
Capitolul I. Citaţia 

I. Importanţa citaţiei. Funcţia juridică a citaţiei 

1. Comunicarea actelor de procedură. Caracterul insti-
tuţiei 

C. proc. civ., art. 90, art. 93 

1.1. Comunicarea actelor de procedură este o institu ie funda-
mentală a procesului civil deoarece asigură aducerea la cunoştin a 
păr ilor din proces a cuprinsului unor acte ce se efectuează în 
cursul judecă ii. 

Comunicarea se face din oficiu, asemeni citării, ori de câte ori 
legea prevede necesitatea acestei opera iuni. 

De cele mai multe ori, de comunicarea unor acte de procedură 
legea procesual civilă leagă curgerea unor termene. De exemplu, 
de comunicarea copiei de pe hotărârile judecătoreşti este legată 
curgerea termenului de apel şi a celui de recurs, iar neexercitarea 
căii de atac în termenul prevăzut de lege atrage, conform art. 103 
C. proc. civ., decăderea. Partea este sanc ionată însă cu decăderea 
din dreptul de a mai îndeplini actul numai în ipoteza comunicării 
hotărârii apelate sau recurate, după caz, cu respectarea dispozi iilor 
legale referitoare la comunicare, dispozi ii care au caracter 
imperativ. 

Potrivit art. 90 C. proc. civ., înmânarea cita iei şi a actelor de 
procedură se face la domiciliul sau reşedin a celui citat, dar dacă 
partea şi-a ales un alt domiciliu la care să se facă citarea şi 
comunicarea, ulterior momentului alegerii de domiciliu, toate acte-
le trebuie comunicate la domiciliul ales, fiind arătată şi persoana 
însărcinată cu primirea actelor, atunci când partea a indicat-o. 

În acest sens, art. 93 C. proc. civ. dispune: „în caz de alegere de 
domiciliu, dacă partea a arătat şi persoana însărcinată cu primirea 
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actelor de procedură, comunicarea acestora se va face la acea 
persoană, iar în lipsa unei asemenea arătări, la domiciliul păr ii”. 

În spe ă, comunicarea considerentelor sentin ei apelate, pe nu-
mele pârâtei, la o altă adresă decât cea la care şi-a ales domiciliul, 
cu indicarea persoanei însărcinată să primească actele de procedură, 
nu putea marca momentul curgerii termenului de apel, aşa cum greşit 
a hotărât tribunalul. Comunicarea hotărârii apelate fiind îndeplinită 
cu nerespectarea dispozi iilor înscrise în art. 93 C. proc. civ., apelul 
a fost declarat în termenul legal, iar solu ia respingerii lui ca tardiv 
formulat este dată cu încălcarea formelor de procedură prevăzute 
sub sanc iunea nulită ii de art. 105 alin. (2) C. proc. civ. 

De aceea, fiind operant motivul de recurs înscris în art. 304 pct. 5 
C. proc. civ., conform art. 312 alin. (2) C. proc. civ., recursul 
formulat de pârâtă a fost admis iar cauza trimisă la tribunal pentru 
rejudecarea cererii de apel. 

(C.A. Ia i, Secţia civilă,  
decizia civilă nr. 550 din 28 martie 2001) 

1.2. Prin decizia civilă nr. 136 din 24 ianuarie 2001 a Cur ii de 
Apel Iaşi s-a casat decizia civilă nr. 2902 din 26 octombrie 2000 a 
Tribunalului Iaşi, cauza fiind trimisă aceleiaşi instan e pentru 
rejudecarea cererii de apel. 

Pentru a pronun a această solu ie, instan a de recurs a re inut că 
art. 90 C. proc. civ. se referă la domiciliul real al celui citat, şi nu la 
domiciliul indicat de cealaltă parte. 

Dacă din actele depuse la dosar rezultă că pârâtul are un alt 
domiciliu decât cel indicat de reclamant în ac iune, citarea şi 
comunicarea actelor de procedură la domiciliul arătat de reclamant 
nu produc efectele juridice procesuale prevăzute de lege. 

În spe ă, solu ia respingerii apelului ca tardiv formulat este nele-
gală, deoarece comunicarea hotărârii apelate a fost făcută la adresa 
indicată de reclamantă, deşi din contractul de vânzare-cumpărare − a 
cărui anulare s-a cerut – rezulta că pârâtul-apelant a cumpărat un 
alt imobil din Iaşi, pe care îl foloseşte efectiv. 

Comunicarea hotărârii apelate nefiind făcută la domiciliul 
pârâtului, greşit tribunalul a calculat termenul de apel de la data 
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înscrisă în procesul-verbal care atestă afişarea actului la adresa 
indicată în ac iune. 

(C.A. Ia i, Secţia civilă,  
decizia civilă nr. 136 din 24 ianuarie 2001) 

Notă: Ambele decizii sunt publicate în Jurisprudenţa Curţii de 

Apel Iaşi în materie civilă pe anul 2000, Ed. Lumina Lex, Bucu-
reşti, 2001.  

2. Citare. Principiul contradictorialităţii. Drept la apărare 

Judecătorul nu poate hotărî asupra unei cereri decât după cita-
rea sau înfă işarea păr ilor, afară numai dacă legea nu dispune 
altfel (art. 85 şi 87 C. proc. civ.).  

Dispozi iile legale referitoare la citare au caracter imperativ, 
deoarece au fost prevăzute pentru respectarea principiului contra-
dictorialită ii şi al dreptului de apărare. Nesocotirea lor atrage nuli-
tatea hotărârii pronun ate şi casarea ei cu trimitere spre rejudecare 
(art. 107 şi 304 pct. 5 C. proc. civ.). 

(T.M.B., Secţia a III-a civilă, decizia nr. 226/1990,  
în C.P.J.C. 1990, p. 123) 

3. Necesitatea citării tuturor părţilor în proces. Princi-
piul contradictorialităţii. Dreptul la apărare. Dreptul la un 
proces echitabil. Examinarea legalităţii unui act administra-
tiv unilateral 

Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6 
Legea nr. 554/2004, art. 4 alin. (2) 

Necesitatea citării tuturor păr ilor în proces este consacrată în 
termeni imperativi prin art. 85 C. proc. civ., potrivit căruia „jude-
cătorul nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau 
înfă işarea păr ilor, afară numai dacă legea nu dispune altfel”. 
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Şi prevederile Legii speciale a contenciosului administrativ sunt 
în concordan ă cu textul procedural mai înainte citat, astfel că, prin 
art. 4 alin. (2), legiuitorul a statuat că „instan a de contencios admi-
nistrativ se pronun ă (asupra legalităţii unui act administrativ 

unilateral – n.n), după procedura de urgen ă, în şedin ă publică, cu 
citarea păr ilor”. În mod evident, importan a citării este recunos-
cută pentru respectarea a două dintre principiile fundamentale ale 
procesului civil: contradictorialitatea şi dreptul la apărare. 

Recurentul-reclamant a invocat excep ia de nelegalitate a unor 
prevederi din Statutul Casei de Asigurări a Avoca ilor, statut apro-
bat de Consiliul Uniunii Avoca ilor din România, conform art. 12 
alin. (2) din O.U.G. nr. 221/2000, cu modificările aduse prin Legea 
nr. 452/2001, şi conform art. 63 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 51/1985, 
republicată. 

Învestită în baza art. 4 din Legea nr. 554/2004, Sec ia de con-
tencios administrativ şi fiscal a Cur ii de Apel Bucureşti a omis a 
cita în proces Consiliul Uniunii Na ionale a Barourilor din Româ-
nia [ca succesoare a Uniunii Avoca ilor din România, potrivit  
art. 57 alin. (5) din Legea nr. 51/1985, republicată], privând în 
acest fel autoritatea emitentă a actului contestat de a participa la 
dezbateri în condi ii de contradictorialitate şi de a-şi formula 
apărări. 

Nu în ultimul rând, Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie a apreciat 
că măsura citării în proces a tuturor păr ilor este de natură a asigura 
respectarea dreptului la „un proces echitabil”, consacrat prin art. 6 
din Conven ia europeană a drepturilor omului şi explicat de juris-
pruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului ca fiind dreptul ca 
fiecare parte să-şi pledeze cauza „în aceleaşi condi ii”. 

Pentru cele expuse, cauza a fost trimisă Cur ii de Apel Bucu-
reşti spre rejudecare, iar cu această ocazie, instan a fondului va 
examina şi aspectele de fond ce au făcut obiectul criticilor aduse 
prin cererea de recurs. 

(I.C.C.J., Secţia de contencios administrativ i fiscal,  
decizia nr. 3130 din 28 septembrie 2006, legalis.ro) 
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4. Lipsa procedurii de citare. Judecata cauzei în lipsa 
părţii necitate. Consecinţe 

C. proc. civ., art. 85, art. 107 

Judecata apelului a avut loc la termenul din 30 octombrie 2007, 
termen despre care apelantul-pârât nu a avut cunoştin ă, întrucât nu 
a fost citat, la dosar neexistând dovada de citare a acestei păr i, ci 
numai a intimatului-reclamant. Prin urmare, judecata apelului s-a 
făcut cu lipsă de procedură fa ă de apelant, aşa cum acesta a 
invocat în cadrul primului motiv de recurs. 

Procedând la judecată în absen a apelantului-pârât, care nu a 
fost citat, instan a de apel a încălcat dispozi iile art. 85 şi art. 107 
C. proc. civ., care prevăd că judecătorul nu poate hotărî asupra 
unei cereri decât după citarea sau înfă işarea păr ilor, respectiv că 
preşedintele va amâna judecata ori de câte ori va constata că partea 
care lipseşte nu a fost citată cu respectarea cerin elor prevăzute de 
lege sub pedeapsa nulită ii. 

Încălcarea normelor procedurale enun ate, ce se constituie în 
garan ii ale asigurării a două dintre principiile fundamentale ale 
procesului civil, principiul contradictorialită ii şi principiul drep-
tului la apărare, atrage asupra hotărârii pronun ate în aceste condi ii 
sanc iunea nulită ii prevăzută de art. 105 alin. (2) C. proc. civ., 
fiind astfel incident în spe ă motivul de casare prevăzut de art. 304 
pct. 5 C. proc. civ. 

În raport de acest motiv, care face de prisos analiza criticilor de 
fond formulate de recurentul-pârât, recursul este fondat, aşa încât, 
potrivit dispozi iilor art. 312 alin. (1) şi (5) C. proc. civ., a fost 
admis, cu consecin a casării deciziei atacate şi trimiterii cauzei spre 
rejudecare la aceeaşi instan ă de apel, care urmează să aibă în 
vedere şi criticile de fond neanalizate în recurs. 

(I.C.C.J., Secţia civilă i de proprietate intelectuală,  
decizia nr. 4265 din 26 iunie 2008, www.scj.ro) 
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5. Necitarea părţilor pentru soluţionarea cererii de sus-
pendare a actului administrativ. Nulitatea încheierii astfel 
pronunţate. Casare cu trimitere spre rejudecare 

Legea nr. 554/2004, art. 14 
C. proc. civ., art. 105 alin. (2), art. 107, art. 108 

În spe ă, prima instan ă a solu ionat cererea fără citarea păr ilor, 
aşa după cum reiese din preambulul încheierii atacate, deşi 
reclamanta a întemeiat cererea pe dispozi iile art. 14 din Legea  
nr. 554/2004 şi solu ia pronun ată s-a fundamentat pe aceleaşi 
dispozi ii legale. În aceste condi ii, încheierea a fost pronun ată cu 
încălcarea dispozi iilor art. 105, art. 107, art. 108 C. proc. civ., 
încălcare ce determină nulitatea încheierii pronun ate. 

Fa ă de aceste considerente, în cauză sunt îndeplinite condi iile 
de casare prevăzute de art. 304 pct. 5 C. proc. civ., fiind încălcate 
formele de procedură prevăzute sub sanc iunea nulită ii de art. 105 
alin. (2) C. proc. civ., iar în temeiul art. 312 alin. (3) şi (5)  
C. proc. civ., a fost admis recursul, încheierea a fost casată şi s-a 
dispus trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instan e, care va 
proceda la solu ionarea cererii cu respectarea dispozi iilor impera-
tive ale Legii contenciosului administrativ.  

(C.A. Ia i, Secţia comercială, de contencios administrativ  
i fiscal, decizia nr. 1244 din 2 octombrie 2006,  

în C.P.J. 2006, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2007, p. 290) 

6. Citare nelegală. Adresă greşită în cuprinsul citaţiei. 
Necomunicarea motivelor de apel. Consecinţe 

C. proc. civ., art. 90, art. 105 alin. (2) 

Citarea pârâ ilor M.G. şi M.V. la adresa din Sibiu, str. 9 Mai  
nr. 53, şi nu la nr. 47, aşa cum au dovedit cu actele de identitate în 
recurs, precum şi necomunicarea motivelor de apel i-au pus pe 
aceştia în imposibilitatea de a cunoaşte termenul de judecată şi de 
a-şi face apărare. 
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Casarea hotărârii se impune atunci când s-au încălcat cerin ele 
impuse de art. 105 alin. (2) C. proc. civ. Sintagma „neobservarea 
formelor legale” semnifică, evident, nu doar condi iile referitoare 
la forma exterioară a actelor de procedură, ci toate cerin ele nece-
sare pentru desfăşurarea procesului civil, în care locul primordial îl 
de ine citarea păr ilor. Încălcarea acestor dispozi ii imperative duce 
la nulitatea hotărârii pronun ate, deoarece este de natură să influen-
eze solu ia dată în lipsa păr ii sau a dovezii certe de citare, ajun-

gându-se astfel la solu ionarea greşită a litigiului. Desigur, neci-
tarea recuren ilor la adresa corectă, potrivit art. 90 C. proc. civ., i-a 
împiedicat pe aceştia să-şi prezinte apărările în apel, producându-se 
o vătămare care a constat în admiterea apelului păr ii adverse, 
vătămare care, potrivit art. 105 alin. (2) C. proc. civ., nu se poate 
înlătura decât prin anularea deciziei apelate. 

În condi iile art. 312 C. proc. civ., recursul a fost admis, 
casându-se decizia recurată şi trimi ându-se cauza în vederea reju-
decării apelului la Tribunalul Sibiu. 

(C.A. Alba Iulia, Secţia civilă,  
decizia nr. 210 din 10 martie 2006, în C.P.J. 2006,  

Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2007, p. 69) 

7. Legea nr. 272/2004. Omisiunea instanţei de a-l cita pe 
reprezentantul legal al copilului. Nelegalitate 

Legea nr. 272/2004, art. 125 alin. (1) 
C. proc. civ., art. 105 alin. (2), art. 108 alin. (1) 

Conform art. 125 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind pro-
tec ia şi promovarea drepturilor copilului, „Cauzele prevăzute la 
art. 124 se solu ionează în regim de urgen ă, cu citarea reprezen-
tantului legal al copilului, a direc iei generale de asisten ă socială şi 
protec ia copilului şi cu participarea obligatorie a procurorului”. 

Procedura de solu ionare a unor atari cauze este una specială, 
legiuitorul prevăzând în mod expres persoanele ce urmează a fi 
citate la judecată. 
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Curtea de apel a constatat că judecarea cauzei în fa a jude-
cătorului de fond a avut loc fără citarea reprezentantului legal al 
copilului, respectiv a asistentului maternal, deşi aceasta era obliga-
torie, ceea ce atrage nulitatea hotărârii atacate în condi iile art. 105 
alin. (2) teza finală şi art. 108 alin. (1) C. proc. civ. 

Aşa fiind, recursul declarat în cauză de pârâtul Direc ia de Muncă 
şi Protec ia Socială S. s-a admis şi, conform art. 312 alin. (1) şi (5) 
C. proc. civ., s-a casat hotărârea şi s-a trimis cauza spre rejudecare 
aceleiaşi instan e de fond. 

(C.A. Alba Iulia, Secţia pentru cauze cu minori i de familie,  
decizia nr. 112 din 27 noiembrie 2007, 

 în C.P.J. 2007, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2009, p. 172) 

8. Aplicarea sancţiunii procedurale a perimării, în 
absenţa părţilor şi fără a se fi îndeplinit procedura de 
citare. Consecinţe juridice 

C. proc. civ., art. 105 alin. (2),  
art. 248, art. 250, art. 252 

Din analiza prevederilor art. 248 alin. (1) C. proc. civ. rezultă 
că, pentru a opera perimarea, este obligatoriu să se constate că 
există vina păr ii în nelucrarea cauzei timp de 1 an. Aceasta este o 
împrejurare de fapt care trebuie dovedită şi verificată în cadrul unei 
activită i de judecată, pentru că, ori de câte ori vina păr ii lipseşte, 
perimarea nu va putea fi pronun ată. 

Indiscutabil, în ipoteza în care judecata a fost suspendată până 
la solu ionarea irevocabilă a unei alte pricini, este exclusă vina 
păr ii pentru lăsarea ac iunii în nelucrare şi nu se justifică peri-
marea. 

De altfel, în art. 250 alin. (1) C. proc. civ. se stipulează că este 
suspendat cursul perimării cât timp dăinuieşte suspendarea jude-
că ii pronun ate în cazurile prevăzute de art. 244 C. proc. civ. 

În art. 252 C. proc. civ. este reglementată procedura de consta-
tare a perimării, din oficiu sau la cererea păr ii interesate, cu citarea 
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de urgen ă a păr ilor în litigiu şi întocmirea unei dări de seamă 
asupra actelor de procedură în legătură cu perimarea. 

Prin urmare, asupra perimării trebuie să aibă loc o dezbatere 
contradictorie a îndeplinirii condi iilor de aplicare, acesta fiind 
scopul pentru care păr ile trebuie citate, pentru că, numai dacă sunt 
întrunite condi iile prevăzute prin norme imperative, perimarea va 
putea fi constatată de instan ă. 

Or, nu există la dosarul cauzei dovada îndeplinirii procedurii de 
citare cu reclaman ii pentru termenul când instan a a pronun at 
perimarea, nesocotirea dispozi iilor art. 252 alin. (1) C. proc. civ. 
determinând sanc iunea nulită ii hotărârii judecătoreşti pronun ate 
în aceste condi ii, în temeiul art. 105 alin. (2) C. proc. civ. 

În raport cu sentin a de perimare, este incident motivul de 
casare prevăzut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ.  

(C.A. Cluj, Secţia civilă, de muncă i asigurări sociale, pentru 
minori i familie, decizia nr. 2060/R din 29 septembrie 2005, 

 în B.J. 2005, Ed. Sfera, Cluj-Napoca, 2006, p. 241) 

9. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile  
art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Efectuarea procedurii 
de citare cu pârâtul pentru termenul când s-a judecat pri-
cina în fond. Consecinţe 

C. proc. civ., art. 317 alin. (1) pct. 1 

Potrivit art. 317 alin (1) pct. 1 C. proc. civ., „Hotărârile irevoca-
bile pot fi atacate cu contesta ie în anulare pentru motivele arătate 
mai jos , numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea 
apelului sau recursului (…) 1. când procedura de chemare a păr ii , 
pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit 
cu cerin ele legii (…)”. 

Dacă pentru termenul când au avut loc dezbaterile în fond 
partea a fost legal citată, este lipsită de relevan ă împrejurarea că la 
data când s-a amânat pronun area, aceasta nu a mai fost citată. Ca 
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atare, contesta ia în anulare fundamentată pe acest considerent nu 
este admisibilă.  

În spe ă, partea − unitatea reclamantă – a formulat contesta ia în 
anulare împotriva sentin ei primei instan e, arătând că pentru data 
când a avut loc amânarea pronun ării nu a fost citată. 

Contesta ia este neîntemeiată pentru că din probele existente la 
dosar rezultă că pentru termenul când au avut loc dezbaterile în 
fond contestatoarea a fost legal citată, iar la data când s-a amânat 
pronun area nu mai era necesară îndeplinirea procedurii. 

(Trib. jud. Constanţa, decizia civilă nr. 144/E  
din 15 noiembrie 1988, în R.R.D. nr. 3/1989, p. 62) 

10. Repunere pe rol. Citare. Casare cu trimitere 

C. proc. civ., art. 153 

De la principiul general potrivit căruia păr ile în proces 
trebuie să fie citate la judecată există două excep ii: în situa ia în 
care partea se prezintă în instan ă, deşi nu a fost citată sau citarea 
a fost viciată, procedura se acoperă, însă partea respectivă are 
dreptul să ceară un nou termen pentru a-şi pregăti apărarea  
(art. 89 C. proc. civ.); partea care a fost prezentă, chiar numai prin 
mandatar, la unul din termenele de judecată, este prezumată a 
cunoaşte toate termenele următoare în fa a acelei instan e, astfel 
încât nu va mai fi citată [art. 153 alin. (1) C. proc. civ.]. 

Alineatul (2) al art. 153 C. proc. civ. prevede însă expres că 
dispozi ia înscrisă în alin. (1) nu se aplică în patru cazuri: în 
situa ia redeschiderii judecă ii după ce a fost suspendată; în cazul 
fixării unui termen pentru chemarea la interogatoriu; în cazul în 
care pricina se repune pe rol; în cazul militarilor în termen şi al 
de inu ilor. 

Cum, în cauză, la termenul din 25 iunie 1997 pricina a fost 
repusă pe rol, pentru următorul termen – 15 octombrie 1997 – 
citarea păr ilor era obligatorie, nefiind aplicabilă dispozi ia înscrisă 
în art. 153 alin. (1) C. proc. civ. referitoare la cunoaşterea terme-
nului, aşa cum greşit s-a re inut prin hotărârea recurată. 
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În aceste condi ii, cum hotărârile pronun ate sunt nelegale, s-a 
dispus casarea lor şi trimiterea cauzei primei instan e pentru 
rejudecare. 

(C.A. Ia i, decizia civilă nr. 870 din 15 iulie 1998,  
în C.P.J. 1998, p. 136, 137) 

11. Citare neregulată. Hotărâre judecătorească. Nulita-

te. Termen în cunoştinţă. Căi de atac. Apel. Casare cu trimi-
tere. Cheltuieli de judecată 

C. proc. civ., art. 134, art. 153 

Motivul de apel privitor la nelegala citare a reclamantei a fost 
re inut de instan ă ca fiind întemeiat. 

În spe ă, ac iunea a fost depusă prin poştă, re inându-se greşit 
prin rezolu ie termenul în cunoştin ă, cu atât mai mult cu cât cauza 
a suferit amânare de la 14 octombrie 1994 la data de 9 decembrie 
1994, când reclamanta-apelantă trebuia citată, în condi iile legii. 

În baza art. 134 şi 153 C. proc. civ., este socotită prima zi de 
înfă işare aceea în care păr ile sunt legal citate şi pot pune con-
cluzii, iar partea care a fost prezentă la înfă işare este prezumată că 
are cunoştin ă de termenele următoare. 

Ca urmare, sentin a este nulă, judecata pricinii fiind făcută în 
lipsa apelantei-reclamante, care nu a fost legal citată. 

Fa ă de cele de mai sus, în baza art. 297 C. proc. civ. s-a dispus 
admiterea apelului, desfiin area sentin ei şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare la aceeaşi instan ă. 

Primul motiv de apel, ducând la desfiin area în întregime a sen-
tin ei atacate, apare inutilă verificarea celorlalte motive de apel 
(anume faptul că există la dosar calculul penalită ilor şi că, în mod 
greşit, nu s-au acordat cheltuieli de judecată), care însă la rejude-
care vor fi avute în vedere ca sus ineri de fond. 

(T.M.B., Secţia comercială, decizia nr. 384 din 2 mai 1995,  
în C.P.J.Com. 1990-1998, p. 75, 76) 


