora 20:00. 

Art. 899. Depozitarea bunurilor mobile. (1) Dacă executarea privește un 
imobil în care se găsesc bunuri mobile ce nu formează obiectul executării și pe 
care debitorul nu le ridică singur ori sunt sechestrate într-o altă urmărire, executorul 
va încredința aceste bunuri în păstrarea unui administrator-sechestru, care poate fi 
chiar creditorul, pe cheltuiala debitorului. Despre această măsură va fi înștiințat 
creditorul în folosul căruia bunurile au fost sechestrate. 
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(2) Dispozițiile prezentei cărți referitoare la administratori-sechestru în materie 
de urmărire mobiliară propriu-zisă sunt aplicabile în mod corespunzător. 

(3) Dacă bunurile lăsate în depozit nu sunt sechestrate în favoarea altei urmăriri, 
executorul va fixa, prin procesul-verbal arătat la art. 900, termenul în care debitorul 
trebuie să le ridice, care nu poate fi mai lung de o lună. 

Art. 900. Procesul-verbal de predare silită. Despre îndeplinirea executării 
potrivit prevederilor prezentului capitol, executorul judecătoresc va întocmi un 
proces-verbal, dispozițiile art. 890 fiind aplicabile. În cazul în care debitorul refuză 
primirea procesului-verbal, lipsește ori, după caz, a părăsit imobilul după începerea 
executării, iar domiciliul său se afla în acel imobil, executorul judecătoresc, dacă debi-
torul nu i-a comunicat un domiciliu ales, va proceda la afișarea procesului-verbal de 
predare silită pe ușa imobilului sau în orice altă parte a imobilului care îl face vizibil. 

Art. 901. Vânzarea bunurilor lăsate în depozit. (1) Dacă debitorul nu ridică 
bunurile în termenul arătat în procesul-verbal prevăzut la art. 900 și acestea au 
valoare de piață, ele vor fi scoase în vânzare, inclusiv cele care sunt insesizabile 
prin natura lor, potrivit regulilor din materia vânzării bunurilor mobile urmăribile. 

(2) Prețul bunurilor vândute, după deducerea cheltuielilor de executare silită, 
inclusiv a cheltuielilor de vânzare și a remunerației administratorului-sechestru, va fi 
consemnat pe numele debitorului, care va fi înștiințat despre aceasta potrivit 
dispozițiilor privitoare la comunicarea și înmânarea citațiilor. Dispozițiile art. 900 se 
aplică în mod corespunzător. 

(3) Bunurile care nu au valoare de piață sunt declarate abandonate. De ase-
menea, la cererea creditorului, executorul judecătoresc poate declara abandonate 
bunurile mobile care au valoare de piață și nu au fost revendicate de debitor sau de 
altă persoană care ar dovedi calitatea de proprietar, în termen de 4 luni de la data 
încheierii procesului-verbal de predare silită. 

(4) Despre toate acestea va fi înștiințat și debitorul, potrivit dispozițiilor prevăzute 
la alin. (2), precum și organul financiar local pentru a prelua bunurile abandonate. 
Dispozițiile art. 780 se aplică în mod corespunzător. 

Art. 902. Reocuparea imobilului. (1) Dacă, după încheierea procesului-verbal 
de predare silită, debitorul sau orice altă persoană, în lipsa consimțământului 
expres prealabil ori a unei hotărâri judecătorești, pătrunde sau se reinstalează în 
imobil, la cererea creditorului ori a altei persoane interesate, se va putea face o 
nouă executare silită în baza aceluiași titlu executoriu, fără somație și fără nicio altă 
formalitate prealabilă. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), orice bunuri mobile, indiferent de natura ori 
valoarea lor, care nu au fost ridicate la data predării silite inițiale sau care au fost 
aduse în imobil după reocupare, se consideră de drept abandonate din momentul 
repunerii în posesie. 

(3) Pe baza procesului-verbal pus la dispoziția organului de urmărire penală, în 
copie certificată, de executorul judecătoresc, va fi declanșată urmărirea penală. 
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Capitolul IV. Executarea silită a altor obligații  
de a face sau a obligațiilor de a nu face 

Secțiunea 1. Dispoziții comune 

Art. 903. Domeniu de aplicare. (1) Dispozițiile prezentei secțiuni sunt aplica-
bile în cazul executării silite în natură a obligațiilor de a face sau de a nu face în 
temeiul unui titlu executoriu. Dacă prin titlul executoriu creditorul a fost autorizat ca, 
pe cheltuiala debitorului, să execute el însuși ori să facă să fie executată obligația 
de a face sau, după caz, să înlăture ori să ridice ceea ce debitorul a făcut cu 
încălcarea obligației de a nu face nu mai este necesară obținerea unui nou titlu 
executoriu prin care să se stabilească despăgubirile datorate de debitor sau, după 
caz, contravaloarea lucrărilor necesare restabilirii situației anterioare încălcării obli-
gației de a nu face. În aceste din urmă cazuri, sumele respective se determină pe 
bază de expertiză sau de alte documente justificative de către executorul judecă-
toresc, potrivit dispozițiilor art. 628. 

(2) Dispozițiile art. 1.528 din Codul civil rămân aplicabile. 

Art. 904. Executarea obligației de a face. Dacă debitorul refuză să înde-
plinească o obligație de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, în termen de 10 zile 
de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării, creditorul poate fi autorizat 
de instanța de executare, prin încheiere executorie, dată cu citarea părților, să o 
îndeplinească el însuși sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului. 

Art. 905. Executarea obligației de a nu face. (1) Dispozițiile prevăzute în 
prezenta secțiune sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul când titlul execu-
toriu cuprinde o obligație de a nu face. 

(2) Creditorul va putea cere instanței de executare să fie autorizat, prin 
încheiere executorie, dată cu citarea părților, să desființeze el însuși sau prin alte 
persoane, pe cheltuiala debitorului, lucrările făcute de acesta împotriva obligației de 
a nu face. 

Art. 906. Aplicarea de penalități. (1) Dacă în termen de 10 zile de la comunica-
rea încheierii de încuviințare a executării debitorul nu execută obligația de a face sau 
de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns 
la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalități, de către instanța de executare. 

(2) Când obligația nu este evaluabilă în bani, instanța sesizată de creditor îl 
poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părților, să 
plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilită pe 
zi de întârziere, până la executarea obligației prevăzute în titlul executoriu. 

(3) Atunci când obligația are un obiect evaluabil în bani, penalitatea prevăzută 
la alin. (2) poate fi stabilită de instanță între 0,1% și 1% pe zi de întârziere, 
procentaj calculat din valoarea obiectului obligației. 

(4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalității 
debitorul nu execută obligația prevăzută în titlul executoriu, instanța de executare, la 
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cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest titlu, prin 
încheiere definitivă, dată cu citarea părților. 

(5) Penalitatea va putea fi înlăturată ori redusă, pe calea contestației la execu-
tare, dacă debitorul execută obligația prevăzută în titlul executoriu și dovedește 
existența unor motive temeinice care au justificat întârzierea executării. 

(6) Încheierea dată în condițiile alin. (4) este executorie. 
(7) Acordarea de penalități în condițiile alin. (1)-(4) nu exclude obligarea debi-

torului la plata de despăgubiri, la cererea creditorului, în condițiile art. 892 sau ale 
dreptului comun. 

Corelații 
Legea nr. 76/2012 – Art. 11. Dacă legea specială prevede obligarea debitorului la plata de daune 
cominatorii ori, după caz, a unei amenzi civile pentru nerespectarea unei obligații de a face sau de a 
nu face ce nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, de la intrarea în vigoare a 
Codului de procedură civilă, se vor putea aplica penalități în condițiile prevăzute la art. 894 din Codul 
de procedură civilă [devenit, după republicare și renumerotare, art. 906 C.proc.civ.]. 

Hotărâre prealabilă  
Prin Decizia nr. 16/2017 (M. Of. nr. 258 din 13 aprilie 2017), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
stabilit că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă nu 
este admisibilă formularea mai multor cereri de fixare a sumei definitive datorate de debitor cu titlu 
de penalităţi”. 

Art. 907. Interzicerea daunelor cominatorii. Pentru neexecutarea obligațiilor 
prevăzute în prezentul capitol nu se pot acorda daune cominatorii. 

Art. 908. Concursul forței publice. Dacă, în cazurile prevăzute la art. 904 și 
905, debitorul se opune la executarea obligației de către creditor, executorul jude-
cătoresc, la cererea creditorului, va obține, în condițiile legii, concursul organelor de 
poliție, jandarmerie sau al altor agenți ai forței publice, după caz. 

Art. 909. Efectuarea înscrierilor în cartea funciară. (1) Dacă printr-un titlu 
executoriu s-a dispus efectuarea unei înscrieri în cartea funciară împotriva celui 
înscris ca titular al dreptului, creditorul va putea solicita, direct sau prin intermediul 
executorului judecătoresc, biroului de cadastru și publicitate imobiliară să dispună 
înscrierea în baza acestui titlu. 

(2) Dacă cel împotriva căruia s-a dispus efectuarea înscrierii a fost totodată 
obligat, prin același titlu executoriu sau prin altul, să evacueze ori, după caz, să 
predea imobilul în mâinile creditorului, se va proceda potrivit dispozițiilor art. 896 și 
următoarele. 

(3) Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile, în mod corespunzător, și în 
cazurile în care obligația cuprinsă în titlul executoriu privește efectuarea înscrierilor 
în alte registre publice decât cartea funciară. 

Art. 907-909 
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Secțiunea a 2-a. Executarea hotărârilor judecătoreşti  
şi a altor titluri executorii referitoare la minori1 

Art. 910. Domeniu de aplicare. (1) Dispozițiile prezentului capitol sunt aplica-
bile și în cazul măsurilor privitoare la minori prevăzute într-un titlu executoriu, cum 
sunt stabilirea locuinței minorului, darea în plasament, înapoierea minorului de 
către persoana care îl ține fără drept, exercitarea dreptului de a avea legături 
personale cu minorul, precum și alte măsuri prevăzute de lege. 

(2) În aceste cazuri, executorul judecătoresc va trimite părintelui sau persoanei la 
care se află minorul încheierea de încuviințare a executării împreună cu o somație în 
care îi va comunica acesteia data la care să se prezinte împreună cu minorul la sediul 
său ori în alt loc stabilit de executor, în vederea preluării acestuia de către creditor, 
sau, după caz, îi va pune în vedere să permită celuilalt părinte să își exercite dreptul 
de a avea legături personale cu minorul, potrivit programului stabilit în titlul executoriu. 

(3) Dacă debitorul nu se va conforma somației executorului, acesta, la cererea 
creditorului, va sesiza instanța de executare pentru a se face aplicarea prevederilor 
art. 906. 

Art. 911. Reguli speciale de executare. (1) Dacă în termen de o lună de la 
comunicarea încheierii prevăzute la art. 906 alin. (2) debitorul nu execută obligația sa, 
executorul judecătoresc va proceda la executarea silită. 

(2) Executarea se va efectua în prezența unui reprezentant al direcției generale 
de asistență socială și protecția copilului și, când acesta apreciază că este necesar, a 
unui psiholog desemnat de aceasta. Prezența psihologului nu este necesară dacă 
reprezentantul direcției are această calificare. 

(3) La solicitarea executorului judecătoresc, agenții forței publice sunt obligați 
să își dea concursul la executare, în condițiile legii. 

(4) Nu este permis niciunei persoane să bruscheze minorul sau să exercite 
presiuni asupra lui pentru a se realiza executarea. 

Art. 912. Opunerea la executare. (1) Dacă debitorul nu își îndeplinește obli-
gația, penalitatea stabilită de instanță potrivit art. 906 va curge până la momentul 
executării, dar nu mai mult de 3 luni de la comunicarea încheierii prevăzute la 
art. 906 alin. (2). 

(2) În cazul în care debitorul nu își îndeplinește obligația în termenul prevăzut la 
alin. (1), precum și atunci când debitorul este de rea-credință și ascunde minorul, 
executorul judecătoresc va consemna acest fapt și va sesiza de îndată parchetul 
de pe lângă instanța de executare în vederea începerii urmăririi penale, pentru 
săvârșirea infracțiunii de nerespectare a hotărârii judecătorești. 

Art. 913. Refuzul minorului. (1) Dacă executorul constată că însuși minorul 
refuză în mod categoric să îl părăsească pe debitor sau manifestă aversiune față 

                                                            
1 Denumirea secțiunii a 2-a este redată astfel cum a fost modificată prin art. 1 pct. 10 din Legea  

nr. 17/2017. 
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de creditor, va întocmi un proces-verbal în care va consemna constatările sale și 
pe care îl va comunica părților și reprezentantului direcției generale de asistență 
socială și protecția copilului. 

(2) Reprezentantul direcției generale de asistență socială și protecția copilului 
va sesiza instanța competentă de la locul unde se află minorul, pentru ca aceasta 
să dispună, în funcție de vârsta copilului, un program de consiliere psihologică, 
pentru o perioadă ce nu poate depăși 3 luni. Cererea se soluționează de urgență în 
camera de consiliu, prin încheiere nesupusă niciunei căi de atac, pronunțată cu 
citarea părinților și, după caz, a persoanei la care se află copilul. Dispozițiile legale 
privind ascultarea copilului rămân aplicabile. 

(3) La finalizarea programului de consiliere, psihologul numit de instanță va 
întocmi un raport pe care îl va comunica instanței, executorului judecătoresc și 
direcției generale de asistență socială și protecția copilului. 

(4) După primirea raportului psihologului, executorul va relua procedura execu-
tării silite, potrivit art. 911. 

(5) Dacă și în cursul acestei proceduri executarea nu va putea fi realizată din cauza 
refuzului minorului, creditorul poate sesiza instanța competentă de la locul unde se află 
minorul în vederea aplicării unei penalități, dispozițiile art. 906 alin. (2) și (4)-(6) fiind 
aplicabile în mod corespunzător. 

Art. 914. Procesul-verbal de constatare. Executorul judecătoresc va încheia 
un proces-verbal în care va constata modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la 
art. 910 alin. (1), dispozițiile art. 890 fiind aplicabile în mod corespunzător. 



 

 

Titlul IX. Procedura ordonanței de plată 

Art. 1.014. Domeniu de aplicare. (1) Prevederile prezentului titlu se aplică 
creanțelor certe, lichide și exigibile constând în obligații de plată a unor sume de 
bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profe-
sionist și o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit 
unui statut, regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură ori în alt 
mod admis de lege. 

(2) Nu sunt incluse în sfera de aplicare a prezentului titlu creanțele înscrise la 
masa credală în cadrul unei proceduri de insolvență. 

(3) Prin autoritate contractantă, în sensul alin. (1), se înțelege: 
a) orice autoritate publică a statului român sau a unui stat membru al Uniunii 

Europene, care acționează la nivel central, regional sau local; 
b) orice organism de drept public, altul decât cele prevăzute la lit. a), cu perso-

nalitate juridică, care a fost înființat pentru a satisface nevoi de interes general, fără 
scop lucrativ, și care se află în cel puțin una dintre următoarele situații: 

(i) este finanțat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este 
definită la lit. a); 

(ii) se află în subordinea sau este supus controlului unei autorități contractante, 
astfel cum este definită la lit. a); 

(iii) în componența consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de 
supraveghere și directoratului, mai mult de jumătate din numărul membrilor sunt 
numiți de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a); 

c) orice asociere formată de una sau mai multe autorități contractante dintre 
cele prevăzute la lit. a) sau b). 

Corelaţii 
Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de 
plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia 
şi autorităţi contractante - art. 16. Dacă debitorul întârzie în efectuarea plăţii, creditorul poate 
obţine un titlu executoriu prin procedura ordonanţei de plată, prevăzută de dispoziţiile  
art. 1.014-1.025 C.proc.civ. 

Art. 1.015. Comunicarea somației. (1) Creditorul îi va comunica debitorului, 
prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu 
conținut declarat și confirmare de primire, o somație, prin care îi va pune în vedere 
să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia. 

(2) Această somație întrerupe prescripția extinctivă potrivit dispozițiilor 
art. 2.540 din Codul civil, care se aplică în mod corespunzător. 

Art. 1.016. Instanța competentă. Dacă debitorul nu plătește în termenul pre-
văzut la art. 1.015 alin. (1), creditorul poate introduce cererea privind ordonanța de 
plată la instanța competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanță. 
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Art. 1.017. Cuprinsul cererii. (1) Cererea privind ordonanța de plată va cuprinde: 
a) numele și prenumele, precum și domiciliul sau, după caz, denumirea și 

sediul creditorului; 
b) numele și prenumele, codul numeric personal, dacă este cunoscut, și domi-

ciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul debitorului persoană juridică, denu-
mirea și sediul, precum și, după caz, dacă sunt cunoscute, codul unic de înregis-
trare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul 
comerțului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar; 

c) suma ce reprezintă obiectul creanței, temeiul de fapt și de drept al obligației 
de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcută plata și 
orice element necesar pentru determinarea datoriei; 

d) suma ce reprezintă dobânzile aferente sau alte despăgubiri ce se cuvin 
creditorului, potrivit legii; 

e) semnătura creditorului. 
(2) La cerere se anexează înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate și 

orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia. Dovada comunicării somației prevă-
zute la art. 1.015 alin. (1) se va atașa cererii sub sancțiunea respingerii acesteia ca 
inadmisibilă. 

(3) Cererea și actele anexate la aceasta se depun în copie în atâtea exemplare 
câte părți sunt, plus unul pentru instanță. 

Art. 1.018. Determinarea dobânzii. (1) Dacă părțile nu au stabilit nivelul 
dobânzii pentru plata cu întârziere, se va aplica dobânda legală penalizatoare, 
calculată potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Rata de referință a dobânzii legale în 
vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru. 

(2) Creditorul poate pretinde daune-interese suplimentare pentru toate cheltu-
ielile făcute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutării la timp a obliga-
țiilor de către debitor. 

Corelaţii 
Legea nr. 72/2013 - art. 4. Dacă părţile nu au stabilit nivelul dobânzii pentru plata cu 
întârziere, se va aplica dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit art. 3 din O.G.  
nr. 13/2011. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a 
semestrului se aplică pe întregul semestru. 
O.G. nr. 13/2011 - art. 3. (1) Rata dobânzii legale remuneratorii se stabileşte la nivelul ratei 
dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care este rata dobânzii de politică 
monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României. 
(2) Rata dobânzii legale penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 4 
puncte procentuale. 
(21) În raporturile dintre profesionişti şi între aceştia şi autorităţile contractante, dobânda legală 
penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale. 
(3) În raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în 
sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, rata dobânzii 
legale se stabileşte potrivit prevederilor alin. (1), respectiv alin. (2), diminuat cu 20%. 

Art. 1.019. Citarea părților. Întâmpinarea. (1) Pentru soluționarea cererii, jude-
cătorul dispune citarea părților, potrivit dispozițiilor referitoare la pricinile urgente, 
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pentru explicații și lămuriri, precum și pentru a stărui în efectuarea plății sumei 
datorate de debitor ori pentru a se ajunge la o înțelegere a părților asupra modalită-
ților de plată. Citația va fi înmânată părții cu 10 zile înaintea termenului de judecată. 

(2) La citația pentru debitor se vor anexa, în copie, cererea creditorului și actele 
depuse de acesta în dovedirea pretențiilor. 

(3) În citație se va preciza că debitorul este obligat să depună întâmpinare cu cel 
puțin 3 zile înaintea termenului de judecată, făcându-se mențiune că, în cazul 
nedepunerii întâmpinării, instanța, față de împrejurările cauzei, poate considera 
aceasta ca o recunoaștere a pretențiilor creditorului. 

(4) Întâmpinarea nu se comunică reclamantului, care va lua cunoștință de 
cuprinsul acesteia de la dosarul cauzei. 

Art. 1.020. Declarațiile părților. Stingerea litigiului. (1) În cazul în care credi-
torul declară că a primit plata sumei datorate, instanța ia act de această împre-
jurare printr-o încheiere definitivă, prin care se dispune închiderea dosarului. 

(2) Când creditorul și debitorul ajung la o înțelegere asupra plății, instanța ia act de 
aceasta, pronunțând o hotărâre de expedient, potrivit art. 438. 

(3) Hotărârea de expedient este definitivă și constituie titlu executoriu. 

Art. 1.021. Contestarea creanței. (1) Dacă debitorul contestă creanța, instanța 
verifică dacă contestația este întemeiată, în baza înscrisurilor aflate la dosar și a 
explicațiilor și lămuririlor părților. În cazul în care apărarea debitorului este înte-
meiată, instanța va respinge cererea creditorului prin încheiere. 

(2) Dacă apărările de fond formulate de debitor presupun administrarea altor 
probe decât cele prevăzute la alin. (1), iar acestea ar fi admisibile, potrivit legii, în 
procedura de drept comun, instanța va respinge cererea creditorului privind ordo-
nanța de plată prin încheiere. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), creditorul poate introduce cerere de 
chemare în judecată potrivit dreptului comun. 

Art. 1.022. Emiterea ordonanței. (1) În cazul în care instanța, ca urmare a verifi-
cării cererii pe baza înscrisurilor depuse, precum și a declarațiilor părților, constată că 
pretențiile creditorului sunt întemeiate, va emite o ordonanță de plată, în care se 
precizează suma și termenul de plată. 

(2) Dacă instanța, examinând probele cauzei, constată că numai o parte dintre 
pretențiile creditorului sunt întemeiate, va emite ordonanța de plată numai pentru 
această parte, stabilind și termenul de plată. În acest caz, creditorul poate formula 
cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun pentru a obține obligarea 
debitorului la plata restului datoriei. 

(3) Termenul de plată prevăzut la alin. (1) și (2) nu va fi mai mic de 10 zile și 
nici nu va depăși 30 de zile de la data comunicării ordonanței. Judecătorul nu va 
putea stabili alt termen de plată, decât dacă părțile se înțeleg în acest sens. 

(4) În cazul creanțelor reprezentând obligații de plată a cotelor din cheltuielile 
comune față de asociațiile de proprietari, precum și a cheltuielilor de întreținere ce revin 
persoanelor fizice corespunzător suprafețelor locative pe care le folosesc ca locuințe, 
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instanța, la cererea debitorului, va putea, prin excepție de la dispozițiile alin. (3), să 
dispună stabilirea unui termen de plată mai mare ori eșalonarea plății, ținând seama de 
motivele temeinice invocate de debitor în ceea ce privește posibilitățile efective de plată. 

(5) Ordonanța se va înmâna părții prezente sau se va comunica fiecărei părți 
de îndată, potrivit legii. 

Art. 1.023. Durata procedurii. (1) În cazul în care debitorul nu contestă 
creanța prin întâmpinare, ordonanța de plată va fi emisă în termen de cel mult  
45 de zile de la introducerea cererii. 

(2) Nu intră în calculul termenului prevăzut la alin. (1) perioada necesară pentru 
comunicarea actelor de procedură și întârzierea cauzată de creditor, inclusiv ca 
urmare a modificării sau completării cererii. 

Art. 1.024. Cererea în anulare. (1) Împotriva ordonanței de plată prevăzute la 
art. 1.022 alin. (1) și (2) debitorul poate formula cerere în anulare în termen de  
10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia. 

(2) Cererea în anulare poate fi introdusă de creditor împotriva încheierilor 
prevăzute la art. 1.021 alin. (1) și (2), precum și împotriva ordonanței de plată 
prevăzute la art. 1.022 alin. (2), în termenul prevăzut la alin. (1). 

(3) Prin cererea în anulare se poate invoca numai nerespectarea cerințelor 
prevăzute de prezentul titlu pentru emiterea ordonanței de plată, precum și, dacă 
este cazul, cauze de stingere a obligației ulterioare emiterii ordonanței de plată. 
Dispozițiile art. 1.021 se aplică în mod corespunzător. 

(4) Cererea în anulare se soluționează de către instanța care a pronunțat 
ordonanța de plată, în complet format din 2 judecători. 

(5) Cererea în anulare nu suspendă executarea. Suspendarea va putea fi însă 
încuviințată, la cererea debitorului, numai cu dare de cauțiune, al cărei cuantum va 
fi fixat de instanță. 

(6) Dacă instanța învestită admite, în tot sau în parte, cererea în anulare, 
aceasta va anula ordonanța, în tot sau, după caz, în parte, pronunțând o hotărâre 
definitivă. Prevederile art. 1.021 alin. (3) și ale art. 1.022 alin. (2) se aplică în mod 
corespunzător. 

(7) În cazurile prevăzute la alin. (2), dacă instanța învestită admite cererea în 
anulare, va pronunța o hotărâre definitivă prin care va emite ordonanța de plată, 
dispozițiile art. 1.022 aplicându-se în mod corespunzător. 

(8) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este definitivă. 

Art. 1.025. Titlul executoriu. (1) Ordonanța de plată este executorie, chiar dacă 
este atacată cu cerere în anulare și are autoritate de lucru judecat provizorie până la 
soluționarea cererii în anulare. Ordonanța de plată devine definitivă ca urmare a 
neintroducerii sau respingerii cererii în anulare. Dispozițiile art. 637 rămân aplicabile. 

(2) Împotriva executării silite a ordonanței de plată partea interesată poate face 
contestație la executare, potrivit dreptului comun. În cadrul contestației nu se pot 
invoca decât neregularități privind procedura de executare, precum și cauze de 
stingere a obligației ivite ulterior rămânerii definitive a ordonanței de plată. 

Art. 1.023-1.025 
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Art. 1.061. Indisponibilizarea cauțiunii. Când cauțiunea a fost depusă în 
numerar sau în instrumente financiare, ea nu poate fi urmărită de creditorii depu-
nătorului decât în măsura în care urmează a-i fi restituită acestuia. De asemenea, 
cauțiunea nu va putea fi urmărită nici de creditorii depozitarului. 

Art. 1.062. Procedura de stabilire a cauțiunii. (1) Dacă prin lege nu se 
prevede altfel, instanța va cita părțile în termen scurt, în camera de consiliu, și va 
stabili de urgență cauțiunea. 

(2) Instanța se pronunță printr-o încheiere care poate fi atacată odată cu 
hotărârea prin care s-a dispus asupra cauțiunii. 

(3) Când există urgență, instanța va putea stabili cauțiunea și fără citarea 
părților. În acest caz, cauțiunea se va depune numai în numerar, într-un termen 
stabilit de instanță. Debitorului cauțiunii îi va fi comunicată încheierea prin care 
cauțiunea a fost stabilită, de la data acestei comunicări începând a curge termenul 
pentru plata cauțiunii. 

(4) Nedepunerea cauțiunii în termenul prevăzut la alin. (3) atrage desființarea 
de drept a măsurilor în legătură cu care s-a dispus stabilirea cauțiunii. 

Art. 1.063. Înlocuirea cauțiunii în numerar. Cel care a depus cauțiunea în 
numerar va putea cere ulterior ca, în condițiile stabilite de prezentul titlu, suma în 
numerar să fie înlocuită cu alte bunuri ori prin aducerea unui garant. În acest caz, dispo-
zițiile art. 1.062 alin. (1) și (2) rămân aplicabile. 

Art. 1.064. Restituirea cauțiunii. (1) Cauțiunea depusă se va restitui, la 
cerere, după soluționarea prin hotărâre definitivă a procesului în legătură cu care 
s-a stabilit cauțiunea, respectiv după încetarea efectelor măsurii pentru care 
aceasta s-a depus. 

(2) Cauțiunea se restituie celui care a depus-o în măsura în care asupra 
acesteia cel îndreptățit nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite până 
la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii 
sau, după caz, de la data încetării efectelor măsurii, prevăzute la alin. (1). Cu toate 
acestea, cauțiunea se restituie de îndată dacă partea interesată declară în mod 
expres că nu urmărește obligarea celui care a depus-o la despăgubiri pentru 
prejudiciile cauzate prin încuviințarea măsurii pentru care aceasta s-a depus. 

(3) Instanța se pronunță asupra cererii de restituire a cauțiunii cu citarea părților, 
printr-o încheiere supusă numai recursului la instanța ierarhic superioară. Recursul 
este suspensiv de executare. Încheierea pronunțată de una dintre secțiile Înaltei Curți 
de Casație și Justiție este definitivă. 

(4) Dacă cererea pentru care s-a depus cauțiunea a fost respinsă, instanța va 
dispune din oficiu și restituirea cauțiunii. 

Nota coordonatorului (V.B.): Prin excepţie de la regula prevăzută de art. 1.064 alin. (4) 
C.proc.civ., în cazul respingerii cererii de suspendare a executării silite, cauţiunea nu se resti-
tuie debitorului, ci rămâne indisponibilizată, rămânând să asigure, pentru ipoteza respingerii 
contestaţiei, acoperirea creanţelor reprezentând despăgubiri pentru pagubele cauzate prin 
întârzierea executării, a amenzii judiciare ori a creanţelor stabilite prin titlul executoriu  
[art. 720 alin. (3) şi (6) C.proc.civ.]. 

Art. 1.061-1.064 
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intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, care pot fi puse în executare chiar dacă nu 
au fost învestite cu formula executorie. 

Art. 6. Termenele procedurale prevăzute de legile speciale, aflate în curs la data intrării 
în vigoare a Codului de procedură civilă, rămân supuse legii în vigoare la data la care au 
început să curgă. 

Capitolul II. Dispoziții de punere în aplicare 

Art. 7. (1) Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, ori de câte ori printr-o lege 
specială se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanță este „definitivă”, de la 
data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, aceasta va fi supusă numai apelului la 
instanța ierarhic superioară. 

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul în care printr-o lege specială se prevede că 
hotărârea judecătorească de primă instanță este „supusă recursului” sau că „poate fi atacată 
cu recurs” ori, după caz, legea specială folosește o altă expresie similară. 

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu se aplică în materie de contencios administrativ și fiscal, 
inclusiv în materia azilului. 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 17/2017 (nepublicată), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că: „În inter-
pretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind calea de atac în materia contenciosului 
administrativ, împotriva hotărârilor pronunțate în această materie poate fi exercitată numai calea 
de atac a recursului, cu excepția cazului prevăzut de dispozițiile art. 25 alin. (3) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare”. 

Art. 8. De la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, referirile din cuprinsul 
actelor normative la hotărârea judecătorească „definitivă și irevocabilă” sau, după caz, 
„irevocabilă” se vor înțelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească „definitivă”. 

Art. 9. Dacă legea specială nu cuprinde dispoziții referitoare la procedura de judecată, 
felul hotărârii instanței ori calea de atac și termenul de exercitare a acesteia, se aplică în 
mod corespunzător prevederile Codului de procedură civilă. 

Art. 10. Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă execu-
torie a unei hotărâri judecătorești sau a altui înscris, acestea vor fi puse în executare, de la 
data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, fără a fi necesară învestirea cu formulă 
executorie. 

Art. 11. Dacă legea specială prevede obligarea debitorului la plata de daune cominatorii 
ori, după caz, a unei amenzi civile pentru nerespectarea unei obligații de a face sau de a nu 
face ce nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, de la intrarea în vigoare a 
Codului de procedură civilă, se vor putea aplica penalități în condițiile prevăzute1 la art. 894 
din Codul de procedură civilă. 

Art. 12. (1) Ori de câte ori legea specială prevede că cererea de suspendare a execu-
tării silite se soluționează de către președintele instanței, de la data intrării în vigoare a 
Codului de procedură civilă, judecarea acestei cereri se va face de către un complet al 
instanței competente potrivit legii. 

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și cererilor de suspendare a executării unei hotărâri 
judecătorești, a unei hotărâri pronunțate de un organ cu activitate jurisdicțională sau, după 
caz, a altui titlu executoriu, în cazul în care acestea sunt atacate în justiție. 

                                                            
1 Art. 894 a devenit art. 906 prin renumerotarea şi republicarea succesive ale Codului de procedură 

civilă. 
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Art. 121. Dacă prin lege nu se prevede altfel, dispozițiile art. 200 din Codul de procedură 
civilă privind verificarea cererii și regularizarea acesteia nu se aplică în cazul incidentelor 
procedurale și nici în procedurile speciale care nu sunt compatibile cu aceste dispoziții1. 

Art. 122. Întâmpinarea nu este obligatorie în incidentele procedurale, dacă prin lege nu 
se prevede altfel. 

Art. 123. Prin sintagma «președintele instanței» din cuprinsul2 art. 937 și prin termenul 
«președinte» din cuprinsul art. 944, din Codul de procedură civilă, se înțelege «președintele 
completului de judecată». 

(...) 

Titlul V. Dispoziții finale 

Art. 74. Dreptul la acțiunea ipotecară prevăzut de art. 2.504 din Codul civil este 
imprescriptibil. Dispozițiile Codului de procedură civilă privitoare la prescripția dreptului de a 
obține executarea silită rămân aplicabile3. 

Art. 75. În sensul art. 375 din Codul civil, în cazul căsătoriilor încheiate în străinătate, 
prin locul încheierii căsătoriei se înțelege localitatea în al cărei registru de stare civilă s-a 
transcris certificatul de căsătorie. 

Art. 76. Până la organizarea instanțelor de tutelă și familie, judecătoriile sau, după caz, 
tribunalele ori tribunalele specializate pentru minori și familie vor îndeplini rolul de instanțe de 
tutelă și familie, având competența stabilită potrivit Codului civil, Codului de procedură civilă, 
prezentei legi, precum și reglementărilor speciale în vigoare. 

Art. 77. Ori de câte ori prin legi și prin alte acte normative se face trimitere la Legea 
nr. 31/1990 privind societățile comerciale ori la „societatea comercială/societățile comerciale”, 
după caz, trimiterea se consideră a fi făcută la Legea societăților nr. 31/1990 ori, după caz, la 
„societatea/societățile reglementată/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare”. 

Art. 78. Dispozițiile art. 17 din Legea nr. 188/2000, republicată, precum și cu modificările 
aduse prin prezenta lege, se aplică și cazurilor de neîndeplinire a obligației prevăzute la 
alin. (1) al aceluiași articol, pentru care nu s-a emis, până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, ordinul ministrului justiției de revocare din funcție a executorului judecătoresc. 

Art. 79. În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societățile 
înregistrate în registrul comerțului care au în denumire sintagma „societate comercială” sunt 
obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul „societate”. 
Până la finalizarea acestor demersuri, societatea poate funcționa cu denumirea înscrisă în 
registrul comerțului la data intrării în vigoare a prezentei legi. Înregistrarea în registrul 
comerțului a mențiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbării denumirii 
societății este scutită de taxă de înregistrare. 

Art. 80. În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și actele normative 
prevăzute la art. 23, 25, 28, 31-36, 38, 40, 41, 43, 45, 47-49, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 

                                                            
1 Art. 121, art. 122 și art. 123 au fost introduse prin art. VII pct. 1 din Legea nr. 138/2014 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și comple-
tarea unor acte normative conexe. 

2 Art. 937 a devenit art. 938 după republicarea Codului de procedură civilă în 2015, iar art. 944 a 
devenit art. 945. 

3 Art. 74 este redat astfel cum a fost modificat prin art. VII pct. 2 din Legea nr. 138/2014. 
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65, 69 și 73 vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I dându-se textelor o 
nouă numerotare. 

Art. 81. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completările ulterioare, intră în 
vigoare la data de 15 februarie 2013.1 

Art. 82. Prezenta lege intră în vigoare la data prevăzută la art. 81, cu excepția dispo-
zițiilor art. 80, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, și a dispozițiilor art. 38 pct. 1 și 2, care intră în vigoare la data 
de 1 octombrie 2013.2 

Art. 83. La data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă se abrogă: 
a) „Codicele de procedură civilă” (sau „Codul de procedură civilă”), republicat în Moni-

torul Oficial, Partea I, nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificările și completările ulterioare; 
b) Codul de procedură civilă Carol al II-lea (Decretul-Lege nr. 2.899/1940), publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 201 din 31 august 1940; 
c) Legea nr. 18/1948 pentru modificarea Codului de procedură civilă, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 35 din 12 februarie 1948; 
d) Decretul Consiliului de Stat nr. 203/1974 pentru înființarea și organizarea de secții 

maritime și fluviale la unele instanțe judecătorești și unități de procuratură, publicat în 
Buletinul Oficial, nr. 131 din 31 octombrie 1974, cu modificările și completările ulterioare; 

e) Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional 
privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 1 octombrie 1992, cu 
modificările și completările ulterioare; 

f) art. 24 alin. (2) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor 
imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare; 

g) Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

h) art. 12 din Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele 
generate de produsele cu defecte, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 313 din 22 aprilie 2008; 

i) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea 
întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 118/2008, cu modificările ulterioare; 

j) art. 2291 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

k) orice alte dispoziții contrare, chiar dacă sunt cuprinse în legi speciale. 

                                                            
1 Art. 81 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 4/2013 privind 

modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe. 

2 Art. 82 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 4/2013. 
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(2) Când recursul este de competența Înaltei Curți de Casație și Justiție, președintele 
instanței sau președintele de secție ori, după caz, persoana desemnată de aceștia, primind 
dosarul de la instanța a cărei hotărâre se atacă, va lua, prin rezoluție, măsuri pentru 
stabilirea aleatorie a unui complet format din 3 judecători, care va pregăti dosarul de recurs 
și va decide asupra admisibilității în principiu a recursului. Dispozițiile art. 475 alin. (3) din 
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, sunt aplicabile. 

(3) Dispozițiile art. XIV alin. (2)-(4) și ale art. XV alin. (2)-(5) se aplică în mod corespun-
zător, cu excepția recursului care este de competența Înaltei Curți de Casație și Justiție. 
Termenul prevăzut la art. XV alin. (3) se dublează în cazul recursului. Întâmpinarea trebuie 
redactată și semnată de avocatul sau consilierul juridic al intimatului, iar răspunsul la 
întâmpinare de avocatul sau consilierul juridic al recurentului1. 

(4) Prevederile art. XVI se aplică în mod corespunzător. 
Art. XVIII. (1) Dispozițiile art. 483 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de pro-

cedură civilă, republicată, se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 20192. 
(2) În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la 

data de 31 decembrie 2018 inclusiv nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în 
cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a)-i) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, republicată, în cele privind navigația civilă și activitatea în porturi, conflictele de muncă 
și de asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor 
cauzate prin erori judiciare, precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 
1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, în aceste procese nu sunt supuse recursului hotărârile 
date de instanțele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță 
sunt supuse numai apelului3. 

Constituționalitate 
Prin Decizia nr. 369/2017 (M. Of. nr. 582 din 20 iulie 2017), Curtea Constituțională a 
constatat că: „sintagma «precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 
1.000.000 lei inclusiv» cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri 
pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare 
a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă este neconstituţională”. 

Art. XIX. (1) Dispozițiile art. 520 alin. (6) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de proce-
dură civilă, republicată, se aplică sesizărilor formulate în procesele pornite începând cu data 
de 1 ianuarie 20194. 

(2) Sesizările în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept, formulate în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se judecă de un complet format 
din președintele secției corespunzătoare a Înaltei Curți de Casație și Justiție sau de un 
judecător desemnat de acesta și 8 judecători din cadrul secției respective. Președintele 

                                                            
1 Alin. (3) al art. XVII este redat astfel cum a fost modificat prin art. VIII din Legea nr. 138/2014 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative conexe. 

2 Alin. (1) al art. XVIII este redat astfel cum a fost modificat prin alin. (1) al art. I din O.U.G.  
nr. 95/2016. 

3 Alin. (2) al art. XVIII este redat astfel cum a fost modificat prin alin. (2) al art. I din O.U.G.  
nr. 95/2016. 

4 Alin. (1) al art. XIX este redat astfel cum a fost modificat prin alin. (1) al art. I din O.U.G.  
nr. 95/2016. 
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secției sau, în caz de imposibilitate, judecătorul desemnat de acesta este președintele de 
complet și va lua măsurile necesare pentru desemnarea aleatorie a judecătorilor1. 

(...) 

Capitolul III. Dispoziții tranzitorii și finale 

Art. XXIII. (1) Procesele în primă instanță, precum și căile de atac în materia conten-
ciosului administrativ și fiscal, în curs de judecată la data schimbării, potrivit dispozițiilor 
prezentei legi, a competenței instanțelor legal învestite se judecă de instanțele devenite 
competente potrivit prezentei legi. 

(2) Recursurile aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios 
administrativ și fiscal la data intrării în vigoare a prezentei legi și care, potrivit prezentei legi, 
sunt de competența curților de apel se trimit la curțile de apel. 

(3) Procesele în curs de judecată în primă instanță în materia contenciosului adminis-
trativ și fiscal aflate la data intrării în vigoare a prezentei legi pe rolul curților de apel și care, 
potrivit prezentei legi, sunt de competența tribunalelor se trimit la tribunale. 

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1)-(3), dosarele se trimit, pe cale administrativă, la 
instanțele devenite competente să le judece. 

Art. XXIV. Dispozițiile art. XI, ale art. XX și ale art. XXI intră în vigoare la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 

                                                            
1 Alin. (2) al art. XIX este redat astfel cum a fost modificat prin alin. (2) al art. I din O.U.G.  

nr. 95/2016. 



  

 

 
5. O.U.G. nr. 95/2016 din 8 decembrie 2016 pentru prorogarea unor termene, 

precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii  
punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010  

privind Codul de procedură civilă 
 

(publicată în M. Of. nr. 1009 din 15 decembrie 2016)1 
 
 Art. I. (1) Termenele prevăzute la art. XII alin. (1), art. XIII teza I, art. XVIII alin. (1) şi 

art. XIX alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din  
12 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2019. 

 (2) Dispoziţiile art. XII alin. (2), art. XIV - XVII, art. XVIII alin. (2) şi art. XIX alin. (2) din 
Legea nr. 2/2013, cu modificările ulterioare, se aplică şi proceselor pornite începând cu data 
de 1 ianuarie 2017 şi până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. 

 Art. II. (1) Până la data de 31 martie 2017, preşedinţii instanţelor judecătoreşti vor 
estima necesarul de spaţii pentru aplicarea, la data prevăzută la art. I alin. (1), a dispoziţiilor 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, 
privitoare la cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu, 
precum şi sumele necesare asigurării acestora, inclusiv pentru dotările necesare. 

 (2) Până la data de 31 martie 2017, preşedinţii instanţelor judecătoreşti propun, ţinând 
seama de necesitatea realizării spaţiilor prevăzute la alin. (1) până la data de 31 decembrie 
2018, precum şi a asigurării eficienţei şi a rezonabilităţii costurilor, modalităţile concrete de 
asigurare a acestor spaţii, cum ar fi reamenajarea sau efectuarea de lucrări de extindere a 
actualelor imobile, identificarea şi alocarea, în condiţiile legii, a imobilelor necesare funcţio-
nării instanţelor judecătoreşti şi amenajarea corespunzătoare a acestora, precum şi, dacă 
niciuna dintre acestea nu este posibilă, construcţia de noi sedii. Propunerile formulate vor 
ţine seama de numărul estimativ de procese de competenţa instanţei respective, numărul 
judecătorilor care funcţionează în cadrul acelei instanţe, infrastructura existentă la nivelul 
instanţei respective şi altele asemenea. 

 (3) Datele prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit curţilor de apel, care le centralizează 
şi le comunică Ministerului Justiţiei până la data de 30 aprilie 2017. 

 (4) Până la data de 30 iunie 2017, Ministerul Justiţiei analizează datele transmise de 
curţile de apel, întocmeşte şi supune Guvernului spre adoptare, prin hotărâre, planul de acţiune 
cuprinzând necesarul de spaţii şi limitele minime şi maxime pentru acestea, etapele de 

                                                            
1 Constituționalitate 
Prin Decizia nr. 377/2017 (M. Of. nr. 586 din 21 iulie 2017), Curtea Constituțională a decis: „admite 

obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi constată că prevederile art. II şi III din Legea privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea  
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale”. 

Nota coordonatorului (V.B.): Art. I din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 95/2016 priveşte 
aprobarea ordonanţei de urgenţă, iar art. II şi III din aceeaşi lege privesc completarea şi modificarea  
art. 509 şi 511 C.proc.civ., prin introducerea unor noi motive de revizuire şi stabilirea termenelor de 
exercitare a revizuirii pentru aceste motive. 
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realizare, sumele necesare implementării soluţiilor identificate, precum şi modalitatea de asigu-
rare, la nivelul Ministerului Justiţiei, a personalului necesar punerii în aplicare a acestuia. 

 (5) În vederea punerii în aplicare a planului de acţiune prevăzut la alin. (4), Ministerul 
Justiţiei întreprinde demersurile pentru asigurarea, conform art. 138 alin. (2) din Legea 
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
a spaţiilor necesare bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti de către Guvern, consiliile 
judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, 
şi propune sumele necesare care vor fi alocate, în condiţiile legii, de la bugetul de stat. 

 (6) Ministerul Justiţiei monitorizează punerea în aplicare a planului de acţiune prevăzut 
la alin. (4) şi informează Guvernul cu privire la stadiul punerii sale în aplicare, până la data 
de 31 decembrie 2017, precum şi, trimestrial, în cursul anului 2018. 
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7. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 

(publicată în M. Of. nr. 392 din 29 iunie 2013) 
 
Art. 1. (1) Acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și cererile 

adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. 

(2) Taxele judiciare de timbru sunt datorate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, 
de către toate persoanele fizice și juridice și reprezintă plata serviciilor prestate de către 
instanțele judecătorești, precum și de către Ministerul Justiției și Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casație și Justiție. 

(3) În cazurile anume prevăzute de lege, acțiunile și cererile introduse la instanțele jude-
cătorești, precum și cererile adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casație și Justiție sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru. 

Art. 2. Taxele judiciare de timbru se stabilesc în mod diferențiat, după cum obiectul 
acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepțiile prevăzute de lege. 

Art. 3. (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se 
taxează astfel: 

a) până la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai puțin de 20 lei; 
b) între 501 lei și 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei; 
c) între 5.001 lei și 25.000 lei - 355 lei + 5% pentru ce depășește 5.000 lei; 
d) între 25.001 lei și 50.000 lei - 1.355 lei + 3% pentru ce depășește 25.000 lei; 
e) între 50.001 lei și 250.000 lei - 2.105 lei +2% pentru ce depășește 50.000 lei; 
f) peste 250.000 lei - 6.105 lei + 1% pentru ce depășește 250.000 lei. 
(2) Se taxează potrivit alin. (1) și următoarele categorii de acțiuni: 
a) în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimo-

nial; cererea privind repunerea părților în situația anterioară este scutită de taxă de timbru 
dacă este accesorie acestor cereri; 

b) privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial; 
c) prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de 

înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora. 

Hotărâre prealabilă 
Prin Decizia nr. 59/2017 (nepublicată), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că:  „În cauzele 
având ca obiect obligarea pârâtului la suportarea pretenției constând în cheltuielile de judecată 
generate de un alt litigiu soluționat definitiv, dispoziţiile art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă 
rămân aplicabile”. 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 19/2013 (M. Of. nr. 45 din 20 ianuarie 2014), Înalta Curte de Casație și 
Justiție a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1, art. 2 alin. (1) și 15 lit. p) 
din Legea nr. 146/1997, cu modificările și completările ulterioare [abrogată prin art. 58 lit. a) 
din O.U.G. nr. 80/2013], cererile prin care se solicită, pe cale separată, acordarea cheltuielilor 
de judecată sunt cereri principale supuse taxei judiciare de timbru, care se calculează la 
valoarea pretențiilor deduse judecății, chiar dacă cererile care au format obiectul litigiului din 
care aceste cheltuieli provin au fost scutite de la plata taxelor judiciare de timbru”. 

Art. 4. (1) În cazul acțiunilor posesorii taxa judiciară de timbru se calculează la o valoare 
care se stabilește la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită. 
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(2) Taxa judiciară de timbru pentru acțiunile care au ca obiect un dezmembrământ al 
dreptului de proprietate se calculează la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului 
asupra căruia poartă dezmembrământul. În cazul cererilor care au ca obiect servituți taxa 
judiciară de timbru se calculează prin raportare la 20% din valoarea imobilului asupra căruia 
se solicită constituirea servituții. 

Art. 5. (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel: 
a) stabilirea bunurilor supuse împărțelii - 3% din valoarea acestora; 
b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui 

coproprietar - 50 lei pentru fiecare coproprietar; 
c) creanțe pe care coproprietarii le au unii față de alții, născute din starea de proprietate 

comună - 3% din valoarea creanțelor a căror recunoaștere se solicită; 
d) cererea de raport - 3% din valoarea bunurilor a căror raportare se solicită; 
e) cererea de reducțiune a liberalităților excesive - 3% din valoarea părții de rezervă 

supusă reîntregirii prin reducțiunea liberalităților; 
f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia - 3% 

din valoarea masei partajabile. 
(2) Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute de alin. (1) se formulează în 

cadrul aceleiași acțiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din valoarea masei 
partajabile. 

Art. 6. (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de 
titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă, se 
taxează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei, și cu 200 lei, pentru cererile a 
căror valoare depășește 2.000 lei. 

(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de 
procedură civilă, se taxează cu 200 lei. 

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit 
procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă, se 
taxează cu 100 lei. 

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt neevaluabile în 
bani, se taxează cu 20 lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanță președințială este 
evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50 lei, dacă valoarea acesteia nu depășește 2.000 
lei, și cu 200 lei, dacă valoarea ei depășește 2.000 lei. 

Art. 7. Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale 
aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează cu 100 lei. 

Art. 8. (1) Se taxează cu 100 lei următoarele acțiuni și cereri introduse la instanțele 
judecătorești: 

a) cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept nepatrimonial; 
b) cereri în anularea sau în constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial; 
c) cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea 

nu privesc și plata anumitor sume de bani; 
d) acțiunile în grănițuire; în ipoteza în care prin aceeași cerere se revendică și o porțiune 

de teren, la taxa judiciară de timbru stabilită pentru acțiunea în grănițuire se adaugă și taxa 
corespunzătoare valorii suprafeței revendicate. 

(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie 
acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimo-
nial se taxează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.000 lei, și cu 300 lei, pentru 
cererile a căror valoare depășește 5.000 lei. 



369  O.U.G. nr. 80/2013   

 

 

 

 

 

 

 

O.U.G. nr. 80/2013 

 

 

 

Art. 9. Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se 
taxează astfel: 

a) cereri de recuzare în materie civilă - pentru fiecare participant la proces - pentru care 
se solicită recuzarea - 100 lei; 

b) cereri de strămutare în materie civilă - 100 lei; 
c) cereri de repunere în termen - 20 lei; 
d) cereri de perimare - 20 lei; 
e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare și 

despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - 20 lei; 
f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, 

formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - 20 lei; 
g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părților - 

50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acțiunea a cărei judecare a fost sus-
pendată; 

h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - 50 lei; 
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când 

sunt efectuate de către instanță - 0,20 lei/pagină; 
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare 

exemplar de copie - 1 leu/pagină; 
k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situații 

rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva 
acestora - 1 leu/pagină; 

l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecă-
torești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie. 

Art. 10. (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel: 
a) cereri pentru încuviințarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu - 20 lei1; 
b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - 50 lei. 
(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a 

căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic 
decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma 
de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu 
este evaluabil în bani, contestația la executare se taxează cu 100 lei. 

(3) În cazul în care prin contestația la executare silită se invocă, în condițiile art. 712 
alin. (2) din Codul de procedură civilă, și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul 
dreptului, taxa de timbru se stabilește potrivit art. 3 alin. (1). 

(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu 50 lei, dacă 
valoarea cererii nu depășește 5.000 lei, și cu 300 lei, pentru cererile a căror valoare depă-
șește 5.000 lei. 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 12/2013 (M. Of. nr. 458 din 24 iulie 2013), în interpretarea și aplicarea 
dispozițiilor art. 3 lit. o) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modifi-
cările și completările ulterioare [abrogată prin art. 58 lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013 – n. red.], 
cu referire la art. 3731 din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, ori, după caz, la art. 665 din Codul de procedură civilă [devenit art. 666 după repu-

                                                            
1 Litera a) a alin. (1) al art. 10 este redată astfel cum a fost modificată prin art. V din O.U.G.  

nr. 1/2016 (anterior fusese modificată prin art. IX pct. 1 din Legea nr. 138/2014). 
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blicare – n. red.], adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că: 
- „Cererea de încuviințare a executării silite formulată de către un creditor împotriva aceluiași 
debitor, în baza mai multor titluri executorii, se timbrează în funcție de fiecare titlu executoriu 
supus verificării instanței de executare.  
- Dispozițiile art. 12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele 
judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 760/C/1999, se aplică și cererilor 
de încuviințare a executării silite formulate în baza unui titlu executoriu, împotriva aceluiași 
debitor, de către mai mulți creditori aflați într-un raport de indivizibilitate sau de solidaritate”.  

Art. 11. (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează: 
a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să consfin-

țească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere - 20 lei; în 
cazurile în care înțelegerea sau acordul de mediere privește transferul dreptului de proprie-
tate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la această sumă se 
adaugă 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru acțiunea în revendicare a bunului cu 
valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. În cazul în 
care înțelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixă se adaugă 50% 
din valoarea taxei calculate potrivit art. 5; 

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - 100 lei; când cererile au ca obiect insti-
tuirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se taxează cu 1.000 lei; 

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de solu-
ționare a contestației - 20 lei. 

Art. 12. Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării 
și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează: 

a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului 
acestora - 300 lei; 

b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în 
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și pentru 
modificarea actelor constitutive ale acestora - 200 lei; 

c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop lucrativ, 
fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru modifi-
carea actelor constitutive ale acestora - 100 lei. 

Art. 13. Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează 
după cum urmează: 

a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru constatarea 
încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor 
cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii 
producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea 
dreptului atins - 100 lei; 

b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute 
din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale 
ale inventatorului - 100 lei; 

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și 
modele industriale - 300 lei. 

Art. 14. (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești 
în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările 
ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și 
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al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară 
în activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu 200 lei. 

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în 
registrul comerțului se taxează cu 100 lei. 

Art. 15. Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile 
de familie sunt următoarele: 

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil - 
200 lei; 

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul civil - 
100 lei; 

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil - 50 lei; 
d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensa-

torii - 50 lei; 
e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect 

stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la 
cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât 
părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei - 20 lei fiecare cerere; 

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - 20 lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de 
taxă de timbru. 

Art. 16. În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în 
drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități adminis-
trative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după 
cum urmează: 

a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum 
și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui altui înscris - 50 lei; 

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite 
printr-un act administrativ - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei. 

Art. 17. Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, 
republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează: 

a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după 
caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost soluționate 
conflictele de competență dintre notarii publici - 100 lei; 

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial 
- 20 lei. 

Art. 18. Se taxează cu 20 lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr. 188/2000 
privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare: 

a) cereri pentru soluționarea conflictelor de competență între birourile executorilor jude-
cătorești; 

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-și îndeplini atribuțiile 
prevăzute de lege; 

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a ștampilei executorului judecătoresc. 
Art. 19. În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de consta-

tare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate se 
taxează cu 20 lei. 

Art. 20. Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție fondul 
dreptului, se taxează cu 50 lei. 
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Art. 21. Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte și 
apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu 20 lei. 

Art. 22. Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează: 
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi 

utilizate în străinătate - 10 lei pentru fiecare înscris ori copie; 
b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - 300 lei; 
c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic și a 

experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte 
state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European; pentru atestarea 
calificării de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele 
membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația 
Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia 
în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în 
Confederația Elvețiană - 100 lei; 

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale de 
traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 200/2004 
privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate 
din România, cu modificările și completările ulterioare - 100 lei. 

Art. 23. (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se 
taxează cu 50% din: 

a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima 
instanță, dar nu mai puțin de 20 lei; 

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, dar 
nu mai puțin de 20 lei. 

(2) Apelul incident și apelul provocat se taxează potrivit regulilor prevăzute la alin. (1). 
Art. 24. (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 100 lei dacă se 

invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de 
procedură civilă. 

(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, 
pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma 
contestată, dar nu mai puțin de 100 lei; în aceeași ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, 
cererea de recurs se taxează cu 100 lei. 

(3) Recursul incident și recursul provocat se taxează după regulile prevăzute la alin. (1) 
și (2). 

Art. 25. (1) Se taxează cu 20 lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a 
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: 

a) încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acțiunea de partaj; 
b) încheierea de suspendare a judecării cauzei; 
c) hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calității de 

reprezentant. 
(2) Se taxează cu 50 lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului 

împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: 
a) hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau 

pentru autoritate de lucru judecat; 
b) hotărârea prin care s-a luat act de renunțarea la dreptul pretins; 
c) hotărârea prin care s-a luat act de renunțarea la judecată; 
d) hotărârea prin care se încuviințează învoiala părților. 
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(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii 
se timbrează, în toate situațiile, cu 100 lei. 

Art. 26. (1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de 100 lei. 
(2) Cererea de revizuire se taxează cu 100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat. 
(3) Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu 100 lei pentru fiecare motiv 

invocat. Recursul împotriva hotărârii pronunțate în acțiunea în anulare se timbrează potrivit 
art. 24, care se aplică în mod corespunzător1.  

Art. 27. Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de 
plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu 20 lei. 

Art. 28. Dacă legea nu prevede altfel, este scutită de la plata taxei judiciare de timbru 
orice cerere pentru exercitarea unei căi de atac, ordinare și extraordinare, împotriva hotărârii 
judecătorești prin care a fost soluționată o acțiune sau cerere scutită, potrivit legii, de taxă 
judiciară de timbru. 

Hotărâre prealabilă 
Prin Decizia nr. 55/2017 (nepublicată), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a a stabilit că: 
„dispoziţiile art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 se interpretează în 
sensul că, de scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în calea de atac, beneficiază numai 
reclamantul care a fost scutit în primă instanţă de obligaţia timbrajului”. 

Art. 29. (1) Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acțiunile și cererile, inclusiv 
cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare și extraordinare, referitoare la: 

a) stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de 
asigurări sociale; 

b) stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației 
de sprijin, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu 
dizabilități și a altor forme de protecție socială prevăzute de lege; 

c) obligațiile legale și contractuale de întreținere, inclusiv acțiunile în constatarea 
nulității, în anularea, rezoluțiunea sau rezilierea contractului de întreținere; 

d) stabilirea și acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei 
măsuri preventive pe nedrept; 

e) adopție, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, interdicție judecătorească, asistența per-
soanelor cu tulburări psihice, precum și la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribu-
țiilor ce îi revin; 

f) protecția drepturilor consumatorilor, atunci când persoanele fizice și asociațiile pentru 
protecția consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva operatorilor economici care au 
prejudiciat drepturile și interesele legitime ale consumatorilor; 

g) valorificarea drepturilor Societății Naționale de Cruce Roșie; 
h) exercitarea drepturilor electorale; 
i) cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale și morale 

decurgând din acestea; 
j) stabilirea și acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor 

prevăzute la art. 2 și 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu modificările ulterioare; 

k) drepturile și interesele legitime pretinse de foștii deținuți și persecutați pentru motive 
politice în perioada regimului comunist din România; 

                                                            
1 Alin. (3) al art. 26 a fost introdus prin art. IX pct. 2 din Legea nr. 138/2014. 
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l) orice alte acțiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi spe-
ciale, scutiri de taxă judiciară de timbru. 

(2) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acțiunile și căile de atac formulate de 
către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute ori emise cu încălcarea prevede-
rilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru dizolvarea societăților regle-
mentate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a 
grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. 

(4) Acțiunile și cererile privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici și ale 
funcționarilor publici cu statut special sunt asimilate, sub aspectul taxei judiciare de timbru, 
conflictelor de muncă. 

(5) Pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, dacă realizarea 
serviciilor de copiere nu se realizează de către instanță, ci de către prestatori privați care 
funcționează în sediul instanței, nu se percepe taxă judiciară de timbru. 

Constituționalitate 
Prin Decizia nr. 387/2015 (M. Of. nr. 555 din 27 iulie 2015), Curtea Constituțională a 
constatat că: „Dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. i) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare 
de timbru sunt constituționale în măsura în care sunt scutite de la plata taxei judiciare de 
timbru acțiunile și cererile referitoare la despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale și 
morale decurgând dintr-o cauză penală în condițiile în care fapta cauzatoare de prejudiciu, la 
momentul săvârșirii acesteia, era prevăzută ca infracțiune”. 

Art. 30. (1) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de 
atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția României, Guvernul 
României, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, 
de Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, 
precum și cele formulate de alte instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a 
acestora, când au ca obiect venituri publice. 

(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, în categoria venituri publice se includ: 
veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor 
fondurilor speciale, inclusiv ale bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate, bugetului 
Trezoreriei Statului, veniturile din rambursări de credite externe și din dobânzi și comisioane 
derulate prin Trezoreria Statului, precum și veniturile bugetelor instituțiilor publice finanțate 
integral sau parțial din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și 
bugetele fondurilor speciale, după caz, veniturile bugetului fondurilor provenite din credite 
externe contractate ori garantate de stat și ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se 
asigură din fonduri publice, precum și veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile. 

Art. 31. (1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru pentru acțiunile și 
cererile introduse la instanțele judecătorești se face de către instanța de judecată. 

(2) În cazul taxelor calculate în funcție de valoarea obiectului cererii, valoarea la care se 
calculează taxele judiciare de timbru este cea prevăzută în acțiune sau în cerere. Dacă 
valoarea este contestată sau apreciată de instanță ca vădit derizorie, evaluarea se face în 
condițiile art. 98 alin. (3) din Codul de procedură civilă. 

(3) În cererile având ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra unui 
imobil, taxa de timbru se calculează în funcție de valoarea impozabilă a bunului imobil. Dacă 
valoarea impozabilă este contestată sau apreciată de instanță ca vădit derizorie, taxarea 
cererilor se va face prin raportare la grilele notariale cuprinzând valorile orientative ale 
proprietăților imobiliare. 
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(4) Când prin cerere se solicită acordarea unor prestații succesive, dacă durata exis-
tenței dreptului este nedeterminată, taxa de timbru se calculează la valoare, corespunzător 
valorii prestației anuale. 

Art. 32. Taxele judiciare de timbru se datorează atât pentru judecata în primă instanță, 
cât și pentru exercitarea căilor de atac, în condițiile prevăzute de lege. 

Art. 33. (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, cu excepțiile prevăzute de lege. 
(2) Dacă cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, recla-

mantului i se pune în vedere, în condițiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedură 
civilă, obligația de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanță și de a transmite 
instanței dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la 
primirea comunicării instanței. Prin aceeași comunicare instanța îi pune în vedere reclaman-
tului posibilitatea de a formula, în condițiile legii, cerere de acordare a facilităților la plata taxei 
judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicării. Dispozițiile art. 200 alin. (2) 
teza I din Codul de procedură civilă rămân aplicabile în ceea ce privește complinirea celorlalte 
lipsuri ale cererii de chemare în judecată. Instanța însă nu va proceda la comunicarea cererii de 
chemare în judecată în condițiile art. 201 alin. (1) din Codul de procedură civilă, decât după 
soluționarea cererii de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru. 

Art. 34. (1) Când o acțiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, taxa 
judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu 
excepția cazurilor în care prin lege se prevede altfel. 

(2) Dacă la momentul înregistrării cererii au fost timbrate doar o parte din capetele de 
cerere, acțiunea va fi anulată în parte, numai pentru acele capete de cerere pentru care nu a 
fost achitată taxa judiciară de timbru. 

(3) Cererile reconvenționale, cererile de intervenție principală, precum cererile de che-
mare în garanție se taxează după regulile aplicabile obiectului cererii, dacă aceasta ar fi fost 
exercitată pe cale principală. 

Art. 35. (1) În cazul cererilor sau al acțiunilor introduse în comun de mai multe 
persoane, dacă obiectul procesului este un drept ori o obligație comună sau dacă drepturile 
ori obligațiile lor au aceeași cauză sau dacă între ele există o strânsă legătură, taxa judiciară 
de timbru se datorează în solidar. 

(2) Dacă legea nu prevede altfel, cererile depuse în cursul judecății și care nu modifică 
valoarea taxabilă a cererii sau caracterul cererii inițiale nu se taxează. 

Art. 36. (1) Dacă în momentul înregistrării sale acțiunea sau cererea a fost taxată 
corespunzător obiectului său inițial, dar în cursul procesului apar elemente care determină o 
valoare mai mare a obiectului cererii, instanța va pune în vedere reclamantului să achite 
suma datorată suplimentar până la termenul stabilit de instanță. 

(2) Dacă până la termenul prevăzut de lege sau stabilit de instanță reclamantul nu 
îndeplinește obligația de plată a taxei, acțiunea ori cererea nu va putea fi anulată integral, ci 
va trebui soluționată în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal. 

Art. 37. În cazul în care se micșorează valoarea pretențiilor formulate în acțiune sau în 
cerere, după ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea inițială, 
fără a se ține seama de reducerea ulterioară. 

Art. 38. În situația în care instanța judecătorească învestită cu soluționarea unei căi de 
atac ordinare sau extraordinare constată că în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de 
timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părții la plata taxelor 
judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu. 
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Art. 39. (1) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, reclamantul poate 
face cerere de reexaminare, la aceeași instanță, în termen de 3 zile de la data comunicării 
taxei datorate. Cererea de reexaminare este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. 

(2) Cererea se soluționează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părților, 
prin încheiere definitivă. Dispozițiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedură civilă rămân 
aplicabile în ceea ce privește complinirea celorlalte lipsuri ale cererii de chemare în judecată. 
Instanța va proceda la comunicarea cererii de chemare în judecată, în condițiile art. 201 alin. (1) 
din Codul de procedură civilă, numai după soluționarea cererii de reexaminare. 

(3) În cazul admiterii integrale sau parțiale a cererii de reexaminare, instanța va dispune 
restituirea taxei de timbru total ori, după caz, proporțional cu reducerea sumei contestate. 

(4) În cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justiției și Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, soluționarea cererii de reexaminare este de 
competența Judecătoriei Sectorului 5 București. 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 7/2014 (M. Of. nr. 137 din 24 februarie 2015), Înalta Curte de Casație și 
Justiție a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 18 din Legea nr. 146/1997, 
cu modificările și completările ulterioare [abrogată prin art. 58 lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013], 
partea în sarcina căreia s-a stabilit obligația de plată a taxei judiciare de timbru poate formula 
critici care să vizeze caracterul timbrabil al cererii de chemare în judecată exclusiv în cadrul 
cererii de reexaminare, neputând supune astfel de critici controlului judiciar prin intermediul 
apelului sau recursului”. 

Art. 40. (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin 
virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local „Taxe 
judiciare de timbru și alte taxe de timbru”, al unității administrativ teritoriale în care persoana 
fizică are domiciliul sau reședința ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. 
Costurile operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în 
sarcina debitorului taxei. 

(2) Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici 
reședința ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plătește în contul 
bugetului local al unității administrativ teritoriale în care se află sediul instanței la care se 
introduce acțiunea sau cererea. 

(3) La finele fiecărei zile lucrătoare, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului virează o 
cotă de 30% din suma colectată în contul de venituri al bugetului local prevăzut la alin. (1) în 
ziua respectivă în contul distinct de venituri al bugetului de stat „Taxe judiciare de timbru și 
alte taxe de timbru”, deschis la unitățile Trezoreriei Statului. Ministerul Finanțelor Publice 
comunică lunar Ministerului Justiției informațiile privind sumele virate în acest cont. 

Art. 41. (1) Executarea creanțelor având ca obiect taxa judiciară de timbru se efec-
tuează prin organele de executare ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 40 
alin. (1), potrivit dispozițiilor legale privind executarea creanțelor fiscale și procedurii prevă-
zute de aceste dispoziții. 

(2) În cazul persoanelor fizice sau juridice care nu au domiciliul sau reședința ori, după 
caz sediul în România, executarea creanțelor având ca obiect taxa judiciară de timbru se 
efectuează prin organele de executare ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute la 
art. 40 alin. (2). 

(3) În vederea executării creanțelor având ca obiect taxa judiciară de timbru, instanțele 
judecătorești vor comunica de îndată hotărârea, care constituie titlu executoriu pentru plata 
taxei judiciare de timbru, către organele prevăzute la alin. (1) și (2). 
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Art. 42. (1) Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări 
pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Instanța acordă persoanelor juridice, la cerere, facilități sub formă de reduceri, 
eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acțiuni și 
cereri introduse la instanțele judecătorești, în următoarele situații: 

a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni 
de activitate; 

b) plata integrală a taxei nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de 
lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condițiile legii, indisponibilizate. 

(3) În mod excepțional, instanța poate acorda persoanelor juridice reduceri, eșalonări 
sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în alte cazuri în care apreciază, față de 
datele referitoare la situația economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de 
timbru, la valoarea datorată, ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea 
curentă a persoanei juridice. 

(4) Reducerea taxei de timbru poate fi acordată separat sau, după caz, împreună cu 
eșalonarea sau amânarea plății. 

Art. 43. (1) Cererea pentru acordarea facilităților la plata taxei judiciare de timbru se 
poate formula prin cererea de chemare în judecată sau în condițiile art. 33 alin. (2) ori 
art. 36. 

(2) Pentru soluționarea cererii de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru, 
instanța poate solicita orice lămuriri și dovezi părții sau informații scrise autorităților 
competente. 

(3) Asupra cererii de acordare a facilităților la plata taxei de timbru instanța se pronunță 
fără citare, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu. Încheierea se comunică 
solicitantului și părții adverse, dacă este cazul. 

(4) Împotriva încheierii, părțile interesate pot formula cerere de reexaminare, în termen 
de 5 zile de la data comunicării încheierii. Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de 
timbru. 

(5) Cererea de reexaminare se soluționează în camera de consiliu de un alt complet, 
instanța pronunțându-se prin încheiere irevocabilă. 

Art. 44. (1) În cazul încuviințării cererii de acordare a facilităților la plata taxei judiciare 
de timbru, prin încheiere se vor stabili, după caz, cota de reducere sau cuantumul redus al 
taxei, termenul ori termenele de plată și cuantumul ratelor. 

(2) Eșalonarea plății taxelor judiciare de timbru se poate face pe parcursul a cel mult 24 
de luni și pentru maximum 12 termene. 

(3) În cazul eșalonării sau amânării, instanța transmite hotărârea de încuviințare, care 
constituie titlu executoriu, organelor competente, potrivit art. 41, pentru urmărirea executării 
obligației de plată ori, după caz, pentru punerea în executare a hotărârii privind plata taxei ori 
a părții din taxa datorată, la termenele stabilite. 

(4) În cazul în care reclamantul a beneficiat de reducerea taxei judiciare de timbru, 
instanța de judecată va obliga pe pârâtul care pierde procesul la plata sumei pentru care s-a 
acordat reducerea. Dispozitivul hotărârii constituie titlu executoriu. Prevederile art. 41 sunt 
aplicabile. 

Art. 45. (1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, 
integral, parțial sau proporțional, la cererea petiționarului, în următoarele situații: 
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a) când taxa plătită nu era datorată; 
b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal; 
c) când acțiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor 

dispoziții legale; 
d) când acțiunea corect timbrată a fost anulată în condițiile art. 200 alin. (3) din Codul de 

procedură civilă sau când reclamantul a renunțat la judecată până la comunicarea cererii de 
chemare în judecată către pârât; 

e) când, în procesul de divorț, părțile au renunțat la judecată ori s-au împăcat; 
f) când contestația la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă; 
g) în cazul în care instanța de judecată se declară necompetentă, trimițând cauza la un 

alt organ cu activitate jurisdicțională, precum și în cazul respingerii cererii, ca nefiind de 
competența instanțelor române; 

h) când probele au fost administrate de către avocați sau consilieri juridici; 
i) în cazul în care participantul la proces care a fost recuzat se abține sau dacă cererea 

de recuzare ori de strămutare a fost admisă; 
j) în alte cauze expres prevăzute de lege. 
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), e) și i) se restituie jumătate din taxa plătită, iar în 

cazul prevăzut la alin. (1) lit. f) taxa se restituie proporțional cu admiterea contestației. În 
cazul prevăzut la alin. (1) lit. h) se restituie jumătate din taxa plătită, indiferent de modalitatea 
în care a fost soluționat procesul, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. 

(3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data 
nașterii sale. 

(4) Cererea de restituire se adresează instanței judecătorești la care s-a introdus acțiunea 
sau cererea. În cazul taxelor plătite pentru cereri formulate Ministerului Justiției sau Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cererea de restituire se adresează acestuia. 

(5) Cererea de restituire soluționată de instanța de judecată va fi depusă în vederea 
restituirii la unitatea administrativ-teritorială la care a fost achitată taxa. 

(6) Dacă legea nu prevede altfel, taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri și acțiuni 
anulate ca insuficient timbrate nu se restituie. 

(7) Procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se aprobă 
prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice1. 

Art. 46. Sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele 
aprobate Ministerului Justiției și Ministerului Public pentru desfășurarea proceselor penale, 
care sunt suportate de părți sau de alți participanți la proces, în condițiile prevăzute de Codul 
de procedură penală, precum și din amenzile judiciare se constituie venit la bugetul de stat și 
se virează într-un cont distinct de venituri al acestuia. Ministerul Finanțelor Publice comunică 
lunar Ministerului Justiției informațiile privind sumele virate în acest cont. Executarea silită a 
hotărârii se va efectua prin organele de executare din subordinea Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală în a căror rază teritorială își are domiciliul fiscal debitorul, potrivit 
legislației privind executarea silită a creanțelor fiscale. 

Art. 47. Impozitul pe veniturile realizate din activități desfășurate de avocați, notari publici și 
executori judecătorești se constituie venit la bugetul de stat și se virează într-un cont distinct de 

                                                            
1 A se vedea Ordinul nr. 65/2014 și Ordinul nr. 1918/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire 

a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru. 
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venituri al acestuia. Ministerul Finanțelor Publice comunică lunar Ministerului Justiției informa-
țiile privind sumele virate în acest cont. 

Art. 48. (1) Avansarea remunerației curatorului special numit de instanță în condițiile 
art. 58 și 167 din Codul de procedură civilă este în sarcina persoanei ale cărei interese sunt 
ocrotite prin numirea curatorului. 

(2) Instanța poate stabili, prin încheierea prevăzută de art. 58 alin. (4) din Codul de 
procedură civilă, ca avansarea remunerației curatorului să se facă de cealaltă parte, când o 
asemenea măsură este în interesul continuării procesului. 

(3) Sumele avansate cu titlu de remunerație a curatorului special se includ în cheltuielile 
de judecată și vor fi puse în sarcina părții care pierde procesul. 

Art. 49. (1) În mod excepțional, în cazuri urgente, care nu suferă amânare și dacă nici 
nu sunt îndeplinite condițiile pentru a proceda potrivit alin. (2), instanța va încuviința avan-
sarea remunerației cuvenite curatorului special din bugetul statului. Sumele avansate din 
bugetul statului cu titlu de remunerație pentru curatorul special constituie cheltuieli judiciare 
și vor fi puse în sarcina părții care pierde procesul. 

(2) Obligația de plată a cheltuielilor judiciare către stat constituie creanță fiscală. Dispo-
zitivul hotărârii, cuprinzând obligația de plată către stat a sumelor avansate din bugetul sta-
tului, constituie titlu executoriu și se comunică de îndată organelor competente. Articolul 46 
este aplicabil. 

(3) Dacă partea ocrotită prin numirea curatorului a pierdut procesul și este lipsită de 
venituri sau face parte dintr-o categorie pentru care legea prevede acordarea asistenței 
juridice gratuite, sumele avansate din bugetul statului rămân în sarcina acestuia. 

Art. 50. (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență 
se actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției. 

(2) În aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Justiției și Ministerul Finan-
țelor Publice pot elabora norme metodologice. 

Art. 51. Instanțele de judecată vor folosi sistemul informatic de management al dosa-
rului în instanță pentru înregistrarea și gestionarea informațiilor referitoare la taxele de 
timbru, pe tipuri de acțiuni și cereri, corelate cu temeiul legal specific fiecărui tip. Înregistrările 
rezultate cu privire la taxele judiciare de timbru se vor efectua și se vor putea utiliza 
centralizat. Prin regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești se va stabili 
modalitatea de completare a câmpurilor în sistemul informatic. 

Art. 52. Articolul 592 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei 
de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 592. Cererea adresată instanței privind pronunțarea unei hotărâri care să consfin-
țească înțelegerea părților rezultată din acordul de mediere se taxează potrivit legii”. 

Art. 53. Articolul 36 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contra-
vențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 36. Pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a 
contravenției, pentru recursul formulat împotriva hotărârii judecătorești prin care s-a 
soluționat plângerea, precum și pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare 
de timbru prevăzute de lege”. 

Art. 54. În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe de urgență, toate trimiterile făcute la Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare 
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de timbru, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezenta 
ordonanță de urgență. 

Art. 55. Pentru cererile și acțiunile introduse până la intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanțe de urgență, timbrul judiciar se aplică, respectiv taxele judiciare de timbru se 
stabilesc și se plătesc în cuantumul prevăzut de legea în vigoare la data introducerii lor. 

Art. 56. Începând cu data de 1 ianuarie 2014, din sumele încasate în contul bugetelor 
locale ale unităților administrativ-teritoriale, cota care se virează la bugetul de stat potrivit 
art. 40 alin. (3) este de 45%. 

Art. 57. (1) În cazul cererilor prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri care ține loc 
de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, instanța de judecată va solicita extras de 
carte funciară pentru bunurile imobile ce au carte funciară deschisă sau certificat de sarcini 
pentru imobilele care nu au carte funciară deschisă, certificat fiscal emis de compartimentul 
de specialitate al autorității administrației publice locale și dovada debitelor la zi ale cotelor 
de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari. 

(2) Dispozițiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcțio-
narea asociațiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. 

(3) În cazul acestor cereri, dacă instanța de judecată va dispune efectuarea unei exper-
tize tehnice judiciare, aceasta va fi avizată de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară. 

Art. 58. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă: 
a) Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare; 
b) Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 106/1995, cu modificările și completările ulterioare. 
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(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă. 
(3) Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și 

sancționare a contravenției nu prevede această sancțiune. 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 11/2017 (M. Of. nr. 750 din 19 septembrie 2017), Înalta Curte de Casație și 
Justiție a stabilit că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 
şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe dru-
murile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile 
art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita 
proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia 
i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile 
contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate”. 

Hotărâre prealabilă  
Prin Decizia nr. 6/2015 (M. Of. nr. 297 din 30 aprilie 2015), Înalta Curte de Casație și Justiție 
a stabilit că: „În interpretarea dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) și art. 7 din O.G. 
nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea O.G. 
nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, aprobate prin H.G. 
nr. 31/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7, 8 și 38 din O.G. nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, sancțiunea 
avertismentului se înscrie în cazierul fiscal”. 

Art. 8. (1) Amenda contravențională are caracter administrativ1. 
(2) Limita minimă a amenzii contravenționale este de 250.000 lei, iar limita maximă nu 

poate depăși: 
a) 1 miliard lei, în cazul contravențiilor stabilite prin lege și ordonanță; 
b) 500 milioane lei, în cazul contravențiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului; 
c) 50 milioane lei, în cazul contravențiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene ori 

ale Consiliului General al Municipiului București; 
d) 25 milioane lei, în cazul contravențiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale 

comunelor, orașelor, municipiilor și ale sectoarelor municipiului București. 
(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislația 

în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepția celor aplicate, potrivit legii, de 
autoritățile administrației publice locale și amenzilor privind circulația pe drumurile publice, care 
se fac venit integral la bugetele locale2. 

(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu 
legislația în vigoare se fac venit integral la bugetele locale3. 

Art. 9. (1) Prestarea unei activități în folosul comunității poate fi stabilită numai prin lege 
și numai pe o durată ce nu poate depăși 300 de ore4. 

(2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se stabilește alternativ cu amenda. 

                                                            
1 Alin. (1)-(2) ale art. 8 sunt redate astfel cum au fost modificate prin pct. 7 al articolului unic din 

Legea nr. 180/2002. 
2 Alin. (3) art. 8 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 182/2006 pentru 

modificarea și completarea O.G. nr. 2/2001. 
3 Alin. (4) al art. 8 a fost introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 182/2006. 
4 Alin. (1)-(2) ale art. 9 sunt redate astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 4 din O.U.G.  

nr. 108/2003. 
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(3) În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de 
zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, organul de spe-
cialitate al unității administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a cărui rază teritorială 
domiciliază contravenientul va sesiza instanța judecătorească în a cărei circumscripție domiciliază 
acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei 
activități în folosul comunității, ținându-se seama de partea din amendă care a fost achitată1. 

(4) La primul termen de judecată, instanța, cu citarea contravenientului, poate acorda 
acestuia, la cerere, un termen de 30 de zile, în vederea achitării integrale a amenzii2. 

(5) În cazul în care contravenientul nu achită amenda în termenul prevăzut la alin. (4), 
instanța procedează la înlocuirea amenzii cu sancțiunea obligării la prestarea unei activități 
în folosul comunității3. 

(6) Hotărârea prin care s-a aplicat sancțiunea prestării unei activități în folosul 
comunității este supusă numai apelului4. 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 7/2010 (M. Of. nr. 126 din 18 februarie 2011), Înalta Curte de Casație și 
Justiție a stabilit că: „Dispozițiile art. 9 alin. (3)-(5) din O.G. nr. 2/2001, prin raportare la 
dispozițiile art. 9 alin. (1) și (2) din aceeași ordonanță și la dispozițiile art. 1 din O.G. 
nr. 55/2002, se interpretează în sensul admisibilității cererilor de înlocuire a sancțiunii amenzii 
cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității 
indiferent dacă contravențiile săvârșite sunt prevăzute și sancționate prin legi, ordonanțe ale 
Guvernului sau alte acte cu caracter normativ și chiar dacă actul care stabilește și sancțio-
nează contravențiile nu prevede, alternativ cu sancțiunea amenzii, sancțiunea prestării unei 
activități în folosul comunității”. 

Jurisprudenţă relevantă 
Instanţa competentă teritorial să soluţioneze cererea de înlocuire a sancţiunii amenzii 
cu cea a prestării unei activităţi în folosul comunităţii. Cererea petentului (municipiului) 
de înlocuire a sancţiunii amenzii judiciare aplicate contravenientului cu sancțiunea prestării 
unei activități în folosul comunității, întemeiată pe dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 este, în confor-
mitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, astfel cum a fost modificat prin dispo-
zițiile din O.G. nr. 17/2014 începând cu 30 august 2014, de competenţa judecătoriei în a cărei 
circumscripţie domiciliază contravenientul, şi nu de competenţa instanței în circumscripția 
căreia s-a săvârșit contravenția (ICCJ, s. cont. adm. fisc., dec. nr. 827 din 8 iunie 2016). 

Art. 10. (1) Dacă aceeași persoană a săvârșit mai multe contravenții sancțiunea se 
aplică pentru fiecare contravenție. 

(2) Când contravențiile au fost constatate prin același proces-verbal, sancțiunile contra-
venționale se cumulează fără a putea depăși dublul maximului amenzii prevăzut pentru 
contravenția cea mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta ordonanță 
pentru prestarea unei activități în folosul comunității5. 

                                                            
1 Alin. (3) al art. 9 este redat astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9  

alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. 
2 Alin. (4) al art. 9 este redat astfel cum a fost introdus prin pct. 1 al articolului unic din Legea  

nr. 352/2006 pentru completarea O.G. nr. 2/2001. 
3 Alin. (5) al art. 9 este redat astfel cum a fost modificat prin pct. 1 al articolului unic din Legea  

nr. 293/2009 pentru modificarea O.G. nr. 2/2001. 
4 Alin. (6) al art. 9 este redat astfel cum a fost modificat prin art. 41 pct. 1 din Legea nr. 76/2012 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. 
5 Alin. (2) al art. 10 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 108/2003. 
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(3) În cazul în care la săvârșirea unei contravenții au participat mai multe persoane, 
sancțiunea se va aplica fiecăreia separat. 

Art. 11. (1) Caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării 
de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare 
complete, erorii de fapt, precum și infirmității, dacă are legătură cu fapta săvârșită. 

(2) Minorul sub 14 ani nu răspunde contravențional. 
(3) Pentru contravențiile săvârșite de minorii care au împlinit 14 ani minimul și maximul 

amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate. 
(4) Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sancționat cu prestarea unei 

activități în folosul comunității1. 
(5) Cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei se constată numai de 

instanța de judecată. 
Art. 12. (1) Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenție, ea 

nu se mai sancționează, chiar dacă a fost săvârșită înainte de data intrării în vigoare a noului 
act normativ. 

(2) Dacă sancțiunea prevăzută în noul act normativ este mai ușoară se va aplica 
aceasta. În cazul în care noul act normativ prevede o sancțiune mai gravă, contravenția 
săvârșită anterior va fi sancționată conform dispozițiilor actului normativ în vigoare la data 
săvârșirii acesteia. 

Constituționalitate 
Prin Decizia nr. 228/2007 (M. Of. nr. 283 din 27 aprilie 2007), Curtea Constituțională a 
constatat că: „Dispozițiile art. 12 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contra-
vențiilor sunt neconstituționale în măsura în care prin sintagma «nu se mai sancționează» 
prevăzută în text se înțelege doar aplicarea sancțiunii contravenționale, nu și executarea 
acesteia”. 

Art. 13. (1) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni 
de la data săvârșirii faptei. 

(2) În cazul contravențiilor continue, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data 
încetării săvârșirii faptei. Contravenția este continuă în situația în care încălcarea obligației 
legale durează în timp2. 

(3) Când fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit că ea constituie contra-
venție, prescripția aplicării sancțiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în fața 
organelor de cercetare sau de urmărire penală ori în fața instanței de judecată, dacă sesi-
zarea s-a făcut înăuntrul termenului prevăzut la alin. (1) sau (2). Prescripția operează totuși 
dacă sancțiunea nu a fost aplicată în termen de un an de la data săvârșirii, respectiv 
constatării faptei, dacă prin lege nu se dispune altfel. 

(4) Prin legi speciale pot fi prevăzute și alte termene de prescripție pentru aplicarea 
sancțiunilor contravenționale. 

Art. 14. (1) Executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal 
de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult 
două luni de la data aplicării sancțiunii3. 

                                                            
1 Alin. (4) al art. 11 este redat astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 108/2003. 
2 Alin. (2) al art. 13 este redat astfel cum a fost modificat prin art. 41 pct. 2 din Legea nr. 76/2012. 
3 Alin. (1) al art. 14 este redat astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 5/2015 pentru modificarea 

unor termene prevăzute de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. 
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(2) Prescripția executării sancțiunilor contravenționale poate fi constatată chiar și de 
instanța învestită cu soluționarea plângerii contravenționale1. 

(3) Abrogat2. 

Capitolul II. Constatarea contravenției 

Art. 15. (1) Contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele 
anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite în 
mod generic agenți constatatori. 

(2) Pot fi agenți constatatori: primarii, ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de 
Interne, special abilitați, persoanele împuternicite în acest scop de miniștri și de alți condu-
cători ai autorităților administrației publice centrale, de prefecți, președinți ai consiliilor jude-
țene, primari, de primarul general al municipiului București, precum și de alte persoane 
prevăzute în legi speciale. 

(3) Ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne constată contravenții privind: 
apărarea ordinii publice; circulația pe drumurile publice; regulile generale de comerț; 
vânzarea, circulația și transportul produselor alimentare și nealimentare, țigărilor și băuturilor 
alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului. 

Art. 16. (1) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod 
obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care 
face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul 
numeric personal, ocupația și locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei 
contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea 
tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor 
pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează 
contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare 
producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a 
jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea 
posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea. 

(11) În cazul contravenienților cetățeni străini, persoane fără cetățenie sau cetățeni 
români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse și următoarele date: 
seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data 
eliberării acestuia și statul emitent3. 

(2) Abrogat4. 
(3) Abrogat. 
(4) Abrogat. 
(5) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde și numele, 

prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia. 
(6) În situația în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor 

face mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului 
și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă. 

                                                            
1 Alin. (2) al art. 14 este redat astfel cum a fost modificat prin art. 41 pct. 3 din Legea nr. 76/2012. 
2 Alin. (3) al art. 14 a fost abrogat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 108/2003. 
3 Alin. (11) al art. 16 a fost introdus prin pct. 3 din articolul unic al Legii nr. 526/2004. 
4 Alin. (2)-(4) ale art. 16 au fost abrogate prin art. II din Legea nr. 357/2003 pentru aprobarea 

O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. 



399  O.G. nr. 2/2001   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.G. nr. 2/2001 

 

(7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la 
cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de 
constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte 
mențiuni", sub sancțiunea nulității procesului-verbal. 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. XXII/2007 (M. Of. nr. 833 din 5 decembrie 2007), Înalta Curte de Casație și 
Justiție a stabilit că: „În aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. (7) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, nerespectarea cerințelor înscrise în 
art. 16 alin. (7) din actul normativ menționat atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de 
constatare a contravenției”. 

Art. 17. Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, 
numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a 
sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului 
constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu. 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 6/2015 (M. Of. nr. 199 din 25 martie 2015), Înalta Curte de Casație și Justiție 
a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, 
cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 4 pct. 1-4 și art. 7 din 
Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, procesele-verbale de 
constatare și sancționare a contravențiilor, prevăzute de art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 15/2002 
privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale 
din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, încheiate potrivit art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (3) din acest act 
normativ, transmise persoanelor sancționate contravențional pe suport hârtie, sunt lovite de 
nulitate absolută în lipsa semnăturii olografe a agentului constatator”. 

Art. 18. Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de 
identitate ori documentele în baza cărora se fac mențiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz 
de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofițeri și 
subofițeri de poliție, jandarmi sau gardieni publici. 

Art. 19. (1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator și de 
contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să 
semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să 
fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele 
personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia. 

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. 
(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la 

încheierea procesului-verbal în acest mod. 
Art. 20. (1) Dacă o persoană săvârșește mai multe contravenții constatate în același 

timp de același agent constatator, se încheie un singur proces-verbal. 
(2) Abrogat1. 

Capitolul III. Aplicarea sancțiunilor contravenționale 

Art. 21. (1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire și sancționare a contraven-
țiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică și 
sancțiunea. 

                                                            
1 Alin. (2) al art. 20 a fost abrogat prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 180/2002. 
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(2) Dacă, potrivit actului normativ de stabilire și sancționare a contravenției, agentul 
constatator nu are dreptul să aplice și sancțiunea, procesul-verbal de constatare se trimite 
de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancțiunea. În acest caz sancțiunea 
se aplică prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal. 

(3) Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie propor-
țională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în 
care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, 
de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de 
celelalte date înscrise în procesul-verbal. 

Art. 22. Abrogat1. 
Art. 23. (1) În cazul în care prin săvârșirea contravenției s-a cauzat o pagubă și există 

tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancțiunea stabilește și 
despăgubirea, cu acordul expres al persoanei vătămate, făcând mențiunea corespunzătoare 
în procesul-verbal. 

(2) Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei persoana vătămată își va putea valorifica 
pretențiile potrivit dreptului comun. 

Art. 24. (1) Persoana împuternicită să aplice sancțiunea dispune și confiscarea bunurilor 
destinate, folosite sau rezultate din contravenții. În toate situațiile agentul constatator va 
descrie în procesul-verbal bunurile supuse confiscării și va lua în privința lor măsurile de 
conservare sau de valorificare prevăzute de lege, făcând mențiunile corespunzătoare în 
procesul-verbal. 

(2) În cazul în care bunurile nu se găsesc contravenientul este obligat la plata con-
travalorii lor în lei. 

(3) Agentul constatator are obligația să stabilească cine este proprietarul bunurilor 
confiscate și, dacă acestea aparțin unei alte persoane decât contravenientul, în pro-
cesul-verbal se vor menționa, dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se 
vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă. 

Art. 25. (1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, 
contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate. 

(2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel 
mult două luni de la data aplicării acesteia2. 

(3) În situația în care contravenientul a fost sancționat cu amendă, precum și dacă a fost 
obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica și înștiințarea de 
plată. În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării 
amenzii la instituțiile abilitate să o încaseze, potrivit legislației în vigoare și, după caz, a 
despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze 
la executarea silită3. 

Art. 26. (1) Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este 
prezent la încheierea procesului-verbal acestuia4 copia de pe acesta și înștiințarea de plată 

                                                            
1 Art. 22 a fost abrogat prin art. I pt. 8 din O.U.G. nr. 108/2003. 
2 Alin. (2) al art. 25 este redat astfel cum a fost modificat prin pct. 2 al articolului unic din O.G.  

nr. 5/2015. 
3 Alin. (3) al art. 25 este redat astfel cum a fost modificat prin pct. 4 al articolului unic din Legea  

nr. 526/2004. 
4 Conform Rectificării la O.G. nr. 2/2001 (M. Of. nr. 584 din 18 septembrie 2001), la art. 26 alin. (1) 

în loc de „...la încheierea procesului-verbal acestuia copia de pe acesta...” se va citi „...la încheierea 
procesului-verbal, copia de pe acesta...”. 



401  O.G. nr. 2/2001   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.G. nr. 2/2001 

 

se înmânează contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. 
Contravenientul va semna de primire. 

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și față de celelalte persoane cărora trebuie să li se 
comunice copia de pe procesul-verbal, dacă sunt prezente la încheierea acestuia. 

(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să sem-
neze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum și a înștiințării de plată se face de către 
agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii1. 

Art. 27. Comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată de face prin poștă, cu 
aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de 
afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor. 

Recurs în interesul legii 
Prin Decizia nr. 10/2013 (M. Of. nr. 450 din 23 iulie 2013), Înalta Curte de Casație și Justiție a 
stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), 
art. 25 alin. (2) și art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 
modificările și completările ulterioare, modalitatea de comunicare a procesului-verbal de 
contravenție și a înștiințării de plată, prin afișare la domiciliul sau sediul contravenientului, este 
subsidiară comunicării prin poștă, cu aviz de primire. Cerința comunicării procesului-verbal de 
contravenție și a înștiințării de plată este îndeplinită și în situația refuzului expres al primirii 
corespondenței, consemnat în procesul-verbal încheiat de funcționarul poștal”.  

Art. 28. (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 
data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 
minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre 
această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravențiilor această 
posibilitate trebuie menționată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de 
la miezul nopții zilei următoare, iar termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală sau 
când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârșitul primei zile de lucru următoare2. 

(2) Amenzile3 care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plată 
online, în conturile dedicate, la instituțiile de credit autorizate cu care există încheiate 
convenții sau la unitățile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se 
achită, prin mijloace de plată online, prin instituții de credit autorizate cu care există încheiate 
convenții sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice 
abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază 
acestea funcționează, de cetățenia, domiciliul sau de reședința contravenientului ori de locul 
săvârșirii contravenției, precum și la ghișeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a 
României. O copie de pe chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau 
se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte, potrivit 
dispozițiilor alin. (1). 

(3) Plata amenzilor contravenționale achitate prin intermediul sistemelor electronice de 
plată prevăzute de lege se dovedește prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a 
dovezii de plată emise de către sistemele de plăți, aceasta specificând data și ora efectuării 

                                                            
1 Alin. (3) al art. 26 este redat astfel cum a fost modificat prin pct. 3 al articolului unic din O.G.  

nr. 5/2015. 
2 Alin. (1) al art. 28 este redat astfel cum a fost modificat prin pct. 5 al articolului unic din Legea  

nr. 526/2004. 
3 Alin. (2)-(3) ale art. 28 sunt redate astfel cum au fost modificate prin art. 14 pct. III din O.U.G.  

nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
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plății; în aceste situații se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe 
extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de sistemul de plăți către agentul 
constatator sau organul din care acesta face parte. 

Art. 29. Dispozițiile art. 28 se aplică și în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (2), dacă con-
travenientul achită jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fiecare 
dintre contravențiile constatate, fără ca prin totalizare să se depășească maximul prevăzut 
pentru contravenția cea mai gravă. 

Art. 30. (1) Dacă persoana împuternicită să aplice sancțiunea apreciază că fapta a fost 
săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, sesizează 
organul de urmărire penală competent. 

(2) În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit de către 
procuror sau de către instanță că ea ar putea constitui contravenție, actul de sesizare sau de 
constatare a faptei, împreună cu o copie de pe rezoluția, ordonanța sau, după caz, de pe 
hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contravenția, 
pentru a lua măsurile ce se impun conform legii. 

(3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sancțiunii în cazul prevăzut la alin. (2) curge de 
la data sesizării organului în drept să aplice sancțiunea. 

Capitolul IV. Căile de atac 

Art. 31. (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a 
sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării 
acestuia. 

(2) Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce privește despăgubirea, iar 
cel căruia îi aparțin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce 
privește măsura confiscării. 

Art. 32. (1) Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită 
contravenția1. 

(2) Controlul aplicării și executării sancțiunilor contravenționale principale și complemen-
tare este de competența exclusivă a instanței prevăzute la alin. (1). 

(3) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) 
suspendă executarea numai în ceea ce privește despăgubirea sau, după caz, măsura 
confiscării. 

Corelații 
O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe rețeaua de 
drumuri naționale din România (M. Of. nr. 82 din 1 februarie 2002, cu modificările și 
completările ulterioare) 
Art. 101. Prin derogare de la dispozițiile O.G. nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul contravenienţilor 
cu domiciliul sau sediul în România, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei se introduce la judecătoria pe raza teritorială a căreia contravenientul 
domiciliază sau îşi are sediul. 

Art. 33. (1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăși 30 de zile, și va 
dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a 

                                                            
1 Alin. (1)-(2) ale art. 32 sunt redate astfel cum au fost modificate prin art. 41 pct. 4 din Legea  

nr. 76/2012. 
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organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, 
precum și a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei. 

(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație, 
judecătoria va cita și societatea de asigurări menționată în procesul-verbal de constatare a 
contravenției. 

Art. 34. (1) Instanța competentă să soluționeze plângerea, după ce verifică dacă 
aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane 
citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, 
necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra 
sancțiunii, despăgubirii stabilite, precum și asupra măsurii confiscării. Dispozițiile art. 2361 și 
ale art. 405 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile1. 

(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluționat plângerea 
poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluționează de secția de contencios administrativ 
și fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susținute 
și oral în fața instanței. Apelul suspendă executarea hotărârii. 

Art. 35. Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contra-
vențiilor se soluționează cu precădere. 

Art. 36. Pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a 
contravenției, pentru recursul formulat împotriva hotărârii judecătorești prin care s-a 
soluționat plângerea, precum și pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare 
de timbru prevăzute de lege2. 

Capitolul V. Executarea sancțiunilor contravenționale 

Art. 37. Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum și hotărârea 
judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără 
vreo altă formalitate. 

Art. 38. (1) Avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul este prezent la 
constatarea contravenției și sancțiunea este aplicată de agentul constatator. 

(2) În celelalte cazuri avertismentul se socotește executat prin comunicarea proce-
sului-verbal de constatare a contravenției, cu rezoluția corespunzătoare. 

(3) Dacă sancțiunea a fost aplicată de instanță prin înlocuirea amenzii contravenționale 
cu avertisment, comunicarea acesteia se face prin încunoștințare scrisă. 

Hotărâre prealabilă  
Prin Decizia nr. 6/2015 (M. Of. nr. 297 din 30 aprilie 2015), Înalta Curte de Casație și Justiție 
a stabilit că: „În interpretarea dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) și art. 7 din O.G. 
nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea O.G. 
nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, aprobate prin H.G. 
nr. 31/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7, 8 și 38 din O.G. nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, sancțiunea 
avertismentului se înscrie în cazierul fiscal”. 

 

                                                            
1 Art. 34 este redat astfel cum a fost modificat prin art. 41 pct. 5 din Legea nr. 76/2012. 
2 Art. 36 este redat astfel cum a fost modificat prin art. 53 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele 

judiciare de timbru. 
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Art. 39. (1) Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale se face astfel: 
a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea 

de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termenul prevăzut de lege; 
b) de către instanța judecătorească, în celelalte cazuri. 
(2) În vederea executării1 amenzii, organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu 

procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, neatacat cu 
plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, ori, 
după caz, dispozitivul hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-a soluționat plângerea, în 
termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, astfel: 

a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate 
ale unităților administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul 
persoană fizică sau, după caz, își are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică; 

b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate 
ale unităților subordonate Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare 
Fiscală, în a căror rază teritorială își are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică. 

(3) Executarea se face în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea 
silită a creanțelor fiscale. 

(4) Împotriva actelor de e xecutare se poate face contestație la executare, în condițiile legii. 
Art. 391. (1) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile 

de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, acesta va 
sesiza instanța în circumscripția căreia s-a săvârșit contravenția, în vederea înlocuirii 
amenzii cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, ținându-se seama, după 
caz, și de partea din amendă care a fost achitată2. 

(2) În cazul în care contravenientul, citat de instanță, nu a achitat amenda în termenul 
prevăzut la alin. (1), instanța procedează la înlocuirea amenzii cu sancțiunea prestării unei 
activități în folosul comunității pe o durată maximă de 50 de ore, iar pentru minori începând 
cu vârsta de 16 ani, de 25 de ore3. 

(3) Hotărârea prin care s-a aplicat sancțiunea prestării unei activități în folosul comuni-
tății este supusă recursului. 

(4) Urmărirea punerii în executare a sentințelor se realizează de către serviciul de 
executări civile de pe lângă judecătoria în a cărei rază s-a săvârșit contravenția, în colabo-
rare cu serviciile specializate din primării. 

Art. 40. Executarea sancțiunilor contravenționale complementare se face potrivit dispo-
zițiilor legale. 

Art. 41. (1) Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această 
măsură, în condițiile legii. 

(2) În caz de anulare sau de constatare a nulității procesului-verbal bunurile confiscate, 
cu excepția celor a căror deținere sau circulație este interzisă prin lege, se restituie de îndată 
celui în drept. 

(3) Dacă bunurile prevăzute la alin. (2) au fost valorificate, instanța va dispune să se achite 
celui în drept o despăgubire care se stabilește în raport cu valoarea de circulație a bunurilor. 

                                                            
1 Alin. (2)-(3) ale art. 39 sunt redate astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 3 din Legea  

nr. 182/2006. 
2 Art. 391 a fost introdus prin pct. 2 al articolului unic din Legea nr. 352/2006. 
3 Alin. (2) al art. 391 este redat astfel cum a fost modificat prin pct. 2 al articolului unic din Legea  

nr. 293/2009. 
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Art. 42. În scopul executării despăgubirii stabilite pe bază de tarif actele prevăzute la 
art. 39 alin. (2) se comunică și părții vătămate, care va proceda potrivit dispozițiilor legale 
referitoare la executarea silită a creanțelor. 

Art. 43. Abrogat1. 

Capitolul VI. Dispoziții speciale și tranzitorii 

Art. 44. (1) Sancțiunile prevăzute în prezenta ordonanță nu se aplică în cazul contra-
vențiilor săvârșite de militarii în termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandan-
tului unității din care face parte contravenientul, pentru a i se aplica măsuri disciplinare, dacă 
se constată că acesta este întemeiat. 

(2) Dacă prin contravenția săvârșită de un militar în termen s-a produs o pagubă sau 
dacă sunt bunuri supuse confiscării, organul competent potrivit legii va stabili despăgubirea 
pe bază de tarif și va dispune asupra confiscării. Câte o copie de pe procesul-verbal se 
comunică contravenientului, părții vătămate și celui căruia îi aparțin bunurile confiscate. 

Art. 45. Abrogat2. 
Art. 46. Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, precum și celelalte autorități 

ale administrației publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele interne 
organele competente să constate și să aplice sancțiunile în cazul contravențiilor săvârșite de 
cadrele militare și de angajații civili în legătură cu serviciul. 

Art. 47. Dispozițiile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile Codului penal și 
ale Codului de procedură civilă, după caz3. 

Art. 48. Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere 
la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, trimiterea se va socoti 
făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta ordonanță. 

Art. 49. Cauzele aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordo-
nanțe vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul constatării contravenției. 

Art. 50. Actele normative prin care se stabilesc contravenții, în vigoare la data publicării 
prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi modificate sau com-
pletate, dacă este cazul, în termen de 3 luni, potrivit prevederilor acesteia. 

Art. 501. Abrogat4. 
Art. 51. (1) Prezenta ordonanță va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data 

publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(2) Pe aceeași dată se abrogă Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea 

contravențiilor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare. 

                                                            
1 Art. 43 a fost abrogat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 108/2003. 
2 Art. 45 a fost abrogat prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 108/2003. 
3 Art. 47 este redat astfel cum a fost modificat prin art. 41 pct. 7 din Legea nr. 76/2012. 
4 Art. 501 a fost introdus prin O.G. nr. 8/2006 pentru completarea O.G. nr. 2/2001 și ulterior a fost 

abrogat prin Legea nr. 353/2006 privind aprobarea O.G. nr. 8/2006. 



  

 

 
10. Legea  nr. 77/2016 din 28 aprilie 2016  privind darea în plată a unor  

bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite 
 

(publicată în M. Of. nr. 330 din 28 aprilie 2016) 
     
Art. 1. (1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de 

credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor. 
(2) Consumatori sunt persoanele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind 

protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea  
nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consu-
matori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în cazul în care creanţa creditorului izvorând 
dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea şi/sau solidaritatea unuia sau mai 
multor codebitori sau coplătitori. 

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică creditelor acordate prin programul "Prima 
casă", aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în 
vederea implementării programului "Prima casă", aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2. Dispoziţiile prezentei legi se coroborează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, 
cu modificările ulterioare, precum şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare. 

Art. 3. Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din 
contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a 
imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3) părţile 
contractului de credit nu ajung la un alt acord. 

Constituţionalitate 
1. Prin Decizia nr. 623/2016 (M. Of. nr. 53 din 18 ianuarie 2017), Curtea Constituțională: 
- a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile din art. 11 teza întâi 
raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, 7 și 8 din Legea nr. 77/2016 sunt constituționale în 
măsura în care instanța judecătorească verifică condițiile referitoare la existența impreviziunii; 
- a respins ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 teza întâi 
raportate la dispozițiile art. 3 teza întâi (cu argumentul că sesizarea priveşte contracte 
încheiate anterior datei de 1 octombrie 2011, însă art. 3 teza întâi se referă la sintagma „prin 
derogare de la dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil”, dispoziţii ce nu sunt 
aplicabile acestor contracte); 
2. Prin Decizia nr. 639/2016 (M. Of. nr. 35 din 12 ianuarie 2017), Curtea Constituțională a 
respins ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 8 
alin. (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 reţinând că legea condiționează stingerea tuturor 
datoriilor consumatorilor de transmiterea voluntară a dreptului de proprietate asupra bunului 
ipotecat din patrimoniul consumatorilor în cel al profesioniștilor, iar acest efect rezultă nu doar din 
însăși denumirea Legii nr. 77/2016 — Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în 
vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite —, ci și din art. 3 al acesteia. 
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Art. 4. (1) Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor 
sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

a) creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel 
cum acestea sunt definite de legislaţia specială; 

b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei 
al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a 
României în ziua încheierii contractului de credit; 

c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, 
moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul 
pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă; 

d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în 
legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi. 

(2) În situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul de credit a fost 
garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii prevăzute de pre-
zenta lege debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului. 

Art. 5. (1) În vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin 
intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare 
prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în 
vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de 
admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4. 

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă şi stabilirea unui interval orar, în 
două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se 
prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de pro-
prietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalităţi, izvorând 
din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. 

(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 
30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice 
procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se 
subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. 

(4) Cu cel puţin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, părţile 
transmit acestuia informaţiile şi înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată. 

(5) Toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avoca-
tului se suportă de către debitor. 

Constituţionalitate 
Prin Decizia nr. 93/2017 (M. Of. nr. 382 din 22 mai 2017), Curtea Constituțională a respins 
ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 teza întâi, raportate la 
dispozițiile art. 5 alin. (3) și art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, reţinând că: „legiuitorul, prin 
art. 5 alin. (3) și art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, a pus la îndemâna debitorului obligației 
un mecanism procedural specific prin efectul căruia are loc o suspendare de drept a execu-
tării plăților pe care debitorul le-ar datora în temeiul contractului de credit; (...) suspendarea 
plăților aferente contractului de credit intervine ca un accesoriu al deciziei unilaterale a 
acestuia prin care apreciază că sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate inerente procedurii 
dării în plată, însă, pe perioada suspendării plăților, celelalte obligații ale debitorului rezultate 
din acesta se execută în continuare”. 

Art. 6. (1) De la data primirii notificării prevăzute la art. 5 se suspendă dreptul credi-
torului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum şi împotriva garanţilor personali sau 
ipotecari. 
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(2) În situaţia admiterii definitive a contestaţiei prevăzute la art. 7, creditorul poate 
demara sau, după caz, relua orice procedură judiciară sau extrajudiciară atât împotriva 
debitorului, cât şi împotriva altor garanţi personali sau ipotecari. 

(3) Demersurile prevăzute la art. 5 şi art. 7-9 pot fi întreprinse şi de codebitori, precum şi 
de garanţii personali sau ipotecari ai consumatorului principal, cu acordul acestuia sau al 
succesorilor săi. 

(4) Acţiunea în regres împotriva debitorului principal va putea fi formulată numai după 
stingerea integrală a datoriei izvorând din contractul de credit, în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei legi. 

Art. 7. (1) În termen de 10 zile de la data comunicării notificării emise în conformitate cu 
dispoziţiile art. 5, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a proce-
durii reglementate de prezenta lege. 

(2) Cererea se judecă în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, de judecătoria în 
circumscripţia căreia domiciliază consumatorul. 

(3) Apelul împotriva hotărârii pronunţate în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) se 
depune de partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare şi se judecă cu 
celeritate. 

(4) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine 
suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extraju-
diciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împo-
triva debitorului. 

(5) În situaţia în care se admite contestaţia formulată de creditor, părţile vor fi puse în 
situaţia anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege. 

 (6) În termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestaţiei, creditorul are 
obligaţia să se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a debitorului, la notarul 
public indicat în cuprinsul acesteia. Dispoziţiile art. 5 alin. (4) sunt aplicabile atât în vederea 
transmiterii informaţiilor şi a înscrisurilor, cât şi în vederea stabilirii datei exacte a semnării 
actului de dare în plată. 

Constituţionalitate 
Prin Decizia nr. 93/2017 (M. Of. nr. 382 din 22 mai 2017), Curtea Constituțională a respins 
ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 teza întâi, raportate la 
dispozițiile art. 5 alin. (3) și art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, reţinând că: „în lipsa 
formulării contestației prevăzute de art.7 alin. (1) din lege, notificarea transmisă creditorului 
rămâne definitivă, în sensul că ambele părți acceptă faptul că aceasta îndeplinește condițiile 
de admisibilitate, în condițiile intervenirii impreviziunii, părțile având posibilitatea de a negocia 
pentru a ajunge la un alt acord în termenul prevăzut de art. 5 alin. (3) din lege”. 

Art. 8. (1) În situaţia în care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de 
prezenta lege, debitorul poate cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate 
stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de 
proprietate către creditor. 

 (2) Cererea se judecă cu celeritate, cu citarea părţilor, de către judecătoria în 
circumscripţia căreia domiciliază debitorul. 

(3) Până la soluţionarea definitivă a cererii prevăzute la alin. (1) se menţine suspen-
darea oricărei plăţi către creditor, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare 
demarate de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva 
debitorului. 

(4) Acţiunea prevăzută de prezentul articol este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
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(5)  Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele 
de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului 
ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite 
care se continuă contra debitorului. 

Constituţionalitate 
Prin Decizia nr. 95/2017 (M. Of. nr. 656 din 9 august 2017), Curtea Constituțională a respins 
ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 teza întâi, raportate la 
dispozițiile art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (4) și art. 8 alin. (5), precum și la celelalte dispoziții din 
Legea nr. 77/2016, reţinându-se că: „soluția legislativă de stingere a datoriilor izvorâte din 
contractele de credit, indiferent de data la care a fost vândut bunul imobil ipotecat prin licitație 
publică sau printr-un alt mod agreat de creditor, nu încalcă dreptul de proprietate privată al 
creditorului”. În opinia Curţii, „stingerea datoriei prin darea în plată a imobilului ipotecat repre-
zintă o ficțiune juridică aplicabilă tuturor procedurilor de executare silită începute anterior sau 
ulterior intrării în vigoare a legii, indiferent că bunul aferent garanției a fost vândut în cadrul 
acestei proceduri anterior/ulterior intrării în vigoare a legii, singura condiție impusă de legiuitor 
fiind ca acestea să fie în curs la data depunerii notificării”.   

Art. 9. Hotărârea pronunţată potrivit prevederilor art. 8 poate fi atacată cu apel, în 
termen de 7 zile de la comunicare. 

Art. 10. (1) La momentul încheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la 
data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, potrivit prevederilor art. 8 sau, după caz, ale 
art. 9, va fi stinsă orice datorie a debitorului faţă de creditor, acesta din urmă neputând 
solicita sume de bani suplimentare. 

(2) De dispoziţiile prezentului articol beneficiază şi codebitorul sau fideiusorul care a 
garantat obligaţia debitorului principal. 

Art. 11. În vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum şi din 
devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate în 
derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate după această dată. 

Constituţionalitate 
Prin Decizia nr. 623/2016 (M. Of. nr. 53 din 18 ianuarie 2017), Curtea Constituțională: 
-  a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „precum și din devalori-
zarea bunurilor imobile” din art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 este neconstituțională; 
- a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile din art. 11 teza întâi 
raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, 7 și 8 din Legea nr. 77/2016 sunt constituționale în 
măsura în care instanța judecătorească verifică condițiile referitoare la existența impreviziunii; 
- a respins ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 teza întâi 
raportate la dispozițiile art. 3 teza întâi (cu argumentul că sesizarea priveşte contracte 
încheiate anterior datei de 1 octombrie 2011, însă art. 3 teza întâi se referă la sintagma „prin 
derogare de la dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil”, dispoziţii ce nu sunt aplica-
bile acestor contracte); 
- a respins ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 teza a doua 
din Legea nr. 77/2016 (cu argumentul că sintagma „cât și contractelor încheiate după această 
dată” vizează contracte încheiate după intrarea în vigoare a Legii nr. 77/2016, însă contrac-
tele la care se referă sesizarea au fost încheiate anterior acestei date). 
Curtea a reţinut că: „instanța judecătorească, în lipsa acordului dintre părți, are competența și 
obligația să aplice impreviziunea în cazul în care constată că sunt îndeplinite condițiile 
existenței acesteia” şi că „față de cadrul legal existent la data încheierii contractelor de credit, 
prevederile legale criticate trebuie să se aplice doar debitorilor care, deși au acționat cu  
bună-credință, în conformitate cu prevederile art. 57 din Constituție, nu își mai pot îndeplini 
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obligațiile ce rezultă din contractele de credit în urma intervenirii unui eveniment exterior și pe 
care nu l-au putut prevedea la data încheierii contractului de credit”. 

Art. 12. Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 

Corelaţii 
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - art. 111 alin. (2) lit. e): impozitul pe venitul din 
transferul proprietăţilor imobiliare nu se datorează în cazul transferului dreptului de proprie-
tate imobiliară din patrimoniul personal, în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016,  pentru o 
singură operaţiune de dare în plată. 
- O.U.G. nr. 32/2016 - Art. II. Persoanele fizice care până la data intrării în vigoare a pre-
zentei ordonanţe de urgenţă au efectuat darea în plată în condiţiile prevederilor Legii  
nr. 77/2016 beneficiază de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, completată prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, o singură dată, pentru prima operaţiune de dare în plată efectuată după intrarea în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
Art. III. (1) În situaţia prevăzută la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, pentru a beneficia de 
prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, contribuabilul 
depune o cerere însoţită de certificatul eliberat de CNARNN prevăzut la art. 111 alin. (28) din 
Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent care 
procedează după cum urmează: 
a) în cazul în care decizia de impunere nu a fost emisă sau nu a fost comunicată până la data 
depunerii cererii, decizia de impunere nu se mai emite sau, după caz, nu se mai comunică; 
b) în cazul în care decizia de impunere a fost emisă şi comunicată contribuabilului, impozitul 
şi accesoriile aferente acestora, neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, se anulează, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale 
care se comunică contribuabilului. 
(2) Sub sancţiunea decăderii, cererea prevăzută la alin. (1) se depune la organul fiscal com-
petent în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive. 
(3) Organul fiscal nu începe sau suspendă executarea silită a impozitului pe venitul din 
transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal atunci când contribua-
bilul a notificat organul fiscal cu privire la exercitarea dreptului prevăzut la art. 8 alin. (5) din 
Legea nr. 77/2016. 
 (4) Obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe venitul din transferul dreptului de proprietate 
imobiliară din patrimoniul personal datorate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă şi stinse, prin orice modalitate, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive potrivit 
dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 se restituie la cererea contribuabilului 
adresată organului fiscal competent. 
 


