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de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 127 alin. (1) şi (3) 
din Codul de procedură civilă şi a stabilit:
„(...) II. Art. 127 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă trebuie interpretat, sub aspectul 
noţiunii de «grefier», în sensul că este aplicabil şi în cazul reclamanţilor care fac parte din 
personalul auxiliar de specialitate (grefier) la parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti”.

Art. 128. Incidente privind arbitrajul. Competenţa ce revine instanţelor jude‑
cătoreşti în legătură cu incidentele privind arbitrajul reglementat de prezentul cod 
aparţine în toate cazurile tribunalului în circumscripţia căruia are loc arbitrajul.

Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la 
 competenţa instanţei

Secţiunea 1. Necompetenţa şi conflictele de competenţă

Art. 129. Excepţia de necompetenţă. (1) Necompetenţa este de ordine publică 
sau privată.

(2) Necompetenţa este de ordine publică:
1. în cazul încălcării competenţei generale, când procesul nu este de competenţa 

instanţelor judecătoreşti;
2.[1] în cazul încălcării competenţei materiale, când procesul este de competenţa 

unei instanţe de alt grad sau de competenţa unei alte secţii sau altui complet specializat;
3. în cazul încălcării competenţei teritoriale exclusive, când procesul este de 

competenţa unei alte instanţe de acelaşi grad şi părţile nu o pot înlătura.
(3) În toate celelalte cazuri, necompetenţa este de ordine privată. [R.A.: art. 159 

CPC 1865]

Art. 130. Invocarea excepţiei. (1) Necompetenţa generală a instanţelor jude‑
cătoreşti poate fi invocată de părţi ori de către judecător în orice stare a pricinii.

(2)[2] Necompetenţa materială şi teritorială de ordine publică trebuie invocată de 
părţi ori de către judecător la primul termen de judecată la care părţile sunt legal 
citate în faţa primei instanţe şi pot pune concluzii.

(3) Necompetenţa de ordine privată poate fi invocată doar de către pârât prin 
întâmpinare sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul 
termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe şi pot 
pune concluzii.

(4) Dacă necompetenţa nu este de ordine publică, partea care a făcut cererea la 
o instanţă necompetentă nu va putea cere declararea necompetenţei. [R.A.: art. 158 
alin. (5), art. 1591 alin. (1)‑(3) CPC 1865]

[1]  Pct. 2 de la alin. (2) al art. 129 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din 
Legea nr. 310/2018. Menţionăm că, prin Decizia nr. 17/2018 (M. Of. nr. 872 din 16 octombrie 2018), 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis 
recursul în interesul legii şi a stabilit că necompetenţa materială procesuală a secţiei/completului 
specializat este de ordine publică.

[2]  Alin. (2) şi (3) ale art. 130 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 16 din 
Legea nr. 310/2018.

Art. 128-130
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Art. 131. Verificarea competenţei. (1)[1] La primul termen de judecată la care 
părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe şi pot pune concluzii, judecătorul este 
obligat, din oficiu, să verifice şi să stabilească dacă instanţa sesizată este compe tentă 
general, material şi teritorial să judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii 
de şedinţă temeiurile de drept pentru care constată competenţa instanţei sesizate. 
Încheierea are caracter interlocutoriu.

(2) În mod excepţional, în cazul în care pentru stabilirea competenţei sunt necesare 
lămuriri ori probe suplimentare, judecătorul va pune această chestiune în discuţia 
părţilor şi va acorda un singur termen în acest scop. [R.A.: art. 1591 alin. (4)‑(5) CPC 1865]

Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. 31/2019 (M. Of. nr. 133 din 19 februarie 2020), 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul 
legii, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de 
Apel Braşov şi, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 131 din Codul de 
procedură civilă, a stabilit:
„Instanţa învestită prin hotărârea de declinare a competenţei poate invoca necompetenţa 
materială procesuală dacă instanţa care şi‑a declinat competenţa în favoarea sa nu a 
invocat excepţia de necompetenţă în termenul legal, indiferent dacă această din urmă 
instanţă se declarase sau nu competentă prin încheiere interlocutorie pronunţată potrivit 
prevederilor art. 131 alin. (1) din Codul de procedură civilă”.

Art. 132. Soluţionarea excepţiei. (1) Când în faţa instanţei de judecată se pune 
în discuţie competenţa acesteia, din oficiu sau la cererea părţilor, ea este obligată să 
stabilească instanţa judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ 
cu activitate jurisdicţională competent.

(2) Dacă instanţa se declară competentă, va trece la judecarea pricinii. Încheierea 
poate fi atacată numai odată cu hotărârea pronunţată în cauză.

(3) Dacă instanţa se declară necompetentă, hotărârea nu este supusă niciunei 
căi de atac, dosarul fiind trimis de îndată instanţei judecătoreşti competente sau, 
după caz, altui organ cu activitate jurisdicţională competent.

(4) Dacă instanţa se declară necompetentă şi respinge cererea ca inadmisibilă 
întrucât este de competenţa unui organ fără activitate jurisdicţională sau ca nefiind de 
competenţa instanţelor române, hotărârea este supusă numai recursului la instanţa 
ierarhic superioară. [R.A.: art. 158 alin. (1)‑(3) CPC 1865]

Art. 133. Conflictul de competenţă. Cazuri. Există conflict de competenţă:
1. când două sau mai multe instanţe se declară deopotrivă competente să judece 

acelaşi proces;
2. când două sau mai multe instanţe şi‑au declinat reciproc competenţa de a 

judeca acelaşi proces sau, în cazul declinărilor succesive, dacă ultima instanţă 
învestită îşi declină la rândul său competenţa în favoarea uneia dintre instanţele 
care anterior s‑au declarat necompetente. [R.A.: art. 20 CPC 1865]

Art. 134. Suspendarea procesului. Instanţa înaintea căreia s‑a ivit conflictul 
de competenţă va suspenda din oficiu judecata cauzei şi va înainta dosarul instanţei 
competente să soluţioneze conflictul. [R.A.: art. 21 CPC 1865]

[1]  Alin. (1) al art. 131 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 17 din Legea 
nr. 310/2018.
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Art. 135. Soluţionarea conflictului de competenţă. (1) Conflictul de competenţă 
ivit între două instanţe judecătoreşti se soluţionează de instanţa imediat superioară 
şi comună instanţelor aflate în conflict.

(2) Nu se poate crea conflict de competenţă cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Hotărârea de declinare a competenţei sau de stabilire a competenţei pronunţată 
de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este obligatorie pentru instanţa de trimitere.

(3) Conflictul de competenţă ivit între o instanţă judecătorească şi un alt organ 
cu activitate jurisdicţională se rezolvă de instanţa judecătorească ierarhic superioară 
instanţei în conflict.

(4) Instanţa competentă să judece conflictul va hotărî, în camera de consiliu, fără 
citarea părţilor, printr‑o hotărâre definitivă. [R.A.: art. 22 CPC 1865]

Art. 136. Dispoziţii speciale. (1) Dispoziţiile prezentei secţiuni privitoare la 
excepţia de necompetenţă şi la conflictul de competenţă se aplică prin asemănare 
şi în cazul secţiilor specializate ale aceleiaşi instanţe judecătoreşti, care se pronunţă 
prin încheiere.

(2) Conflictul se va soluţiona de secţia instanţei stabilite potrivit art. 135 
corespunzătoare secţiei înaintea căreia s‑a ivit conflictul.

(3) Conflictul dintre două secţii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se soluţionează 
de Completul de 5 judecători.

(4) Dispoziţiile alin. (1)‑(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul completelor 
specializate.

Art. 137. Probele administrate în faţa instanţei necompetente. În cazul decla‑
rării necompetenţei, dovezile administrate în faţa instanţei necompetente rămân 
câştigate judecăţii şi instanţa competentă învestită cu soluţionarea cauzei nu va 
dispune refacerea lor decât pentru motive temeinice. [R.A.: art. 160 CPC 1865]

Secţiunea a 2‑a. Litispendenţa şi conexitatea

Art. 138. Excepţia litispendenţei. (1) Nimeni nu poate fi chemat în judecată 
pentru aceeaşi cauză, acelaşi obiect şi de aceeaşi parte, înaintea mai multor instanţe 
competente sau chiar înaintea aceleiaşi instanţe, prin cereri distincte.

(2) Excepţia litispendenţei poate fi invocată de părţi sau de instanţă din oficiu în 
orice stare a procesului în faţa instanţelor de fond.

(3) Când instanţele sunt de acelaşi grad, excepţia se invocă înaintea instanţei 
sesizate ulterior. Dacă excepţia se admite, dosarul va fi trimis de îndată primei 
instanţe învestite.

(4) Când instanţele sunt de grad diferit, excepţia se invocă înaintea instanţei de 
grad inferior. Dacă excepţia se admite, dosarul va fi trimis de îndată instanţei de 
fond mai înalte în grad.

(5) Încheierea prin care s‑a soluţionat excepţia poate fi atacată numai odată cu 
fondul.

(6) Când unul dintre procese se judecă în recurs, iar celălalt înaintea instanţelor 
de fond, acestea din urmă sunt obligate să suspende judecata până la soluţionarea 
recursului.
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(7) Dispoziţiile alin. (2), (3) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi atunci când 
procesele identice se află pe rolul aceleiaşi instanţe. [R.A.: art. 163 CPC 1865]

Art. 139. Excepţia conexităţii. (1) Pentru asigurarea unei bune judecăţi, în primă 
instanţă este posibilă conexarea mai multor procese în care sunt aceleaşi părţi sau 
chiar împreună cu alte părţi şi al căror obiect şi cauză au între ele o strânsă legătură.

(2) Excepţia conexităţii poate fi invocată de părţi sau din oficiu cel mai târziu la 
primul termen de judecată înaintea instanţei ulterior sesizate, care, prin încheiere, 
se va pronunţa asupra excepţiei. Încheierea poate fi atacată numai odată cu fondul.

(3) Dosarul va fi trimis instanţei mai întâi învestite, în afară de cazul în care recla‑
mantul şi pârâtul cer trimiterea lui la una dintre celelalte instanţe. Dacă instanţele 
sunt de grad diferit, conexarea dosarelor se va face la instanţa superioară în grad.

(4) Când una dintre cereri este de competenţa exclusivă a unei instanţe, conexarea 
se face la acea instanţă. Dispoziţiile art. 99 alin. (2) sunt aplicabile.

(5) În orice stare a judecăţii procesele conexate pot fi disjunse şi judecate separat, 
dacă numai unul dintre ele este în stare de judecată. [R.A.: art. 164, art. 165 CPC 1865]

Secţiunea a 3‑a. Strămutarea proceselor.  
Delegarea instanţei

Art. 140. Temeiul strămutării. (1) Strămutarea procesului poate fi cerută pentru 
motive de bănuială legitimă sau de siguranţă publică.

(2) Bănuiala se consideră legitimă în cazurile în care există îndoială cu privire 
la imparţialitatea judecătorilor din cauza circumstanţelor procesului, calităţii părţilor 
ori unor relaţii conflictuale locale.

(3) Constituie motiv de siguranţă publică împrejurările excepţionale care presupun 
că judecata procesului la instanţa competentă ar putea conduce la tulburarea ordinii 
publice. [R.A.: art. 37 CPC 1865]

Art. 141. Cererea de strămutare. (1) Strămutarea pentru motiv de bănuială 
legitimă sau de siguranţă publică se poate cere în orice fază a procesului.

(2) Strămutarea pentru motiv de bănuială legitimă poate fi cerută de către partea 
interesată, iar cea întemeiată pe motiv de siguranţă publică, numai de către procurorul 
general de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. [R.A.: art. 38 
CPC 1865]

Art. 142. Instanţa competentă. (1)[1] Cererea de strămutare întemeiată pe motiv 
de bănuială legitimă este de competenţa curţii de apel, dacă instanţa de la care se 
cere strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripţia acesteia. Dacă 

[1]  Alin. (1) al art. 142 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 18 din Legea 
nr. 310/2018. Menţionăm că, prin Decizia nr. 558/2014 (M. Of. nr. 897 din 10 decembrie 2014), 
Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 142 
alin. (1) teza întâi şi ale art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă sunt constituţionale 
în măsura în care motivul de bănuială legitimă nu se raportează la calitatea de judecător la curtea 
de apel a uneia dintre părţi, iar prin Decizia nr. 169/2016 (M. Of. nr. 353 din 9 mai 2016), Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 142 alin. (1) 
teza întâi şi ale art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în măsura 
în care motivul de bănuială legitimă nu se raportează la calitatea de parte a curţii de apel în raza 
căreia funcţionează instanţa învestită cu judecarea litigiului.



49 • codul de procedură civilă Art. 143-145

strămutarea se cere de la curtea de apel, competenţa de soluţionare revine Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie. În cazul cererilor de strămutare întemeiate pe motivul de 
bănuială legitimă vizând calitatea părţii de judecător la o instanţă din circumscripţia 
curţii de apel competente, precum şi a celor vizând calitatea de parte a unei instanţe 
din circumscripţia aceleiaşi curţi, competenţa de soluţionare revine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. Cererea de strămutare se depune la instanţa competentă să o 
soluţioneze, care va înştiinţa de îndată instanţa de la care s‑a cerut strămutarea 
despre formularea cererii de strămutare.

(2) Cererea de strămutare întemeiată pe motive de siguranţă publică este de 
competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care va înştiinţa, de îndată, despre 
depunerea cererii instanţa de la care se cere strămutarea.

(3) La primirea cererii de strămutare, instanţa competentă să o soluţioneze va 
putea să solicite dosarul cauzei. [R.A.: art. 39 CPC 1865]

Art. 143. Suspendarea judecării procesului. (1) La solicitarea celui interesat, 
completul de judecată poate dispune, dacă este cazul, suspendarea judecării 
procesului, cu darea unei cauţiuni în cuantum de 1.000 lei. Pentru motive temeinice, 
suspendarea poate fi dispusă în aceleaşi condiţii, fără citarea părţilor, chiar înainte 
de primul termen de judecată.

(2) Încheierea asupra suspendării nu se motivează şi nu este supusă niciunei 
căi de atac.

(3) Măsura suspendării judecării procesului va fi comunicată de urgenţă instanţei 
de la care s‑a cerut strămutarea. [R.A.: art. 40 alin. (2) CPC 1865]

Art. 144. Judecarea cererii. (1) Cererea de strămutare se judecă de urgenţă, 
în camera de consiliu, cu citarea părţilor din proces.

(2)[1] Încheierea asupra strămutării se dă fără motivare şi este definitivă.
(3) Instanţa de la care s‑a cerut strămutarea va fi încunoştinţată, de îndată, 

despre admiterea sau respingerea cererii de strămutare. [R.A.: art. 40 alin. (1), (4) şi 
(5) teza I CPC 1865]

Art. 145. Efectele admiterii cererii. (1) În caz de admitere a cererii de strămutare, 
curtea de apel trimite procesul spre judecată unei alte instanţe de acelaşi grad din 
circumscripţia sa. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va strămuta judecarea cauzei la 
una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia 
dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află 
instanţa de la care se cere strămutarea.

(2) Hotărârea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de instanţă înainte de 
stră mutare urmează să fie păstrate. În cazul în care instanţa de la care s‑a dispus 
stră mutarea a procedat între timp la judecarea procesului, hotărârea pronunţată 
este desfiinţată de drept prin efectul admiterii cererii de strămutare.

(3) Apelul sau, după caz, recursul împotriva hotărârii date de instanţa la care s‑a 
strămutat procesul sunt de competenţa instanţelor ierarhic superioare acesteia. În 
caz de admitere a apelului sau recursului, trimiterea spre rejudecare, atunci când 

[1]  Alin. (2) al art. 144 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 19 din Legea 
nr. 310/2018.



codul de procedură civilă • 50Art. 146-148

legea o prevede, se va face la o instanţă din circumscripţia celei care a soluţionat 
calea de atac. [R.A.: art. 40 alin. (3) şi (5) teza a II‑a CPC 1865]

Art. 146. Formularea unei noi cereri de strămutare. (1) Strămutarea procesului 
nu poate fi cerută din nou, în afară de cazul în care noua cerere se întemeiază 
pe împrejurări necunoscute la data soluţionării cererii anterioare sau ivite după 
soluţionarea acesteia.

(2) Cererea de strămutare a cauzei introdusă cu nerespectarea prevederilor 
alin. (1) este inadmisibilă dacă pricina se află pe rolul aceleiaşi instanţe. [R.A.: art. 402 
CPC 1865]

Art. 147. Delegarea instanţei. Când, din cauza unor împrejurări excepţionale, 
instanţa competentă este împiedicată un timp mai îndelungat să funcţioneze, Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, la cererea părţii interesate, va desemna o altă instanţă 
de acelaşi grad care să judece procesul. [R.A.: art. 23 CPC 1865]

Titlul IV. Actele de procedură

Capitolul I. Forma cererilor

Art. 148. Condiţiile generale. (1) Orice cerere adresată instanţelor judecătoreşti 
trebuie să fie formulată în scris şi să cuprindă indicarea instanţei căreia îi este adresată, 
numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, după caz, denumirea şi 
sediul lor, numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa reprezentanţilor lor, dacă 
este cazul, obiectul, valoarea pretenţiei, dacă este cazul, motivele cererii, precum şi 
semnătura. De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi adresa electronică 
sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părţi, precum numărul de 
telefon, numărul de fax ori altele asemenea.

(2) Cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instanţelor judecătoreşti 
pot fi formulate şi prin înscris în formă electronică, dacă sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de lege.

(3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul în care 
prezentul cod prevede condiţia formei scrise a susţinerilor, apărărilor sau a concluziilor 
părţilor ori a altor acte de procedură adresate instanţelor judecătoreşti.

(4) În cazurile anume prevăzute de lege, cererile făcute în şedinţă, la orice 
instanţă, se pot formula şi oral, făcându‑se menţiune despre aceasta în încheiere.

(5) Dacă din orice motive, cererea nu poate fi semnată la termenul când a fost 
depusă sau, după caz, la primul termen ce urmează, judecătorul va stabili identitatea 
părţii prin unul dintre mijloacele prevăzute de lege, îi va citi conţinutul cererii şi îi va 
lua consimţământul cu privire la aceasta. Despre toate acestea se va face menţiune 
în încheiere.

(6) Cererile adresate instanţelor judecătoreşti se timbrează, dacă legea nu prevede 
altfel. [R.A.: art. 82 CPC 1865]

Legislaţie conexă: O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (M. Of. nr. 392 
din 29 iunie 2013).
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Art. 149. Numărul de exemplare. (1) Când cererea urmează a fi comunicată, 
ea se va face în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare, în afară 
de cazurile în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 
multe calităţi juridice, când se va face într‑un singur exemplar. În toate cazurile este 
necesar şi un exemplar pentru instanţă.

(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul prevăzut 
la art. 148 alin. (4), grefierul de şedinţă fiind ţinut să întocmească din oficiu copiile 
de pe încheiere necesare pentru comunicare.

(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.
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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.

(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 îndeplinească 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 

[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.
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proceduri, 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. 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;
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. incapabilii sau cei cu capacitate de exerciţiu restrânsă, prin reprezentanţii sau 
ocrotitorii lor legali, la domiciliul 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;

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;


