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§31. Dispoziţii privind mandatul de ocrotire[1]

Legislaţie conexă: art. 9431‑9437 CPC.

Art. 2.0291. Noţiune. Formă. Încuviinţare de către instanţă. (1) Mandatul de ocrotire 
este cel dat de o persoană cu capacitate de exerciţiu deplină pentru situaţia în care nu ar mai 
putea să se îngrijească de persoana sa ori să îşi administreze bunurile. Mandatul de ocrotire 
poate fi dat şi de majorul care beneficiază de consiliere judiciară, cu încuviinţarea ocrotitorului 
legal şi cu autorizarea instanţei de tutelă.

(2) Persoana aflată în unul dintre cazurile prevăzute la art. 113 nu poate avea calitatea 
de mandatar.

(3) Mandatul de ocrotire se încheie prin înscris autentic notarial.
(4) Executarea mandatului este condiţionată de survenirea deteriorării facultăţilor mintale 

ale mandantului, constatată ca urmare a întocmirii unor rapoarte de evaluare medicală şi 
psihologică, şi de încuviinţarea acestuia de către instanţa de tutelă, la cererea mandatarului 
desemnat în contract.

(5) Instanţa de tutelă poate, cu ocazia încuviinţării mandatului, pentru a evita preju dicierea 
gravă a mandantului, să ia orice măsură necesară pentru ocrotirea persoanei mandantului, 
reprezentarea acestuia în exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale civile sau administrarea 
bunurilor lui.

(6) Actul prin care mandantul a încredinţat deja altei persoane administrarea bunurilor sale 
continuă să producă efecte, cu excepţia cazului în care acesta este revocat de către instanţa 
de tutelă, pentru motive întemeiate.

Art. 2.0292. Cuprinsul mandatului. (1) Mandatul poate cuprinde dorinţele exprimate de 
mandant cu privire la îngrijirea sa şi condiţiile de viaţă după survenirea incapacităţii.

(2) Mandatul cuprinde persoana desemnată de mandant căreia mandatarul trebuie să îi 
dea socoteală, precum şi frecvenţa îndeplinirii acestei obligaţii, care nu poate fi mai mare de 
3 ani. Dacă mandantul nu a desemnat o asemenea persoană, aceasta este desemnată de 
instanţa de tutelă, cu ocazia încuviinţării mandatului.

Art. 2.0293. Obligaţiile mandatarului. În vederea asigurării bunăstării morale şi materiale a 
mandantului, orice decizie referitoare la executarea mandatului este luată în interesul mandantului 
şi asigură respectarea demnităţii, a drepturilor şi libertăţilor acestuia, a voinţei, nevoilor şi 
preferinţelor lui, precum şi salvgardarea autonomiei sale. Dispoziţiile art. 174 alin. (1) şi (2) se 
aplică în mod corespunzător şi mandatarului.

Art. 2.0294. Aplicarea regulilor de la tutelă specială. Atunci când întinderea mandatului 
de ocrotire este îndoielnică, mandatarul îl interpretează conform regulilor privitoare la tutela 
specială a majorului.

Art. 2.0295. Dispunerea unei măsuri de ocrotire. (1) Dacă mandatul de ocrotire nu 
asigură pe deplin îngrijirea persoanei mandantului sau administrarea bunurilor sale, instanţa 
de tutelă poate dispune, în cursul procedurii de încuviinţare a mandatului sau ulterior, o măsură 
de ocrotire care să îl completeze. În acest caz, instanţa de tutelă îl numeşte cu prioritate în 
funcţia de tutore pe mandatarul din contractul de mandat de ocrotire.

(2) În cazul în care mandatarul nu îndeplineşte şi funcţia de tutore, acesta con tinuă să îşi 
îndeplinească mandatul şi întocmeşte, la cerere şi cel puţin o dată pe an, o dare de seamă 
pe care o prezintă tutorelui mandantului, iar la sfârşitul ma ndatului îi dă socoteală şi acestuia.

Art. 2.0296. Inventarierea bunurilor mandantului. (1) Dacă mandatarul este însărcinat 
cu administrarea bunurilor mandantului, în termen de 10 zile de la încu viinţarea mandatului de 
către instanţa de tutelă, acesta procedează la întocmirea inventarului bunurilor mandantului, 
care va fi transmis, în copie, instanţei de tutelă şi persoanei căreia mandatarul trebuie să îi 

[1] §31 (art. 20291‑202910) a fost introdus prin art. 7 pct. 72 din Legea nr. 140/2022.

Art. 2.0291‑2.0296
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dea socoteală, desemnată potrivit art. 2.0292 alin. (2). Dispoziţiile art. 820‑822 sunt aplicabile, 
dacă părţile nu au convenit altfel în contract.

(2) Instanţa de tutelă sesizată cu o cerere de revocare a mandatului poate solicita mandatarului 
prezentarea unui inventar actualizat al bunurilor mandantului.

Art. 2.0297. Actele încheiate de mandant. (1) Actele juridice încheiate de mandant 
anterior încuviinţării mandatului de ocrotire pot fi anulate sau obligaţiile care decurg din acestea 
pot fi reduse numai dacă la data când au fost încheiate lipsa discernământului era notorie sau 
cunoscută de cealaltă parte.

(2) Actele juridice încheiate de mandant ulterior încuviinţării mandatului şi incompatibile 
cu clauzele acestuia nu pot fi anulate sau obligaţiile care decurg din acestea nu pot fi reduse 
decât dacă acesta a suferit un prejudiciu.

Art. 2.0298. Executarea obligaţiilor mandantului. În lipsa unei stipulaţii contrare în 
contract, mandatarul este autorizat să execute în beneficiul său obligaţiile mandantului prevăzute 
la art. 2.025‑2.027.

Art. 2.0299. Încetarea mandatului de ocrotire. (1) Dacă au încetat cauzele care au 
provocat încuviinţarea mandatului, mandatarul este obligat să sesizeze de îndată instanţa de 
tutelă în vederea constatării încetării executării contractului ca urmare a redobândirii de către 
mandant a capacităţii de exerciţiu. Dacă mandantul este îngrijit într‑o instituţie sanitară, aceeaşi 
obligaţie revine şi acestei instituţii.

(2) Mandatul încetează să producă efecte dacă instanţa constată încetarea executării 
contractului ca urmare a redobândirii de către mandant a capacităţii de exerciţiu.

(3) Mandantul redevenit capabil poate revoca oricând mandatul.

Art. 2.02910. Renunţarea mandatarului. (1) Mandatarul nu poate renunţa la mandatul său 
fără să îşi substituie o altă persoană în executarea mandatului, dacă mandantul l‑a autorizat în 
mod expres, sau fără să solicite instanţei de tutelă instituirea unei măsuri de ocrotire cu privire 
la mandant. Orice clauză contrară este considerată nescrisă.

(2) Persoana care îl substituie pe mandatar este obligată să anunţe de îndată instanţa de 
tutelă despre substituire.

§4. Încetarea mandatului

Art. 2.030.[1] Modurile de încetare. (1) Pe lângă cauzele generale de încetare a contractelor, 
mandatul încetează prin oricare dintre următoarele moduri:

a) revocarea sa de către mandant;
b) renunţarea mandatarului;
c) moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori a mandatarului. Cu toate acestea, 

atunci când are ca obiect încheierea unor acte succesive în cadrul unei activităţi cu caracter 
de continuitate, mandatul nu încetează dacă această activitate este în curs de desfăşurare, 
cu respectarea dreptului de revocare sau renunţare al părţilor ori al moştenitorilor acestora.

(2) În cazul mandatului de ocrotire, orice persoană dintre cele prevăzute la art. 111 poate, 
dacă mandatul nu este executat corespunzător, să solicite instanţei de tutelă să dispună 
revocarea acestuia, îndeplinirea obligaţiei mandatarului de a da socoteală, precum şi o măsură 
de ocrotire cu privire la mandant.

(3) Mandatul de ocrotire cu titlu gratuit nu încetează prin falimentul mandantului. [R.A.: art. 1552 
C. civ. 1864]

Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. 24/2017 (M. Of. nr. 153 din 19 februarie 2018), Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursurile 
în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi de procurorul 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în interpretarea şi aplicarea 

[1] Art. 2030 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 7 pct. 73 din Legea nr. 140/2022.

Art. 2.0297‑2.030
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unitară a art. 72 şi a art. 15312 din Legea nr. 31/1990, raportat la art. 1552 din Codul civil de la 1864, 
respectiv la art. 2030 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu aplicarea art. 54 alin. (2) din Legea 
nr. 31/1990, a stabilit:
„Administratorul societăţii pe acţiuni al cărui mandat a expirat, fără a exista un act de numire a unui 
nou administrator şi o acceptare expresă din partea acestuia, deţine prerogativele reprezentării atât 
timp cât încetarea funcţiei nu a fost publicată în conformitate cu legea”.

Art. 2.031. Condiţiile revocării. (1) Mandantul poate oricând revoca mandatul, expres 
sau tacit, indiferent de forma în care contractul de mandat a fost încheiat şi chiar dacă a fost 
declarat irevocabil.

(2) Împuternicirea dată unui nou mandatar pentru aceeaşi afacere revocă mandatul iniţial.
(3) Mandatul dat în condiţiile prevăzute la art. 2.028 nu poate fi revocat decât cu acordul 

tuturor mandanţilor. 
(4)[1] În cazul mandatului de ocrotire, mandantul îl poate revoca până la încuviinţarea acestuia, 

notificându‑i revocarea mandatarului şi notarului public instrumentator, iar mandatarul poate 
renunţa la mandat prin notificarea renunţării către mandant şi notarul public instrumentator. 
[R.A.: art. 1553 şi art. 1555 C. civ. 1864]

Art. 2.032. Efectele revocării. (1) Mandantul care revocă mandatul ră  mâne ţinut să îşi 
execute obligaţiile faţă de mandatar. El este, de ase me nea, obligat să repare prejudiciile suferite 
de mandatar din cauza revocării nejustificate ori intem pestive.

(2) Atunci când părţile au declarat mandatul irevocabil, revocarea se consideră a fi nejustificată 
dacă nu este determinată de culpa mandatarului sau de un caz fortuit ori de forţă majoră. 
[R.A.: art. 1554 C. civ. 1864]

Art. 2.033. Publicitatea revocării procurii autentice notariale. (1) Dacă procura a fost 
dată în formă autentică notarială, în vederea informării terţilor, notarul public căruia i se solicită 
să autentifice revocarea unei ase menea procuri este obligat să transmită, de îndată, revocarea 
către Re gistrul naţional notarial, ţinut în format electronic, potrivit legii.

(2) Notarul public care autentifică actul pentru încheierea căruia a fost dată procura are 
obligaţia să verifice la Registrul naţional notarial dacă acea procură a fost revocată.

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în cazul autentificărilor realizate de misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Art. 2.034. Renunţarea mandatarului. (1) Mandatarul poate renunţa oricând la mandat, 
notificând mandantului renunţarea sa.

(2) Dacă mandatul este cu titlu oneros, mandatarul poate pretinde re mu neraţia pentru actele 
pe care le‑a încheiat pe seama mandantului până la data renunţării.

(3) Mandatarul este obligat să îl despăgubească pe mandant pentru prejudiciile sufe‑
rite prin efectul renunţării, cu excepţia cazului când con tinuarea executării mandatului i‑ar fi 
cauzat mandatarului însuşi o pagubă însemnată, care nu putea fi prevăzută la data acceptării 
mandatului. [R.A.: art. 1556 C. civ. 1864]

Art. 2.035.[2] Moartea, incapacitatea sau falimentul uneia dintre părţi. (1) În caz de 
deces, incapacitate sau faliment al uneia dintre părţi, moştenitorii ori reprezentanţii acesteia 
au obligaţia de a informa de îndată cealaltă parte. În cazul mandatului de ocrotire, mandatarul 
informează de îndată instanţa de tutelă despre decesul mandantului.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), mandatarul sau moştenitorii ori reprezentanţii săi sunt 
obligaţi să continue executarea mandatului dacă întârzierea acesteia riscă să pună în pericol 
interesele mandantului ori ale moştenitorilor săi. În cazul mandatului de ocrotire, moştenitorii ori 
reprezentanţii mandatarului solicită de îndată instanţei de tutelă luarea unei măsuri de ocrotire 
cu privire la persoana mandantului. [R.A.: art. 1559 C. civ. 1864]

[1] Alin. (4) al art. 2031 a fost introdus prin art. 7 pct. 74 din Legea nr. 140/2022.
[2] Art. 2035 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 7 pct. 75 din Legea nr. 140/2022.
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Art. 2.036. Necunoaşterea cauzei de încetare a mandatului. Tot ceea ce mandatarul 
a făcut, în numele mandantului, înainte de a cunoaşte sau de a fi putut cunoaşte cauza de 
încetare a mandatului este socotit ca valabil făcut în executarea acestuia.

Art. 2.037. Menţinerea unor obligaţii ale mandatarului. La încetarea în orice mod a 
mandatului, mandatarul este ţinut să îşi execute obligaţiile prevăzute la art. 2.019 şi 2.020.

Art. 2.038. Încetarea mandatului în caz de pluralitate de mandatari. În lipsa unei 
convenţii contrare, mandatul dat mai multor mandatari obligaţi să lucreze împreună încetează 
chiar şi atunci când cauza încetării îl priveşte numai pe unul dintre ei.

Secţiunea a 3‑a. Mandatul fără reprezentare

§1. Dispoziţii generale

Art. 2.039. Noţiune. (1) Mandatul fără reprezentare este contractul în temeiul căruia o 
parte, numită mandatar, încheie acte juridice în nume propriu, dar pe seama celeilalte părţi, 
numită mandant, şi îşi asumă faţă de terţi obligaţiile care rezultă din aceste acte, chiar dacă 
terţii aveau cunoştinţă despre mandat.

(2) Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează, în mod corespunzător, cu regulile aplicabile 
mandatului cu reprezentare.

Art. 2.040. Efectele faţă de terţi. (1) Terţii nu au niciun raport juridic cu man dantul.
(2) Cu toate acestea, mandantul, substituindu‑se mandatarului, poate exercita drep turile 

de creanţă născute din executarea mandatului, dacă şi‑a executat propriile sale obli gaţii faţă 
de mandatar.

Art. 2.041. Bunurile dobândite de mandatar. (1) Mandantul poate revendica bunurile 
mobile dobândite pe seama sa de către mandatarul care a acţionat în nume propriu, cu excepţia 
bunurilor dobândite de terţi prin efectul posesiei de bună‑credinţă.

(2) Dacă bunurile dobândite de mandatar sunt imobile, acesta este obligat să le transmită 
mandantului. În caz de refuz, mandantul poate soli cita instanţei de judecată să pronunţe o 
hotărâre care să ţină loc de act de transmitere a bunurilor dobândite.

(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică prin asemănare şi bunurilor mobile supuse unor for malităţi 
de publicitate.

Art. 2.042. Creditorii mandatarului. Creditorii mandatarului nu pot urmări bunurile dobândite 
de acesta în nume propriu, dar pe seama man dantului, dacă mandatul fără reprezentare are 
dată certă şi aceasta este anterioară luării oricărei măsuri asigurătorii sau de executare.

§2. Contractul de comision

Art. 2.043. Noţiune. Contractul de comision este mandatul care are ca obiect achiziţio‑
narea sau vânzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentului şi în numele 
comisionarului, care acţionează cu titlu profesional, în schimbul unei remuneraţii numită 
comision. [R.A.: art. 405 C. com.]

Art. 2.044. Proba contractului. (1) Contractul de comision se încheie în formă scrisă, 
autentică sau sub semnătură privată.

(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai pentru dova da 
contractului.

Art. 2.045. Obligaţiile terţului contractant. Terţul contractant este ţinut direct faţă de 
comisionar pentru obligaţiile sale. [R.A.: art. 406 C. com.]

Art. 2.046. Cedarea acţiunilor. (1) În caz de neexecutare a obligaţiilor de către terţ, 
comitentul poate exercita acţiunile decurgând din contractul cu terţul, subrogându‑se, la cerere, 
în drepturile comisionarului.
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(2) În acest scop, la cererea comitentului, comisionarul are obligaţia să îi cedeze acestuia 
de îndată acţiunile contra terţului, printr‑un act de cesiune sub semnătură privată, fără nicio 
contraprestaţie din partea comitentului.

(3) Comisionarul răspunde pentru daunele cauzate comitentului, prin refuzul sau întârzierea 
cedării acţiunilor împotriva terţului.

Art. 2.047. Vânzarea pe credit. (1) Comisionarul care vinde pe credit, fără autorizarea 
comitentului, răspunde personal, fiind ţinut, la cererea co mi tentului, să plătească de îndată 
creditele acordate împreună cu dobân zile şi alte foloase ce ar rezulta.

(2) În acest caz, comisionarul este obligat să îl înştiinţeze de îndată pe comitent, arătându‑i 
persoana cumpărătorului şi termenul acordat; în caz contrar, se pre supune că operaţiunile s‑au 
făcut pe bani gata, proba contrară nefiind admisă. [R.A.: art. 409‑410 C. com.]

Art. 2.048. Instrucţiunile comitentului. (1) Comisionarul are obligaţia să respecte întocmai 
instrucţiunile exprese primite de la comitent.

(2) Cu toate acestea, comisionarul se poate îndepărta de la instrucţiunile primite de la 
comitent numai dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

a) nu este suficient timp pentru a se obţine autorizarea sa prealabilă în raport cu natura 
afacerii;

b) se poate considera în mod rezonabil că acesta, cunoscând împrejură rile schimbate, 
şi‑ar fi dat autorizarea; şi

c) îndepărtarea de la instrucţiuni nu schimbă fundamental natura şi scopul sau con diţiile 
economice ale împuternicirii primite.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) comisionarul are obligaţia să îl înştiinţeze pe comitent de 
îndată ce este posibil.

(4) În afara cazului prevăzut la alin. (2), orice operaţiune a comisionarului, cu încălcarea 
sau depăşirea puterilor primite, rămâne în sarcina sa, dacă nu este ratificată de comitent; de 
asemenea, comisionarul poate fi obligat şi la plata de daune‑interese.

Art. 2.049. Comisionul. (1) Comitentul nu poate refuza plata comisio nului atunci când 
terţul execută întocmai contractul încheiat de comisionar cu respectarea împuternicirii primite.

(2) Dacă nu s‑a stipulat altfel, comisionul se datorează chiar dacă terţul nu execută obligaţia 
sa ori invocă excepţia de neexecutare a contractului.

(3) Dacă împuternicirea pentru vânzarea unui imobil s‑a dat exclusiv unui comisionar, 
comisionul rămâne datorat de proprietar chiar dacă vânzarea s‑a făcut direct de către acesta 
sau prin intermediul unui terţ.

(4) Dacă părţile nu au stabilit cuantumul comisionului, acesta se deter mină potrivit prevederilor 
art. 2.010 alin. (2).

Art. 2.050. Vânzarea de titluri de credit şi alte bunuri cotate. (1) În lipsă de stipulaţie 
contrară, când împuternicirea priveşte vânzarea sau cumpărarea unor titluri de credit circulând 
în comerţ sau a altor mărfuri cotate pe pieţe reglementate, comisionarul poate să procure 
comitentului la preţul cerut, ca vânzător, bunurile pe care era împuternicit să le cumpere sau 
să reţină pentru sine la preţul curent, în calitate de cumpărător, bunurile pe care trebuia să le 
vândă în contul comitentului.

(2) Comisionarul care se comportă el însuşi ca vânzător sau cumpărător are dreptul la 
comision.

(3) Dacă în cazurile mai sus menţionate comisionarul, după îndepli ni rea însăr cinării sale, nu 
face cunoscută comitentului persoana cu ca re a contractat, comitentul are dreptul să considere 
că vânzarea sau cumpă rarea s‑a făcut în contul său şi să ceară de la comisionar executarea 
contractului. [R.A.: art. 411 C. com.]

Art. 2.051. Revocarea comisionului. (1) Comitentul poate revoca îm pu ternicirea dată 
comisionarului până în momentul în care acesta a în cheiat actul cu terţul.
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(2) În acest caz, comisionarul are dreptul la o parte din comision, care se deter mină ţinând 
cont de diligenţele depuse şi de cheltuielile efectuate cu privire la îndeplinirea împuternicirii 
până în momentul revocării.

Art. 2.052. Răspunderea comisionarului. (1) Comisionarul nu răs punde faţă de comitent 
în cazul în care terţul nu îşi execută obligaţiile de curgând din act.

(2) Cu toate acestea, el îşi poate lua expres obligaţia de a garanta pe comitent de exe cutarea 
obligaţiilor terţului. În acest caz, în lipsă de stipulaţie contrară, comi tentul va plăti comisionarului 
un comision special „pentru garanţie” sau „pentru credit” ori un alt ase menea comision stabilit 
prin convenţia lor sau, în lipsă, de către instanţă, care va ţine cont de îm prejurări şi de valoarea 
obligaţiei garantate. [R.A.: art. 412 C. com.]

Art. 2.053. Dreptul de retenţie aparţinând comisionarului. (1) Pentru crean ţele sale 
asupra comitentului, comisionarul are un drept de retenţie asupra bunurilor acestuia, aflate 
în detenţia sa.

(2) Comisionarul va avea preferinţă faţă de vânzătorul neplătit. 

§3. Contractul de consignaţie

Art. 2.054. Noţiune. (1) Contractul de consignaţie este o varietate a contractului de 
comision care are ca obiect vânzarea unor bunuri mobile pe care consignantul le‑a predat 
consignatarului în acest scop.

(2) Contractul de consignaţie este guvernat de regulile prezentei sec ţiuni, de legea specială, 
precum şi de dispoziţiile privitoare la contractul de comision şi de mandat, în măsura în care 
acestea din urmă nu contravin prezentei secţiuni. [R.A.: art. 1 din Legea nr. 178/1934]

Art. 2.055. Proba. Contractul de consignaţie se încheie în formă scrisă. Dacă prin lege 
nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai pentru dovada contractului. [R.A.: art. 2 
din Legea nr. 178/1934]

Art. 2.056. Preţul vânzării. (1) Preţul la care bunul urmează să fie vândut este cel stabilit 
de părţile contractului de consignaţie sau, în lipsă, preţul curent al mărfurilor de pe piaţa 
relevantă, de la momentul vânzării.

(2) Consignantul poate modifica unilateral preţul de vânzare stabilit, iar con signatarul va fi 
ţinut de această modificare de la momentul la care i‑a fost adusă la cunoştinţă în scris.

(3) În lipsă de dispoziţii contrare ale contractului sau ale instrucţiunilor scrise ale con‑
signantului, vânzarea se va face numai cu plata în numerar, prin virament sau cec barat şi 
numai la preţurile curente ale mărfurilor, potrivit alin. (1). [R.A.: art. 11 din Legea nr. 178/1934]

Art. 2.057. Remiterea, inspectarea, controlul şi reluarea bunurilor. (1) Con signantul va 
remite bunurile consignatarului pentru executarea contractului, păstrând dreptul de a inspecta 
şi controla starea acestora pe toată durata contractului.

(2) Consignantul dispune de bunurile încredinţate consignatarului, pe toată durata con‑
tractului. El le poate relua oricând, chiar în cazul în care contractul a fost încheiat pe durată 
determinată.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), consignantul va da consignatarului un termen rezonabil 
de preaviz pentru pregătirea predării bunurilor.

(4) În cazul deschiderii procedurii insolvenţei în privinţa consignantului, bunurile intră în 
averea acestuia, iar în cazul deschiderii procedurii insol venţei în privinţa consignatarului, 
bunurile nu intră în averea acestuia şi vor fi restituite imediat consignantului. [R.A.: art. 3, art. 4 
şi art. 8 din Legea nr. 178/1934]

Art. 2.058. Remuneraţia consignatarului. (1) Contractul de consig na ţie este pre zumat 
cu titlu oneros, iar remuneraţia la care are dreptul consignatarul se stabileşte prin contract sau, 
în lipsă, ca diferenţa dintre preţul de vânzare stabilit de consignant şi preţul efectiv al vânzării.
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(2) Dacă vânzarea s‑a făcut la preţul curent, remuneraţia se va stabili de către instanţă, 
potrivit cu dificultatea vânzării, diligenţele consignatarului şi remuneraţiile practicate pe piaţa 
rele vantă pentru operaţiuni similare. [R.A.: art. 12 din Legea nr. 178/1934]

Art. 2.059. Cheltuielile de conservare, vânzare a bunurilor şi exe cutare a contrac tului. 
(1) Consignantul va acoperi consignatarului chel tuielile de conservare şi vânzare a bunurilor, 
dacă prin contract nu se pre vede altfel.

(2) În cazul în care consignantul reia bunurile sau dispune luarea aces tora din posesia 
consignatarului, precum şi în cazul în care contractul de con signaţie nu se poate executa, fără 
vreo culpă din partea consignatarului, acesta are dreptul să îi fie acoperite toate cheltuielile 
făcute pentru exe cutarea contractului.

(3) Consignantul va fi ţinut de plata cheltuielilor de întreţinere şi de de po zitare a bu nurilor, 
ori de câte ori va ignora obligaţia sa de a relua bunurile.

(4) Dacă potrivit împrejurărilor bunurile nu pot fi reluate imediat de consignant în caz de 
încetare a contractului prin renunţarea consignatarului, acesta rămâne ţinut de obligaţiile sale 
de păstrare a bunurilor, asigurare şi întreţinere a acestora până când aces tea sunt reluate de 
consignant. Acesta are obligaţia să întreprindă toate diligenţele necesare reluării bu nurilor 
imediat după încetarea contractului, sub sancţiunea acoperirii chel tuielilor de conservare, 
depozitare şi întreţinere. [R.A.: art. 10 din Legea nr. 178/1934]

Art. 2.060. Primirea, păstrarea şi asigurarea bunurilor. (1) Consigna tarul va primi şi va 
păstra bunurile ca un bun proprietar şi le va remite cumpărătorului sau consignantului, după 
caz, în starea în care le‑a primit spre vânzare.

(2) Consignatarul va asigura bunurile la valoarea stabilită de părţile contractului de consignaţie 
sau, în lipsă, la valoarea de circulaţie de la data primirii lor în con signaţie. El va fi ţinut faţă de 
consignant pentru de te rio rarea sau pieirea bunurilor din cauze de forţă majoră ori fapta unui 
terţ, dacă acestea nu au fost asigurate la primirea lor în consignaţie ori asi  gurarea a expirat şi 
nu a fost reînnoită ori societatea de asigurări nu a fost agreată de consignant. Consignatarul 
este obligat să plătească cu regularitate primele de asigurare.

(3) Consignantul va putea asigura bunurile pe cheltuiala consignatarului, dacă acesta 
omite să o facă.

(4) Asigurările sunt contractate de drept în favoarea consignantului, cu condiţia ca acesta 
să notifice asigurătorului contractul de consignaţie înainte de plata despă gubirilor. [R.A.: art. 5‑6 
din Legea nr. 178/1934]

Art. 2.061. Vânzarea pe credit. (1) În cazul în care consignatarul pri meşte autorizarea să 
vândă pe credit, în condiţiile în care părţile nu convin altfel, atunci el poate acorda cumpărătorului 
un termen pentru plata preţului de maximum 90 de zile şi exclusiv pe bază de cambii acceptate 
sau bilete la ordin.

(2) Dacă nu se prevede altfel prin contract, consignatarul este solidar răspun zător cu 
cumpărătorul faţă de consignant pentru plata preţului mărfurilor vândute pe credit. [R.A.: art. 13‑16 
din Legea nr. 178/1934]

Art. 2.062. Dreptul de retenţie. (1) În lipsă de stipulaţie contrară, con signatarul nu are un 
drept de retenţie asupra bunurilor primite în con signaţie şi a sumelor cuvenite consignantului, 
pentru creanţele sale asupra acestuia. 

(2) Obligaţiile consignatarului privind întreţinerea bunurilor rămân vala bile în caz de exercitare 
a dreptului de retenţie, dar cheltuielile de depo zitare incumbă consignantului, dacă exercitarea 
dreptului de retenţie a fost întemeiată. [R.A.: art. 20 din Legea nr. 178/1934]

Art. 2.063.[1] Încetarea contractului. Contractul de consignaţie încetează prin revocarea 
sa de către consignant, renunţarea consignatarului, din cauzele indicate în contract, moartea, 
dizolvarea, falimentul, radierea consignantului sau a consignatarului, instituirea tutelei speciale 

[1] Art. 2063 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 7 pct. 76 din Legea nr. 140/2022.

Art. 2.059‑2.063
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sau a consilierii judiciare cu privire la consignatar, instituirea tutelei speciale cu privire la consig‑
nant şi, dacă instanţa apreciază în acest sens, prin instituirea consilierii judiciare cu privire la 
consignant. [R.A.: art. 21 din Legea nr. 178/1934]

§4. Contractul de expediţie

Art. 2.064. Noţiune. Contractul de expediţie este o varietate a con tractului de comision 
prin care expeditorul se obligă să încheie, în nume propriu şi în contul comitentului, un contract 
de transport şi să îndeplinească operaţiunile accesorii.

Art. 2.065. Revocarea. Până la încheierea contractului de transport, co mitentul poate 
revoca ordinul de expediţie, plătind expeditorului cheltuielile şi o compensaţie pentru diligenţele 
desfăşurate până la comunicarea re vocării ordinului de expediţie.

Art. 2.066. Contraordinul. Din momentul încheierii contractului de transport, expe ditorul 
este obligat să exercite, la cererea comitentului, drep tul la contraordin aplicabil contractului 
de transport.

Art. 2.067. Obligaţiile expeditorului. (1) În alegerea traseului, mijloa celor şi moda lităţilor 
de transport al mărfii expeditorul va respecta instruc ţiunile comitentului, iar dacă nu există 
asemenea instrucţiuni, va acţiona în interesul comitentului.

(2) În cazul în care expeditorul îşi asumă şi obligaţia de predare a bunu rilor la locul de 
destinaţie, se prezumă că această obligaţie nu este asumată faţă de destinatar.

(3) Expeditorul nu are obligaţia de a asigura bunurile decât dacă aceasta a fost stipulată 
în contract sau rezultă din uzanţe.

(4) Premiile, bonificaţiile şi reducerile tarifelor, obţinute de expeditor, aparţin de drept 
comitentului, dacă nu se prevede altfel în contract.

Art. 2.068. Răspunderea expeditorului. (1) Expeditorul răspunde de întârzierea transportului, 
de pieirea, pierderea, sustragerea sau stricăciunea bunurilor în caz de negli jenţă în executarea 
expedierii, în special în ceea ce priveşte preluarea şi păstrarea bunu rilor, alegerea transportatorului 
ori a expeditorilor intermediari.

(2) Atunci când, fără motive temeinice, se abate de la modul de transport indicat de 
comitent, expeditorul răspunde de întârzierea transportului, piei rea, pier derea, sustragerea 
sau stricăciunea bunurilor, cauzată de cazul fortuit, dacă el nu dovedeşte că aceasta s‑ar fi 
produs chiar dacă s‑ar fi conformat instrucţiunilor primite.

Art. 2.069. Drepturile expeditorului. (1) Expeditorul are dreptul la comisionul pre văzut 
în contract sau, în lipsă, stabilit potrivit tarifelor pro fesionale ori uzanţelor sau, dacă acestea 
nu există, de către instanţă în funcţie de dificultatea operaţiunii şi de diligenţele expeditorului.

(2) Contravaloarea prestaţiilor accesorii şi cheltuielile se rambursează de comitent pe baza 
facturilor sau altor înscrisuri care dovedesc efectuarea acestora, dacă părţile nu au convenit 
anticipat o sumă globală pentru comision, prestaţii accesorii şi cheltuieli care se efectuează.

Art. 2.070. Expeditorul transportator. Expeditorul care ia asupra sa obligaţia executării 
transportului, cu mijloace proprii sau ale altuia, în tot sau în parte, are drepturile şi obligaţiile 
transportatorului.

Art. 2.071. Termenul de prescripţie. Dreptul la acţiune izvorând din con tractul de expediţie 
se prescrie în termen de un an socotit din ziua pre dării bunurilor la locul de destinaţie sau din 
ziua în care ar fi trebuit să se facă predarea lor, cu excepţia dreptului la acţiunea referitoare la 
transpor turile care încep sau se termină în afara Europei, care se prescrie în termen de 18 luni.

Art. 2.064‑2.071
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(3) Dacă obligaţia prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită, instanţa va putea îndeplini 
din oficiu sau va putea pune în sarcina oricăreia dintre părţi îndeplinirea acestei obligaţii, pe 
cheltuiala părţii care avea această obligaţie.

(4) În cazul în care cererea a fost comunicată, potrivit legii, prin fax sau prin poştă electronică, 
grefierul de şedinţă este ţinut să întocmească din oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala părţii 
care avea această obligaţie. Dispoziţiile art. 154 alin. (6) rămân aplicabile. [R.A.: art. 113 CPC 1865]

Art. 150. Înscrisurile anexate. (1) La fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de 
pe înscrisurile de care partea înţelege a se folosi în proces.

(2) Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul.
(3) Se vor putea depune în copie numai părţile din înscris referitoare la proces, urmând ca 

instanţa să ordone, dacă va fi nevoie, înfăţişarea înscrisului în întregime.
(4) Când înscrisurile sunt redactate într‑o limbă străină, ele se depun în copie certificată, 

însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există 
un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi 
traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condiţiile 
legii speciale.

(5) Dispoziţiile art. 149 se aplică în mod corespunzător. [R.A.: art. 112 pct. 5 alin. (2)‑(4) CPC 1865]

Art. 151. Cererea formulată prin reprezentant. (1) Când cererea este făcută prin mandatar, 
se va alătura procura în original sau în copie legalizată.

(2) Avocatul şi consilierul juridic vor depune împuternicirea lor, potrivit legii.
(3) Reprezentantul legal va alătura o copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii sale.
(4) Reprezentanţii persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din 

registrul public în care este menţionată împuternicirea lor.
(5) Organul de conducere sau, după caz, reprezentantul desemnat al unei asociaţii, societăţi 

ori alte entităţi fără personalitate juridică, înfiinţată potrivit legii, va anexa, în copie legalizată, 
extrasul din actul care atestă dreptul său de reprezentare în justiţie. [R.A.: art. 83 CPC 1865]

Art. 152. Cererea greşit denumită. Cererea de chemare în judecată sau pentru exercitarea 
unei căi de atac este valabil făcută chiar dacă poartă o denumire greşită. [R.A.: art. 84 CPC 1865]

Recurs în interesul legii. A se vedea Decizia nr. 19/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul 
competent să judece recursul în interesul legii, redată în extras infra, la art. 457.

Capitolul II. Citarea şi comunicarea actelor de procedură

Art. 153. Obligaţia de a cita părţile. (1) Instanţa poate hotărî asupra unei cereri numai 
dacă părţile au fost citate ori s‑au prezentat, personal sau prin reprezentant, în afară de cazurile 
în care prin lege se dispune altfel.

(2) Instanţa va amâna judecarea şi va dispune să se facă citarea ori de câte ori constată că 
partea care lipseşte nu a fost citată cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege, sub sancţiunea 
nulităţii. [R.A.: art. 85, art. 107 CPC 1865]

Art. 154. Organe competente şi modalităţi de comunicare. (1) Comunicarea citaţiilor 
şi a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin agenţii procedurali ai instanţei sau 
prin orice alt salariat al acesteia, precum şi prin agenţi ori salariaţi ai altor instanţe, în ale căror 
circumscripţii se află cel căruia i se comunică actul.

(2) Comunicarea se face în plic închis, la care se alătură dovada de înmânare/procesul‑verbal 
şi înştiinţarea prevăzute la art. 163. Plicul va purta menţiunea „PENTRU JUSTIŢIE. A SE 
ÎNMÂNA CU PRIORITATE”.

(3) Instanţa solicitată, când i se cere să îndeplinească procedura de comunicare pentru altă 
instanţă, este obligată să ia de îndată măsurile necesare, potrivit legii, şi să trimită instanţei 
solicitante dovezile de îndeplinire a procedurii.
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(4)[1] În cazul în care comunicarea potrivit alin. (1) nu este posibilă, aceasta se va face prin 
poştă, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, în plic închis, la care se ataşează 
dovada de primire/procesul‑verbal şi înştiinţarea prevăzute la art. 163.

(5) La cererea părţii interesate şi pe cheltuiala sa, comunicarea actelor de procedură se 
va putea face în mod nemijlocit prin executori judecătoreşti, care vor fi ţinuţi să înde plinească 
formalităţile procedurale prevăzute în prezentul capitol, sau prin servicii de curierat rapid, în 
acest din urmă caz dispoziţiile alin. (4) fiind aplicabile în mod corespunzător.

(6)[2] Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi 
prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi 
confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanţei datele corespunzătoare în acest 
scop. Comunicarea actelor de procedură va fi însoţită de semnătura electronică extinsă a 
instanţei care va înlocui ştampila instanţei şi semnătura grefierului de şedinţă din menţiunile 
obligatorii ale citaţiei. Fiecare instanţă va avea o singură semnătură electronică extinsă pentru 
citaţii şi acte de procedură.

(61)[3] Citaţiile şi celelalte acte de procedură menţionate la alin. (6) se consideră comunicate 
la momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit 
datelor furnizate de acesta.

(7) Instanţa va verifica efectuarea procedurilor de citare şi comunicare dispuse pentru 
fiecare termen şi, când este cazul, va lua măsuri de refacere a acestor pro ceduri, precum şi 
pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura înştiinţarea părţilor pentru înfăţişarea la termen.

(8) În scopul obţinerii datelor şi informaţiilor necesare realizării procedurii de comunicare 
a citaţiilor, a altor acte de procedură, precum şi îndeplinirii oricărei atribuţii proprii activităţii de 
judecată, instanţele au drept de acces direct la bazele de date electronice sau la alte sisteme 
de informare deţinute de autorităţi şi instituţii publice. Acestea au obligaţia de a lua măsurile 
necesare în vederea asigurării accesului direct al instanţelor la bazele de date electronice şi 
sistemele de informare deţinute. [R.A.: art. 86, art. 862 CPC 1865]

Legislaţie conexă: art. 42 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă (M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014).

Art. 1541.[4] Comunicarea hotărârilor judecătoreşti. (1) Comunicarea hotărârilor judecătoreşti 
se va face, din oficiu, prin poştă electronică dacă partea a indicat instanţei datele corespunzătoare 
în acest scop direct sau la solicitarea expresă a instanţei în timpul procesului. Comunicarea 
va fi însoţită de semnătura electronică extinsă a instanţei, care va înlocui ştampila instanţei şi 
semnătura grefierului de şedinţă.

(2) Hotărârile judecătoreşti se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj 
din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.

(3) Dacă comunicarea prin poştă electronică nu este posibilă din pricina lipsei datelor în 
acest sens sau sistemul folosit indică eroare în transmiterea prin poştă electronică, comunicarea 
hotărârilor judecătoreşti se va face potrivit art. 154.

Art. 155. Locul citării. (1) Vor fi citaţi:
1. statul, prin Ministerul Finanţelor Publice sau alte organe anume desemnate în acest 

scop de lege, la sediul acestora;
2. unităţile administrativ‑teritoriale şi celelalte persoane juridice de drept public, prin cei 

însărcinaţi să le reprezinte în justiţie, la sediul acestora;
3. persoanele juridice de drept privat, prin reprezentanţii lor, la sediul principal sau, atunci 

când este cazul, la sediul dezmembrământului lor;

[1]  Alin. (4) al art. 154 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 20 din Legea nr. 310/2018.
[2]  Alin. (6) al art. 154 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 20 din Legea nr. 310/2018.
[3]  Alin. (61) al art. 154 a fost introdus prin art. I pct. 21 din Legea nr. 310/2018.
[4] Art. 1541 a fost introdus prin art. unic din Legea nr. 192/2022.
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4. asociaţiile, societăţile şi alte entităţi fără personalitate juridică constituite potrivit legii, 
prin reprezentantul desemnat, la sediul sau domiciliul acestuia;

5. cei supuşi procedurii insolvenţei, precum şi creditorii acestora, la domiciliul sau, după caz, 
la sediul acestora; după deschiderea procedurii, citarea va fi efectuată potrivit legii speciale;

6. persoanele fizice, la domiciliul lor; în cazul în care nu locuiesc la domiciliu, citarea se va 
face la reşedinţa cunoscută ori la locul ales de ele; în lipsa acestora, citarea poate fi făcută la 
locul cunoscut unde îşi desfăşoară permanent activitatea curentă;

7.[1] persoanele fără capacitate de exerciţiu, prin reprezentanţii lor legali, la domiciliul, reşedinţa 
ori sediul acestora, după caz; în caz de numire a unui curator special, potrivit art. 58, citarea 
se va face prin acest curator, la sediul său profesional;

71.[2] persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă, personal şi prin ocrotitorii lor legali, 
la domiciliul, reşedinţa ori sediul acestora, după caz; în caz de numire a unui curator special, 
potrivit art. 58, citarea se va face şi prin acest curator, la sediul său profesional;

8. bolnavii internaţi în unităţi sanitare, la administraţia acestora;
9. militarii încazarmaţi, la unitatea din care fac parte, prin comandamentul acesteia;
10. cei care fac parte din echipajul unei nave maritime sau fluviale, alta decât militară, dacă 

nu au domiciliul cunoscut, la căpitănia portului unde este înregistrată nava;
11. deţinuţii, la administraţia locului de deţinere;
12. personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi cetăţenii români trimişi să lucreze 

în cadrul personalului organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii de familie care locuiesc 
cu ei, cât timp se află în străinătate, prin Ministerul Afacerilor Externe; alţi cetăţeni români, aflaţi 
în străinătate în interes de serviciu, inclusiv membrii familiilor care îi însoţesc, prin organele 
centrale care i‑au trimis sau în subordinea cărora se află unitatea care i‑a trimis în străinătate;

13. persoanele care se află în străinătate, altele decât cele prevăzute la pct. 12, dacă au 
domiciliul sau reşedinţa cunoscută, printr‑o citaţie scrisă trimisă cu scrisoare recomandată cu 
conţinut declarat şi confirmare de primire, recipisa de predare a scrisorii la poşta română, în 
cuprinsul căreia vor fi menţionate actele ce se expediază, ţinând loc de dovadă a îndeplinirii 
procedurii, dacă prin tratate sau convenţii internaţionale la care este parte România ori prin acte 
normative speciale nu se prevede altfel. Dacă domiciliul sau reşedinţa celor aflaţi în străinătate 
nu este cunoscut/cunoscută, citarea se face potrivit art. 167. În toate cazurile, dacă cei aflaţi 
în străinătate au mandatar cunoscut în ţară, va fi citat numai acesta din urmă;

14. cei cu domiciliul sau reşedinţa necunoscută, potrivit art. 167;
15. moştenitorii, până la intervenirea lor în proces, printr‑un curator special numit de instanţă, 

la domiciliul acestuia.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) pct. 1 şi 2, statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, 

unităţile administrativ‑teritoriale, precum şi celelalte persoane juridice de drept public îşi pot alege 
un sediu procesual la care vor fi comunicate toate actele de procedură. [R.A.: art. 87 CPC 1865]

Art. 156. Obligaţia alegerii locului citării. Persoanele care se află în străinătate, citate 
potrivit art. 155 alin. (1) pct. 12 şi 13, pentru primul termen de judecată, vor fi înştiinţate prin 
citaţie că au obligaţia de a‑şi alege un domiciliu în România unde urmează să li se facă toate 
comunicările privind procesul. În cazul în care acestea nu se conformează, comunicările li 
se vor face prin scrisoare recomandată, recipisa de predare la poşta română a scrisorii, în 
cuprinsul căreia vor fi menţionate actele ce se expediază, ţinând loc de dovadă de îndeplinire 
a procedurii. [R.A.: art. 1141 alin. (4) CPC 1865]

Art. 157. Cuprinsul citaţiei. (1) Citaţia va cuprinde:
a) denumirea instanţei, sediul ei şi, când este cazul, alt loc decât sediul instanţei unde 

urmează să se desfăşoare judecarea procesului;
b) data emiterii citaţiei;

[1] Pct. 7 de la alin. (1) al art. 155 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 8 pct. 4 din Legea 
nr. 140/2022.

[2] Pct. 71 de la alin. (1) al art. 155 a fost introdus prin art. 8 pct. 5 din Legea nr. 140/2022.
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c) numărul dosarului;
d) anul, luna, ziua şi ora înfăţişării;
e) numele şi prenumele sau denumirea, după caz, ale/a celui citat, precum şi locul unde 

se citează;
f) calitatea celui citat;
g) numele şi prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părţii potrivnice şi obiectul cererii;
h) indicarea, dacă este cazul, a taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar datorate de 

cel citat;
i) menţiunea că, prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, personal ori prin 

reprezentant legal sau convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea 
corespondenţei pentru un termen de judecată, cel citat este considerat că are în cunoştinţă şi 
termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i‑a fost înmânată;

j) alte menţiuni prevăzute de lege sau stabilite de instanţă;
k) ştampila instanţei şi semnătura grefierului.
(2) În citaţie se menţionează, când este cazul, orice date necesare pentru stabilirea adresei 

celui citat, precum şi dacă citarea se face cu chemarea la interogatoriu sau dacă cel citat 
este obligat să prezinte anumite înscrisuri ori dacă i se comunică odată cu citaţia alte acte de 
procedură. În cazurile în care întâmpinarea nu este obligatorie, în citaţie se va menţiona obligaţia 
pârâtului de a‑şi pregăti apărarea pentru primul termen de judecată, propunând probele de 
care înţelege să se folosească, sub sancţiunea prevăzută de lege, care va fi indicată expres.

(3) Cerinţele de la alin. (1) lit. a), c), d), e) şi k) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii. 
[R.A.: art. 88 CPC 1865]

Art. 158. Alegerea locului citării şi al comunicării altor acte de procedură. (1) În caz 
de alegere de domiciliu sau, după caz, de sediu, dacă partea a arătat şi persoana însărcinată 
cu primirea actelor de procedură, comunicarea acestora se va face la acea persoană, iar în 
lipsa unei asemenea menţiuni, comunicarea se va face, după caz, potrivit art. 155 sau 156.

(2) Partea poate alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuţa 
poştală. [R.A.: art. 93 CPC 1865]

Art. 159. Termenul pentru înmânarea citaţiei. Citaţia şi celelalte acte de procedură, sub 
sancţiunea nulităţii, vor fi înmânate părţii cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată. În 
cazuri urgente sau atunci când legea prevede în mod expres, judecătorul poate dispune scurtarea 
termenului de înmânare a citaţiei ori actului de procedură, despre aceasta făcându‑se menţiune 
în citaţie sau în actul de procedură. [R.A.: art. 89 alin. (1) CPC 1865]

Art. 160. Invocarea şi înlăturarea neregularităţilor privind citarea. (1) Dacă partea 
prezentă în instanţă, personal sau prin reprezentant, nu a primit citaţia sau a primit‑o într‑un 
termen mai scurt decât cel prevăzut la art. 159 ori există o altă cauză de nulitate privind citaţia 
sau procedura de înmânare a acesteia, procesul se amână, la cererea părţii interesate.

(2) Orice neregularitate cu privire la citare nu va mai fi luată în considerare în cazul în care, 
potrivit alin. (1), nu s‑a cerut amânarea procesului, precum şi în cazul în care partea lipsă la 
termenul la care s‑a produs neregularitatea nu a invocat‑o la termenul următor producerii ei, 
dacă la acest termen ea a fost prezentă sau legal citată.

(3) În lipsa părţii nelegal citate, neregularitatea privind procedura de citare a acesteia 
poate fi invocată şi de celelalte părţi ori din oficiu, însă numai la termenul la care ea s‑a 
produs. [R.A.: art. 89 alin. (2) CPC 1865]

Art. 161. Înmânarea făcută personal celui citat. (1) Înmânarea citaţiei şi a tuturor actelor 
de procedură se face personal celui citat, la locul citării stabilit potrivit art. 155 alin. (1) pct. 6.

(2) Înmânarea se poate face oriunde se află cel citat.
(3) Pentru cei care locuiesc în hotel sau cămin, citaţia se predă, în lipsa lor, administratorului 

hotelului ori aşezământului, iar, în lipsa acestuia, portarului ori celui care în mod obişnuit îl 
înlocuieşte.

(4) Pentru cei care se găsesc sub arme, citaţia se înmânează la unitatea din care fac parte.
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(5) Celor care alcătuiesc echipajul unei nave maritime sau fluviale, în lipsa unui domiciliu 
cunoscut, înmânarea se face la căpitănia portului unde se găseşte înregistrată nava.

(6) Pentru deţinuţi, înmânarea se face la administraţia închisorii.
(7) Pentru bolnavii aflaţi în spitale, sanatorii sau alte asemenea aşezăminte de asistenţă 

medicală ori socială, înmânarea se face la administraţia acestora. [R.A.: art. 90 CPC 1865]

Art. 162. Înmânarea făcută altor persoane. (1) Înmânarea citaţiilor şi a tuturor actelor 
de procedură în cazurile prevăzute la art. 155 alin. (1) pct. 1‑5 şi pct. 12 sau atunci când actul 
urmează să fie înmânat unui avocat, notar public ori executor judecătoresc se poate face 
funcţionarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei, care va semna dovada. În 
lipsa acestora, înmânarea citaţiei sau a actelor de procedură se va face administratorului clădirii, 
iar, în lipsă, paznicului sau agentului de pază, care va semna procesul‑verbal întocmit în acest 
scop de către agent, după ce acesta din urmă a certificat în prealabil identitatea şi calitatea sa.

(2) În cazurile prevăzute la art. 161 alin. (4)‑(7), unitatea unde se află cel citat îi va înmâna 
de îndată acestuia citaţia ori, după caz, actul de procedură comunicat sub luare de dovadă, 
certificându‑i semnătura sau arătând motivul pentru care nu s‑a putut obţine semnătura lui. În 
acest din urmă caz se va proceda potrivit alin. (1). Dovada se va preda agentului ori va fi trimisă 
direct instanţei, dacă înmânarea citaţiei nu s‑a putut face de îndată. [R.A.: art. 91 CPC 1865]

Art. 163. Procedura de comunicare. (1) Comunicarea citaţiei se va face persoanei în 
drept să o primească, care va semna dovada de înmânare certificată de agentul însărcinat 
cu înmânarea.

(2) Dacă destinatarul primeşte citaţia, dar refuză să semneze dovada de înmânare ori, din 
motive întemeiate, nu o poate semna, agentul va întocmi un proces‑verbal în care va arăta 
aceste împrejurări.

(3) Dacă destinatarul refuză să primească citaţia, agentul o va depune în cutia poştală. În 
lipsa cutiei poştale, va afişa pe uşa locuinţei destinatarului o înştiinţare care trebuie să cuprindă:

a) anul, luna, ziua şi ora când depunerea sau, după caz, afişarea a fost făcută;
b) numele şi prenumele celui care a făcut depunerea sau, după caz, afişarea şi funcţia 

acestuia;
c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui înştiinţat;
d) numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea instanţei pe rolul 

căreia se află dosarul, cu indicarea sediului acesteia;
e) arătarea actelor de procedură despre a căror comunicare este vorba;
f) menţiunea că după o zi, dar nu mai târziu de 7 zile de la afişarea înştiinţării ori, când există 

urgenţă, nu mai târziu de 3 zile, destinatarul este în drept să se prezinte la sediul instanţei de 
judecată pentru a i se comunica citaţia. Când domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul 
acestuia nu se află în localitatea unde instanţa de judecată îşi are sediul, înştiinţarea va cuprinde 
menţiunea că pentru a i se comunica citaţia destinatarul este în drept să se prezinte la sediul 
primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte sau îşi are sediul;

g) menţiunea că, în cazul în care, fără motive temeinice, destinatarul nu se prezintă pentru 
comu nicarea citaţiei în interiorul termenului de 7 zile sau, după caz, al ter menului de 3 zile 
prevăzut la lit. f), citaţia se consideră comunicată la împlinirea acestui termen;

h) semnătura celui care a depus sau afişat înştiinţarea.
(4) Menţiunile de la alin. (3) lit. c)‑g) se completează de către grefa instanţei. Termenele 

prevăzute la alin. (3) lit. f) şi g) se calculează zi cu zi.
(5) Despre împrejurările arătate la alin. (3) agentul va întocmi un proces‑verbal, care va 

cuprinde menţiunile arătate la art. 164, acesta făcând dovada până la înscrierea în fals cu 
privire la faptele constatate personal de cel care l‑a încheiat.

(6) Dacă destinatarul nu este găsit la domiciliu ori reşedinţă sau, după caz, sediu, agentul îi 
va înmâna citaţia unei persoane majore din familie sau, în lipsă, oricărei alte persoane majore 
care locuieşte cu destinatarul ori care, în mod obişnuit, îi primeşte corespondenţa.
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(7) Când destinatarul locuieşte într‑un hotel sau într‑o clădire compusă din mai multe 
apartamente şi nu este găsit la această locuinţă a sa, agentul îi va comunica citaţia administratorului, 
portarului sau celui care, în mod obişnuit, îl înlocuieşte. În aceste cazuri, persoana care primeşte 
citaţia va semna dovada de primire, agentul certificându‑i identitatea şi semnătura şi încheind un 
proces‑verbal cu privire la aceste împrejurări. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(8) În cazul în care lipsesc persoanele prevăzute la alin. (6) şi (7), precum şi atunci când 
acestea, deşi prezente, refuză să primească actul, sunt aplicabile dispo ziţiile alin. (3)‑(5).

(9) În cazurile prevăzute la alin. (3) şi (8), agentul are obligaţia ca, în termen de cel mult 24 
de ore de la depunerea sau afişarea înştiinţării, să depună citaţia, precum şi procesul‑verbal 
prevăzut la alin. (5), la sediul instanţei de judecată care a emis citaţia ori, după caz, la cel 
al primăriei în raza căreia destinatarul locuieşte sau îşi are sediul, urmând ca acestea să 
comunice citaţia.

(10) Când părţii sau reprezentantului ei i s‑a înmânat citaţia de către funcţionarul anume 
desemnat în cadrul primăriei, acesta are obligaţia ca, în termen de cel mult 24 de ore de la 
înmânare, să înainteze instanţei de judecată dovada de înmânare prevăzută la alin. (1), precum 
şi procesul‑verbal prevăzut la alin. (5).

(11) Când termenul prevăzut la alin. (3) lit. f) s‑a împlinit fără ca partea sau un reprezentant 
al ei să se prezinte la primărie pentru a i se înmâna citaţia, funcţionarul anume însărcinat din 
cadrul primăriei va înainta instanţei de judecată, de îndată, citaţia ce trebuia comunicată, precum 
şi procesul‑verbal prevăzut la alin. (5).

(111)[1] Atunci când comunicarea actelor s‑a realizat potrivit prevederilor art. 154 alin. (6) mesajul 
de comunicare către destinatar primit de la sistem constituie dovada de comunicare. Acesta 
se va lista şi se va ataşa la dosarul cauzei.

(12) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi la comunicarea sau notificarea oricărui alt 
act de procedură. [R.A.: art. 92 CPC 1865]

Art. 164. Cuprinsul dovezii de înmânare şi al procesului‑verbal. (1) Dovada de înmânare 
a citaţiei sau a altui act de procedură ori, după caz, procesul‑verbal va cuprinde:

a) anul, luna, ziua şi ora când dovada a fost luată sau procesul‑verbal a fost întocmit;
b) numele, prenumele şi funcţia agentului, precum şi, dacă este cazul, ale funcţio narului 

de la primărie;
c) numele şi prenumele sau denumirea, după caz, şi domiciliul ori sediul desti natarului, cu 

arătarea numărului etajului, apartamentului sau camerei, dacă cel citat locuieşte într‑o clădire cu 
mai multe etaje ori apartamente sau în hotel, precum şi dacă actul de procedură a fost înmânat 
la locuinţa sa, depus în cutia poştală ori afişat pe uşa locuinţei. Dacă actul de procedură a fost 
înmânat în alt loc, se va face menţiune despre aceasta;

d) numele, prenumele şi calitatea celui căruia i s‑a făcut înmânarea, în cazul în care actul 
de procedură a fost înmânat altei persoane decât destinatarului;

e) denumirea instanţei de la care emană citaţia ori alt act de procedură şi numărul dosarului;
f) semnătura celui care a primit citaţia sau alt act de procedură, precum şi semnătura 

agentului sau, după caz, funcţionarului de la primărie care o certifică, iar în cazul în care se 
întocmeşte proces‑verbal, semnătura agentului, respectiv a funcţionarului primăriei.

(2) Procesul‑verbal va cuprinde, de asemenea, şi arătarea motivelor pentru care a fost 
întocmit.

(3) Cerinţele de la alin. (1) lit. a), c), d), e) şi f) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.
(4) Menţiunile din procesul‑verbal privitoare la faptele constatate personal de cel care l‑a 

întocmit nu pot fi combătute decât prin procedura înscrierii în fals. [R.A.: art. 100 CPC 1865]

Art. 165. Data îndeplinirii procedurii. Procedura se socoteşte îndeplinită:
1. la data semnării dovezii de înmânare ori, după caz, a încheierii procesului‑verbal prevăzut 

la art. 164, indiferent dacă partea a primit sau nu citaţia ori alt act de procedură personal;

[1]  Alin. (111) al art. 163 a fost introdus prin art. I pct. 22 din Legea nr. 310/2018.




