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 Activitate profesională:  
Avocat, membră a Baroului Bucureşti (din anul 2003); 
Consilier în proprietate industrială (2004); 
Mediator autorizat (2006).  
 

 Activitate didactică:  

Lector INPPA, la disciplinele Dreptul afacerilor (2007-2008) și Drept procesual civil 
(2008-2011), și conducător de seminare în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea București, la 
materiile Dreptul proprietăţii intelectuale (2008-2009 și 2011-2012) și Drept procesual civil 
(2011-2012). 

 

 Principalele monografii, articole și studii publicate:  

Cererile în procesul civil. Dispoziţii generale, Ed. Universul Juridic, București, 2014; 
Proceduri civile în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Dobândirea, apărarea şi 

stingerea drepturilor de proprietate intelectuală, Ed. Universul Juridic, București, 2013;  
Dreptul la marcă: coexistenţa și armonia dintre sistemele naţionale și sistemul european 

de protecţie, în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 4/2014; 
Consideraţii esenţiale privind competenţa Comisiei de contestaţii din cadrul OSIM de a 

constata și pronunţa sancţiunea perimării contestaţiei în materia dreptului la marcă, în Revista 
Română de Proprietate Industrială nr. 2-3/2014; 

Consideraţii privind calitatea procesuală în cererea de instituire a măsurilor provizorii 
pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală şi în acţiunea în contrafacere de fond, în 
Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 1/2014;  

Consideraţii privind conflictul dintre dreptul asupra mărcii şi dreptul la numele comercial şi 
la emblema înregistrate, în Revista Română de Proprietate Industrială nr. 3-4/2013;  

Câteva observaţii privind Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii  
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe, accesibil la adresa www.juridice.ro; 

Consideraţii privind regimul juridic aplicabil procedurii de regularizare a cererii de chemare 
în judecată potrivit noului Cod de procedură civilă, în Revista Română de Drept Privat  
nr. 5/2013;  

Consideraţii privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit NCPC, în Revista 
Română de Drept Privat nr. 4/2013; 

Consideraţii privind procedura desfășurată în faţa tribunalului arbitral al Oficiului Român 
pentru Drepturile de Autor, în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 4/2012; 

Aspecte privind stabilirea jurisdicţiei competente să soluţioneze acţiuni în contrafacere cu 
elemente de extraneitate, în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 3/2012; 

Consideraţii privind arbitrabilitatea litigiilor în materia dreptului proprietăţii intelectuale, în 
Revista Română de Arbitraj nr. 4/2012; 

Acţiunea în contrafacere în dreptul intern, în Revista Română de Drept Privat nr. 2/2012; 
Reglementarea măsurilor asigurătorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală. 

Implicaţiile art. 252, 255 şi 257 C. civ., în Revista Română de Drept Privat nr. 6/2011. 
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Abrevieri 

 alin.    alineat 
apud    citat după art.    articol c.    contra C. Ap.    Curtea de Apel C. civ.    Codul civil  C. pr. civ.    Codul de procedură civilă  dec.  civ.     decizia  civilă  ed.    ediția Ed.    Editura etc.    et caetera 
ibidem    în acelaşi loc )CCJ    Înalta Curte de Casație şi Justiție Jud.    Judecătoria lit.    litera M. Of.    Monitorul Oficial al României, Partea ) n.a.    nota autorului NCC    noul Cod civil  Legea nr.  / , republicată  NCPC    noul Cod de procedură civilă  Legea nr.  / , republicată  nr.    numărul O.G.    Ordonanța Guvernului O.U.G.    Ordonanța de urgență a Guvernului op. cit.    opera citată p.    pagina par.    paragraful pct.    punctul pp.    paginile 
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CAP)TOLUL ) 
Cererea de divorţ 

1. Privire de ansamblu asupra cererii de divorţ  în regle
mentarea  Codului  de  procedură  civilă  din  1865  și  a  noului 
Cod de procedură civilă 

 Noul Cod de procedură civilă completează, sub aspect proce‐dural, reglementarea adoptată în materia divorțului de Codul civil. Reglementarea este flexibilă și actualizată.   Chiar  dacă  modificările  din  planul  dreptului  substanțial  au impus  modificări  legislative  în  planul  dreptului  procesual  civil , soluțiile  legislative  din  Codul  de  procedură  civilă  din    sunt valorificate și, în mare parte, păstrate.  Codul  de  procedură  civilă  din    reglementa  procedura divorțului de drept comun și procedura divorțului prin consimță‐mântul părților, pe când actuala reglementare prevede modalități multiple  de  desfacere  a  căsătoriei,  respectiv:  divorțul  remediu divorțul prin acordul soților, la cererea ambilor soți, sau a unuia dintre  soți,  acceptată  de  celălalt  soț,  divorțul  la  cererea  aceluia dintre  soți  a  cărui  stare  de  sănătate  face  imposibilă  continuarea căsătoriei ,  care  nu  e  condiționat  de  culpă,  ci  de  imposibilitatea continuării  căsătoriei ,  divorțul  din  culpa  soților  divorțul  din culpa unuia sau ambilor soți, divorțul la cererea unuia dintre soți, care  își  va  asuma  culpa  pentru  desfacerea  căsătoriei,  în  cazul  în care soții au fost despărțiți în fapt cel puțin   ani .  Au caracter de noutate reglementările NCPC privind posibili‐tatea  ca  cererea  de  divorț  să  nu  fie  depusă  personal  de  către reclamant, permisiunea ca părțile  să  fie  reprezentate  în procesul                                                          Pe larg, a se vedea V.M. Ciobanu, Tr.C. Briciu, C.C. Dinu, Impactul noului Cod 
civil asupra unor instituţii de drept procesual civil, în RRDP nr.  / , pp.  ‐ .  Soluția reiese din dispozițiile art.   lit. d  C. civ. 
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  CERERILE ÎN PROCESUL CIVIL. DISPOZIŢII SPECIALE de  divorț  în  mai  multe  situații  în  care  sunt  împiedicate  să  se prezinte  personal,  posibilitatea  ca,  după  introducerea  în  cauză  a moștenitorilor  soțului  reclamant,  soluționarea  cererii  de  divorț din culpa pârâtului să continue după decesul soțului reclamant etc. 

2. Articolele esenţiale din Codul de procedură  civilă din 
1865,  din  Codul  civil  și  din  noul  Cod  de  procedură  civilă 
privitoare la cererea de divorţ 

Codul de procedură civilă din 1865 
 
Art. 607 
Cererea  de  divorţ  este  de  competenţa  judecătoriei  în 

circumscripţia  căreia  se  află  cel  din  urmă  domiciliu  comun  al 
soţilor. Dacă soţii nu au avut domiciliu comun sau dacă niciunul 
din soţi nu mai locuieşte în circumscripţia judecătoriei în care se 
află cel din urmă domiciliu comun,  judecătoria competentă este 
aceea în circumscripţia căreia îşi are domiciliul pârâtul, iar când 
pârâtul nu are domiciliu  în  ţară, este competentă  judecătoria  în 
circumscripţia căruia îşi are domiciliul reclamantul. 

 
Art. 608 
(1) Soţul pârât poate să  facă şi el cerere de divorţ, cel mai 

târziu până  la prima zi de  înfăţişare,  în  şedinţă publică, pentru 
faptele  petrecute  înainte  de  această  dată.  Pentru  faptele 
petrecute după această dată, pârâtul va putea face cerere până la 
începerea dezbaterilor asupra fondului, în cererea reclamantului. 

 (2) Cererea pârâtului se va face la aceeaşi instanţă şi se va 
judeca împreună cu cererea reclamantului. 

 
Art. 609 
În  cazul  când motivele  divorţului  sau  ivit  după  începerea 

dezbaterilor la prima instanţă şi în timp ce judecata primei cereri 
se află  în apel,  cererea pârâtului  va  fi  făcută direct  la  instanţa 
învestită cu judecarea apelului. 

 
Art. 612 
(1) Cererea de divorţ va cuprinde, pe lângă cele prevăzute de 

lege  pentru  cererea  de  chemare  în  judecată,  numele  copiilor 
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minori născuţi din căsătorie sau care se bucură de situaţia legală 
a copiilor născuţi din căsătorie. 

 (2) Dacă  nu  sunt  copii minori,  se  va  face  arătare  despre 
aceasta. 

(3) La cerere, se va alătura un extract de căsătorie şi câte un 
extract de naştere al copiilor minori. 

(4) Cererea de divorţ,  împreună cu  înscrisurile doveditoare, 
se  va  prezenta  personal  de  către  reclamant  preşedintelui 
judecătoriei. 

(5) Pârâtul nu este ţinut să facă întâmpinare. 
 

Codul civil 
 

SECŢIUNEA 1 
  Cazurile de divorţ 

 
§1. Dispoziţii generale 
 

Art. 373. Motive de divorţ 
Divorţul poate avea loc: 
a) prin acordul  soţilor,  la cererea ambilor  soţi  sau a unuia 

dintre soţi acceptată de celălalt soţ; 
b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile 

dintre soţi sunt grav vătămate  şi continuarea căsătoriei nu mai 
este posibilă; 

c) la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a 
durat cel puţin 2 ani; 

d)  la  cererea  aceluia  dintre  soţi  a  cărui  stare  de  sănătate 
face imposibilă continuarea căsătoriei. 

 
§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară 
 

Art. 374. Condiţii 
(1) Divorţul prin acordul  soţilor poate  fi pronunţat  indife

rent  de  durata  căsătoriei  şi  indiferent  dacă  există  sau nu  copii 
minori rezultaţi din căsătorie. 

(2) Divorţul prin acordul soţilor nu poate fi admis dacă unul 
dintre soţi este pus sub interdicţie. 

(3)  Instanţa  este  obligată  să  verifice  existenţa  consimţă
mântului liber şi neviciat al fiecărui soţ. 
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§4. Divorţul din culpă 
 

Art. 379. Condiţii 
(1)  În  cazul  prevăzut  la  art.  373  lit.  b),  divorţul  se  poate 

pronunţa  dacă  instanţa  stabileşte  culpa  unuia  dintre  soţi  în 
destrămarea  căsătoriei.  Cu  toate  acestea,  dacă  din  probele 
administrate rezultă culpa ambilor soţi, instanţa poate pronunţa 
divorţul din culpa lor comună, chiar dacă numai unul dintre ei a 
făcut  cerere  de  divorţ.  Dacă  culpa  aparţine  în  totalitate 
reclamantului, sunt aplicabile prevederile art. 388. 

 (2)  În  ipoteza  prevăzută  de  art.  373  lit.  c),  divorţul  se 
pronunţă  din  culpa  exclusivă  a  soţului  reclamant,  cu  excepţia 
situaţiei  în  care  pârâtul  se  declară  de  acord  cu  divorţul,  când 
acesta se pronunţă fără a se face menţiune despre culpa soţilor. 

 
Art. 380. Continuarea acţiunii de divorţ 
(1)  În  situaţia  prevăzută  la  art.  379  alin.  (1),  dacă  soţul 

reclamant  decedează  în  timpul  procesului, moştenitorii  săi  pot 
continua acţiunea de divorţ. 

(2) Acţiunea  continuată de moştenitori  este admisă numai 
dacă instanţa constată culpa exclusivă a soţului pârât. 

 
§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ 
 

Art. 381. Condiţiile divorţului 
În cazul prevăzut la art. 373 lit. d), desfacerea căsătoriei se 

pronunţă fără a se face menţiune despre culpa soţilor. 
 

SECŢIUNEA a 2a  
Efectele divorţului 

 
§1. Data desfacerii căsătoriei 
 

Art. 382. Data desfacerii căsătoriei 
(1)  Căsătoria  este  desfăcută  din  ziua  când  hotărârea  prin 

care sa pronunţat divorţul a rămas definitivă. 
(2) Prin excepţie, dacă acţiunea de divorţ este continuată de 

moştenitorii  soţului  reclamant,  potrivit  art.  380,  căsătoria  se 
socoteşte desfăcută la data decesului. 

(3) În cazul prevăzut de art. 375, căsătoria este desfăcută pe 
data eliberării certificatului de divorţ. 


