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TITLhL PRELIMIEAR.
Domeniul de reglementare al Codului de procedurĉ civilĉ
ƕi principiile Ĩundamentale ale procesului civil ;art. 1Ͳ2ϴͿ
Capitolul I. Domeniul de reglementare al
Codului de procedurĉ civilĉ ;art. 1Ͳ4Ϳ
'LVSR]LĠLLOH &RGXOXL GH SURFHGXUă
FLYLOă
A. constituie dreptul comun în materie
ciYilă
%. nu sunt aplicaEile niciodată în procesul penal
C. sunt aplicaEile úi în alte materii cknd
leJile speciale conĠin dispo]iĠii incompatiEile.
'DFă H[LVWă QHFRQFRUGDQĠH vQWUH
SDFWHOHúLWUDWDWHOHSULYLWRDUHODGUHS
WXULOHIXQGDPHQWDOHDOHRPXOXLODFDUH
5RPkQLDHVWHSDUWHúL&RGXOGHSUR
FHGXUăFLYLOă
A. au prioritate întotdeauna reJlementările internaĠionale
%. au prioritate dispo]iĠiile mai IaYoraEile
ale Codului
C. partea interesată Ya putea Iormula cerere de reYi]uire în ca]ul aplicării Jreúite
a legii.
1RUPHOH GH RUJDQL]DUH MXGLFLDUă
UHJOHPHQWHD]ă
A. ca]urile de incompatiEilitate
%. compunerea úi constituirea completului de Mudecată
C. reparti]area pricinilor între instanĠe de
grad diferit.
1RUPHOHGHFRPSHWHQĠăDXFDRELHFW
A. delimitarea atriEuĠiilor Mudecătorilor de
cele ale gre¿erilor magistraĠilor-asistenĠi
úi asistenĠilor Mudiciari
%. în¿inĠarea úi funcĠionarea instanĠelor
Mudecătoreúti

C. delimitarea atriEuĠiilor instanĠelor Mudecătoreúti de atriEuĠiile recunoscute altor organe de MurisdicĠie ori cu actiYitate
MurisdicĠională.
1RUPHOHGHSURFHGXUăSURSULX]LVă
A. au ca oEiect modul de Mudecată a pricinilor ciYile
%. nu priYesc úi fa]a e[ecutării silite
C. reglementea]ă procedura contencioasă nu úi cea necontencioasă.
1RUPHOHGHSURFHGXUăSURSULX]LVă
VHDSOLFă
A. proceselor începute după intrarea lor
în Yigoare
%. e[ecutărilor silite indiferent de momentul la care sunt începute
C. pknă la soluĠionarea de¿nitiYă a procesului pornit suE imperiul lor.
6XQW UHJOHPHQWDWH SULQ QRUPH FX
FDUDFWHUGLVSR]LWLY
A. compunerea completului cu un anumit
număr de Mudecători
%. competenĠa materială a instanĠelor
Mudecătoreúti
C. incompatiEilităĠile pentru motiYele preYă]ute de art. 4 C.proc.ciY. referitoare
la alte ca]uri de incompatiEilitate.
6XQW UHJOHPHQWDWH SULQ QRUPH FX
FDUDFWHULPSHUDWLY
A. competenĠa teritorială e[clusiYă
%. formularea cererii reconYenĠionale
C. limEa desfăúurării procesului.
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6XQWID]HDOHSURFHVXOXLFLYLO
A. cercetarea procesului de]Eaterea
fondului deliEerarea úi pronunĠarea Kotărkrii

%. Mudecata úi e[ecutarea silită
C. Mudecata în fond úi în căile de atac.

Capitolul II. Principiile fundamentale
ale procesului civil ;art. ϱͲ2ϯͿ
'H]EDWHUHDSURFHVXOXLvQIRQG
A. este speci¿că MudecăĠii în primă instanĠă
%. constituie o etapă a fa]ei MudecăĠii
C. repre]intă o manifestare a principiului
contradictorialităĠii.

6DQFĠLXQHDSHQWUXQHUHVSHFWDUHD
SULQFLSLXOXLSXEOLFLWăĠLLHVWH
A. nulitatea aEsolută úi necondiĠionată
de Yătămare
%. nulitatea e[presă úi relatiYă
C. nulitatea condiĠionată de Yătămare.

3ULQFLSLXOOLEHUXOXLDFFHVODMXVWL
ĠLH
A. preYede îndatorirea Mudecătorilor de
a soluĠiona orice cerere
%. permite staEilirea unui sistem de ta[e
Mudiciare de timEru
C. impune asigurarea duElului grad de
MurisdicĠie.

3ULQFLSLXOGHVIăúXUăULLSURFHVXOXL
vQOLPEDURPkQă
A. permite comunicarea unei citaĠii în
limEa romknă către o persoană care nu
o înĠelege
%. presupune întocmirea cererilor úi a
actelor de procedură numai în limEa romknă
C. nu conferă cetăĠenilor romkni aparĠinknd minorităĠilor naĠionale dreptul de a
se e[prima în limEa maternă.

3ULQFLSLXOOHJDOLWăĠLL
A. presupune respectarea dispo]iĠiilor
de drept material care guYernea]ă raportul Muridic litigios precum úi a celor
procesuale
%. permite în¿inĠarea ad-Koc a unor instanĠe Mudecătoreúti speciali]ate
C. permite părĠilor să conYină atunci
cknd litigiul poartă asupra unui drept de
care pot să dispună ca instanĠa să soluĠione]e cau]a în ecKitate.
&RQVWLWXLHRH[FHSĠLHGHODSULQFL
SLXORUDOLWăĠLL
A. e[ercitarea căilor de atac
%. alegerea de competenĠă prin înĠelegerea YerEală a părĠilor anterior sesi]ării
instanĠei
C. mărirea sau micúorarea cuantumului
oEiectului cererii.

3ULQFLSLXOFRQWLQXLWăĠLL
A. priYeúte numai Mudecătorii care compun completul de Mudecată
%. inter]ice repunerea cau]ei pe rol
atunci cknd incidentele procedurale sunt
de natură a determina înlocuirea Mudecătorului în etapa deliEerării
C. nu se aplică în ipote]a redescKiderii
MudecăĠii în urma suspendării.
3HQWUX VROXĠLRQDUHD DPLDELOă D
OLWLJLXOXL
A. Mudecătorul acĠionea]ă ca mediator
%. instanĠa poate dispune înfăĠiúarea în
persoană a părĠilor cKiar atunci cknd
acestea sunt repre]entate
C. medierea este oEligatorie în cau]ele
preYă]ute de legea specială.

&QOGPKWNFGTGINGOGPVCTGCN%2%ĩKRTKPEKRKKHWPFCOGPVCNG

3RWULYLWSULQFLSLXOXLUROXOXLMXGHFă
WRUXOXLvQDÀDUHDDGHYăUXOXL
A. instanĠa are oEligaĠia să ordone administrarea proEelor necesare
%. părĠile nu pot inYoca în căile de atac
omisiunea instanĠei de a ordona din o¿ciu proEe
C. Mudecătorul poate restaEili cali¿carea
Muridică a actelor úi faptelor deduse MudecăĠii cKiar dacă părĠile le-au dat o altă
denumire.
'DFăvQDLQWHGHvQFKLGHUHDGH]ED
WHULORUXQDGLQWUHSăUĠLDIRVWvQGHSăU
WDWăGLQVDOă
A. úedinĠa se suspendă pknă cknd
aceasta Ya manifesta respectul cuYenit
%. partea Ya ¿ recKemată pentru a i se
pune în Yedere actele esenĠiale efectuate în lipsa ei
C. este posiEilă continuarea MudecăĠii în
pre]enĠa apărătorului ales.
ÌQYLUWXWHDSULQFLSLXOXLFRQWUDGLF
WRULDOLWăĠLL
A. oEiectul úi limitele procesului sunt staEilite prin cererile părĠilor
%. în condiĠiile legii partea poate recunoaúte pretenĠiile părĠii adYerse
C. părĠile au oEligaĠia de a e[pune un
punct de Yedere propriu faĠă de a¿rmaĠiile părĠii adYerse cu priYire la împreMurări
de fapt releYante în cau]ă.
ÌQYLUWXWHDSULQFLSLXOXLGLVSRQLEL
OLWăĠLL
A. pkrktul poate formula cerere de interYenĠie Yoluntară principală dacă are
pretenĠii proprii faĠă de reclamant care
Ya ¿ încuYiinĠată în principiu cu condiĠia
ca reclamantul să nu se opună la primirea cererii
%. repre]entantul legal al minorului parte în proces poate încKeia tran]acĠie în
raport de care se Ya pronunĠa o Kotărkre
de e[pedient dacă instanĠa aprecia]ă



că tran]acĠia este în interesul minorului
úi dacă procurorul nu se opune a se lua
act de tran]acĠie
C. este posiEilă renunĠarea la calea de
atac împotriYa sentinĠei cKiar úi înainte
de comunicarea acestei Kotărkri.
3ULQFLSLXOFRQWUDGLFWRULDOLWăĠLLSUH
VXSXQH
A. comunicarea din o¿ciu a înscrisurilor
depuse de o parte către cealaltă parte
numai dacă aceasta din urmă nu a solicitat Mudecarea cau]ei în lipsă
%. în ca]ul unei diYergenĠe de opinii
citarea părĠilor pentru termenul la care
de]Eaterile se reiau asupra punctelor
rămase în diYergenĠă
C. punerea în discuĠia părĠilor a încuYiinĠării în principiu a cererii de interYenĠie
accesorie.
 ÌQED]DUROXOXLDFWLYLQVWDQĠD
A. Ya încuYiinĠa proEa cu e[perti]ă dacă
aceasta este necesară úi utilă cau]ei
cKiar dacă reclamantul declară că nu înĠelege să plătească onorariul de e[perti]ă ce Ya ¿ staEilit în sarcina sa
%. necompetentă Ya putea pune în Yedere reclamantului să depună acĠiunea cu
care aceasta a fost sesi]ată la instanĠa
competentă
C. Ya putea pune în de]Eatere orice
împreMurări de fapt sau de drept cKiar
dacă nu sunt menĠionate în cerere sau
întkmpinare.
'UHSWXOGHDSăUDUHDOSăUĠLLvQSUR
FHV
A. implică dreptul a nu răspunde la interogatoriu
%. implică dreptul de a administra proEe
C. treEuie e[ercitat cu Eună-credinĠă.
3ăUĠLOHVXQWREOLJDWH
A. să contriEuie la desfăúurarea fără întkr]iere a procesului úi să urmărească
¿nali]area acestuia
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%. să îl recu]e pe Mudecătorul aÀat într-unul
din ca]urile preYă]ute de lege
C. să îúi e[ercite drepturile procedurale
potriYit scopului în Yederea căruia au fost
recunoscute de lege.
ÌQYLUWXWHDUROXOXLDFWLYMXGHFăWR
UXOHVWHvQGUHSWăĠLW
A. să inYoce din o¿ciu orice e[cepĠie
procesuală
%. să introducă din o¿ciu o terĠă persoană dacă aceasta Musti¿că o legitimare
procesuală
C. să stăruie într-o cerere de reYi]uire
pentru soluĠionarea amiaEilă a cau]ei.
-XGHFăWRUXOHVWHvQGUHSWăĠLW
A. să ordone proEe din o¿ciu cKiar dacă
părĠile se împotriYesc
%. să dea îndrumări părĠii care nu este
asistată sau repre]entată de aYocat cu
priYire la drepturile úi oEligaĠiile ce îi reYin
în proces
C. să modi¿ce cau]a sau oEiectul cererii
de cKemare în Mudecată.
3RWULYLWOHJLLSăUĠLOHVXQWREOLJDWH
A. să se pre]inte personal la toate termenele de Mudecată
%. să urmărească desfăúurarea fără întkr]iere a procesului cu e[cepĠia ca]ului în care tempori]area MudecăĠii pro¿tă
pkrktului
C. să îúi e[ercite drepturile procedurale
cu Eună-credinĠă.
'HVSăJXELULOHFXYHQLWHSăUĠLLFDUH
DVXIHULWXQSUHMXGLFLXSDWULPRQLDOVDX
PRUDOFDXUPDUHDH[HUFLWăULLDEX]LYH

DXQXLGUHSWSURFHGXUDOGHFăWUHSDU
WHDDGYHUVă
A. pot ¿ solicitate pe calea unei acĠiuni
separate de procesul în care una dintre
părĠi a folosit aEu]iY un drept procedural
%. pot ¿ cerute numai în termen de 3 ani
de la data sesi]ării instanĠei cu litigiul în
care a apărut aEu]ul
C. Yor ¿ acordate din o¿ciu.
ÌQFăLOHGHDWDFSăUĠLOH
A. pot inYoca omisiunea instanĠei de a
ordona din o¿ciu proEe pe care ele nu
le-au propus úi administrat în condiĠiile
legii
%. nu pot inYoca omisiunea instanĠei de
a administra proEele pe care ele le-au
propus în condiĠiile legii ¿ind încuYiinĠate
de către instanĠă
C. nu pot inYoca omisiunea instanĠei de
a ordona din o¿ciu proEe pe care ele nu
le-au propus úi administrat în condiĠiile
legii.
ÌQWHPHLXOUROXOXLVăXDFWLYMXGH
FăWRUXO
A. are puterea de a ordona orice măsură legală necesară Mudecării cererii
cu e[cepĠia pricinilor în care părĠile au
conYenit ca administrarea proEelor să
se facă de către aYocaĠi sau consilieri
Muridici
%. poate pronunĠa în toate ca]urile o
soluĠie potriYnică mărturisirii unei părĠi
C. poate ordona administrarea proEelor
pe care le consideră necesare cKiar
dacă procurorul care a pornit acĠiunea
ciYilă se împotriYeúte.

Capitolul III. Aplicarea legii de procedurĉ civilĉ ;art. 24Ͳ2ϴͿ
$FWXOGHSURFHGXUăvQGHSOLQLWvQDLQ
WHGHLQWUDUHDvQYLJRDUHDOHJLLQRL
A. rămkne supus dispo]iĠiilor YecKii legi
de procedură

%. se supune dispo]iĠiilor legii noi de
procedură însă numai dacă raportat la
preYederile acesteia el apare ca YalaEil
făcut

&QOGPKWNFGTGINGOGPVCTGCN%2%ĩKRTKPEKRKKHWPFCOGPVCNG

C. se supune dispo]iĠiilor legii noi de
procedură dacă pknă la intrarea în Yigoare a acesteia instanĠa nu dispusese
anularea lui.
33. Legea în vigoare la data producerii
VDXVăYkUúLULLIDSWHORUMXULGLFHJXYHU
QHD]ă
A. admisiEilitatea proEelor
%. puterea doYeditoare a proEelor
C. administrarea proEelor.
ÌQFD]XOvQFDUHIRUPDOLWDWHDFHUX
WăSHQWUXGRYHGLUHDDFWXOXLMXULGLFVH
PRGL¿FăvQWLPSVHDSOLFă
A. legea în Yigoare la momentul MudecăĠii deoarece este de imediată aplicare
%. legea în Yigoare la momentul încKeierii actului
C. legea mai faYoraEilă deEitorului.
+RWăUkULOH VXQW VXSXVH FăLORU GH
DWDF PRWLYHORU úL WHUPHQHORU SUHYă
]XWHGHOHJHDvQYLJRDUH
A. la momentul e[ercitării căii de atac
%. la momentul pronunĠării Kotărkrilor
C. la data începerii procesului.



/HJHD DSOLFDELOă H[HFXWăULL VLOLWH
HVWHFHDvQYLJRDUH
A. la data oEĠinerii titlului e[ecutoriu
%. la data începerii e[ecutării silite
C. la data efectuării ¿ecărui act de e[ecutare.
ÌQFD]GHWULPLWHUHVSUHUHMXGHFDUH
GDFă vQ FXUVXO MXGHFăĠLL VH VFKLPEă
FRPSHWHQĠDLQVWDQĠHLDFăUHLKRWăUkUH
DIRVWGHV¿LQĠDWăFDX]DYD¿WULPLVă
A. aceleiaúi instanĠe care a pronunĠat
Kotărkrea competentă potriYit legii suE
imperiul căreia a început procesul
%. instanĠei care a deYenit competentă
potriYit legii noi în Yigoare la data pronunĠării soluĠiei de trimitere spre reMudecare
C. instanĠei competente potriYit legii noi
în Yigoare la data cknd a fost pronunĠată
Kotărkrea des¿inĠată.

TITLUL PRELIMIEAR.
Domeniul de reglementare al Codului de procedurĉ
civilĉ ƕi principiile fundamentale ale procesului civil ;art. 1Ͳ2ϴͿ

Capitolul I. Domeniul de
reglementare al Codului de
RTQEGFWTâEKXKNâ CTV
1. A.
A se Yedea dispo]iĠiile art.  C.proc.ciY.
care consacră aplicaEilitatea generală
a Codului de procedură ciYilă. 9arianta B. este greúită deoarece dispo]iĠiile
Codului sunt aplicaEile úi în procesul
penal în ceea ce priYeúte latura ciYilă
atkt timp ckt Codul de procedură penală
nu cuprinde dispo]iĠii contrare. 9arianta
C. este de asemenea greúită întruckt
preYederile legii speciale se aplică cu
prioritate atunci cknd conĠin dispo]iĠii
incompatiEile conform principiului de
drept VSHFLDOLDJHQHUDOLEXVGHURJDQW.
%
A se Yedea dispo]iĠiile art. 3 alin. ()
C.proc.ciY. care reglementea]ă principiul aplicării prioritare a tratatelor internaĠionale priYitoare la drepturile omului
cu e[cepĠia ca]ului în care Codul de
procedură ciYilă conĠine dispo]iĠii mai
faYoraEile. 9arianta A. este greúită deoarece răspunsul conĠine adYerEul Äîntotdeauna´ ce marchea]ă uniformitatea
constanĠa ignorknd situaĠia în care e[istă dispo]iĠii mai faYoraEile ale Codului de
procedură ciYilă (Yarianta B.).
9arianta C. este greúită deoarece ca]ul
de reYi]uire preYă]ut de art.  alin. (1)
pct. 1 C.proc.ciY. priYeúte situaĠia în
care Curtea (uropeană a 'repturilor
2mului a constatat o încălcare a drepturilor sau liEertăĠilor fundamentale datorată unei hotărkri judecătoreúti (cknd

consecinĠele graYe ale acestei încălcări
continuă să se producă) ipote]ă de
strictă interpretare ce presupune e[istenĠa unei hotărkri a CurĠii de la 6trasEourg úi nu numai simpla inYocare de
către partea interesată a unei pretinse
aplicări greúite a legii în raport cu normele internaĠionale priYitoare la drepturile
fundamentale ale omului.
3. A.; B.
1ormele de organi]are judiciară au ca
oEiect determinarea instanĠelor judecătoreúti a drepturilor úi îndatoririlor
judecătorilor procurorilor úi ale altor
participanĠi la procesul ciYil a incompatiEilităĠilor úi interdicĠiilor acestora a compunerii úi constituirii completelor de judecată etc. în timp ce reparti]area pricinilor între instanĠe de grad diferit este
reglementată prin norme de competenĠă
(competenĠa materială).
&
Primele două Yariante de răspuns sunt
greúite deoarece se includ în sfera normelor de organi]are judiciară în timp ce
Yarianta C. se aÀă în sfera normelor de
competenĠă (competenĠa generală).
5. A.
1ormele de procedură propriu-]isă
se suEclasi¿că în norme de procedură contencioasă norme de procedură
necontencioasă úi norme de e[ecutare silită. 9arianta A. se întemeia]ă pe
dispo]iĠiile art. 1 C.proc.ciY. în timp ce
Yariantele B. úi C. sunt greúite deoarece
procesul ciYil are două fa]e ± judecata úi
e[ecutarea silită ± iar procedura necon-



I+4âURWPUWTKĩKGZRNKECįKK

tencioasă judiciară este reglementată de
dispo]iĠiile art.  úi urm. C.proc.ciY.
făcknd parte din fa]a judecăĠii.

tiEilitate preYă]ut de art. 4 C.proc.ciY.
astfel că norma juridică are un caracter
dispo]itiY.

$&
PotriYit dispo]iĠiilor art. 4 C.proc.ciY.
(aYknd denumirea marginală Ä/egea
aplicaEilă proceselor noi´) Ädispo]iĠiile
legii noi de procedură se aplică numai
proceselor úi e[ecutărilor silite începute
GXSă intrarea acesteia în Yigoare´ (s.n.)
iar potriYit art.  alin. (1) C.proc.ciY.
Äprocesele în curs de judecată precum
úi e[ecutările silite începute suE legea
Yeche rămkn supuse acelei legi´. Procesul începe prin înregistrarea cererii
la instanĠă în condiĠiile legii >art. 1
alin. () C.proc.ciY.@ iar modi¿carea normelor de procedură în cursul judecăĠii nu
are niciun efect asupra procesului deja
început care Ya continua să ¿e judecat
potriYit legii Yechi pknă la ¿nali]area
sa. Ìn schimE pentru fa]a e[ecutării silite art. 4 staEileúte drept reper al aplicaEilităĠii legii noi data începerii e[ecutării
silite de unde re]ultă că Yarianta B. este
greúită deoarece ignoră acest aspect.

$&
CompetenĠa teritorială e[clusiYă a instanĠelor judecătoreúti este reglementată
prin norme de ordine puElică >a se Yedea
art. 13 alin. () C.proc.ciY.@ la fel ca úi
limEa desfăúurării procesului (art. 1
C.proc.ciY.). Caracterul dispo]itiY al
art.  C.proc.ciY. priYitor la cererea reconYenĠională re]ultă din însăúi redactarea acestuia >Ä(«) pkrktul («) SRDWH
să formule]e cerere reconYenĠională´@ úi
din caracterul incidental al cererii care
poate ¿ formulată de regulă úi pe cale
separată într-un alt proces la alegerea
pkrktului.

&
Compunerea completului de judecată
este reglementată prin norme de organi]are judiciară cu caracter imperatiY ne¿ind posiEil ca părĠile să decidă asupra
numărului de judecători care să compună completul altul deckt cel preYă]ut de
lege. 'e asemenea nu poate ¿ lăsată la
aprecierea părĠilor nici competenĠa materială a instanĠelor judecătoreúti aceasta ¿ind reglementată prin norme de ordine puElică >a se Yedea art. 13 alin. ()
C.proc.ciY.@. Ìn schimE din interpretarea
SHUDFRQWUDULR a dispo]iĠiilor art. 4 coroEorat cu art. 44 C.proc.ciY. re]ultă că
părĠile pot alege să nu formule]e cerere
de recu]are împotriYa unui judecător
aÀat într-unul din ca]urile de incompa-
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(numerarea de la Yarianta A. de răspuns
priYeúte etapele judecăĠii (în principiu
putknd aYea aceeaúi succesiune în primă instanĠă în apel etc.) úi nu fa]ele
procesului ciYil care sunt judecata úi
e[ecutarea silită (Yarianta B.). 7otodată judecata în fond úi în căile de atac
repre]intă fa]e ale judecăĠii iar nu ale
procesului ciYil.
Capitolul II. Principiile fundamentale
CNGRTQEGUWNWKEKXKN CTV
%&
'e]Eaterea procesului în fond constituie
o etapă a fa]ei judecăĠii ce se desfăúoară atkt în primă instanĠă (art. 44
art. 3 úi urm. C.proc.ciY.) ckt úi în
apel (art. 4 C.proc.ciY.) sau recurs
(art. 44-4 C.proc.ciY.) aspect pe
care atriEutul Äspeci¿că´ din Yarianta A. îl
ignoră. 'e]Eaterea procesului în fond
pune în Yaloare atkt principiul contradictorialităĠii (art. 14 C.proc.ciY.) deoarece
părĠile au posiEilitatea de a discuta úi
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argumenta orice chestiune de fapt sau
de drept inYocată în cursul procesului de
către orice participant la proces inclusiY
de către instanĠă din o¿ciu ckt úi principiul oralităĠii (art. 1 C.proc.ciY.) întruckt
de regulă procesele se de]Eat oral.
11. B.
-udecătorii au îndatorirea să primească
úi să soluĠione]e orice cerere de competenĠa instanĠelor judecătoreúti potriYit legii >art.  alin. (1) C.proc.ciY.@ iar nu RULFH
cerere. 9arianta A. este incompletă (necircumstanĠiată competenĠei generale a
instanĠelor judecătoreúti) úi prin urmare
capătă un sens greúit.
'reptul de acces la justiĠie preYă]ut de
art. 1 din ConstituĠie úi art. 6 din ConYenĠia europeană a drepturilor omului
nu este aEsolut. Curtea (uropeană nu a
e[clus niciodată posiEilitatea ca interesele unei Eune administrări a justiĠiei să
poată justi¿ca impunerea unei restricĠii
¿nanciare în accesul unei persoane la
justiĠie (cau]a :HLVVPDQ F5RPkQL
HL hotărkrea din 4 mai 6 cererea
nr. 634). 2EligaĠia de a achita ta[ele judiciare de timEru este reglementată
în pre]ent de art. 1 C.proc.ciY. úi de
2.8.*. nr. 13 priYind ta[ele judiciare de timEru.
1icio preYedere a ConstituĠiei 5omkniei
sau a ConYenĠiei europene nu reglementea]ă dreptul la e[ercitarea căilor de atac
în orice cau]ă. Astfel Curtea ConstituĠională a statuat prin 'eci]ia nr. 11 din 
martie 13 (puElicată în 0. 2f. nr. 
din  mai 13) că art. 1 din ConstituĠie stipulea]ă că părĠile interesate úi
0inisterul PuElic pot e[ercita căile de
atac numai vQ FRQGLĠLLOH OHJLL. 'eci]ia
CurĠii ConstituĠionale nr. 6 din  noiemErie 1 referitoare la e[cepĠia de
neconstituĠionalitate a preYederilor art. 1
pct. 11 úi art.  alin. (11) C.proc.ciY. din
16 (puElicată în 0. 2f. nr. 3 din 1



decemErie 1) are un caracter special
neputknd ¿ considerată drept o a¿rmare a oEligatiYităĠii duElului grad de jurisdicĠie în materie ciYilă în orice situaĠie.
([cluderea duElului grad de jurisdicĠie
determinată de un criteriu suEiectiY de
natură pecuniară legat de Yaloarea
oEiectului cau]ei deduse judecăĠii poate ¿ de natură să împiedice aplicarea
efectiYă a principiilor constituĠionale ale
egalităĠii în drepturi în general úi egalităĠii în faĠa justiĠiei în special cuprinse în
art. 16 alin. (1) si () úi art. 14 alin. ()
din /egea fundamentală însă o astfel
de e[cludere este posiEilă dacă are la
Ea]ă criterii oEiectiYe úi nediscriminatorii >spre e[emplu cererea de ridicare a
sechestrului asigurător conform art. 6
alin. () C.proc.ciY. se soluĠionea]ă prin
încheiere de¿nitiYă contestaĠia împotriYa deci]iei de returnare formulată conform art. 4 din 2.8.*. nr. 14 priYind regimul străinilor în 5omknia este
soluĠionată printr-o hotărkre de¿nitiYă@.
$
Pentru Yarianta A. a se Yedea art. 
C.proc.ciY. care preYede îndatorirea
judecătorului de a asigura respectarea
dispo]iĠiilor legii priYind reali]area drepturilor úi îndeplinirea oEligaĠiilor părĠilor
din proces fără a distinge după cum
acestea priYesc raportul juridic de drept
suEstanĠial sau pe cel de drept procesual ciYil. 9arianta B. este greúită faĠă
de dispo]iĠiile art.  alin. (1) C.proc.ciY. úi
ale art. 16 alin. (1) úi () din ConstituĠia 5omkniei (Ä-ustiĠia se reali]ea]ă prin
Ìnalta Curte de CasaĠie úi -ustiĠie úi prin
celelalte instanĠe judecătoreúti staEilite
de lege. (ste inter]isă în¿inĠarea de instanĠe e[traordinare´).
,nstanĠa nu poate soluĠiona cau]a în
echitate ci este oEligată să desfăúoare procesul Äîn conformitate cu dispo]iĠiile legii´ >art.  alin. (1) C.proc.ciY.@
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respectiY să judece litigiul Äconform regulilor de drept care îi sunt aplicaEile´
>art.  alin. (1) C.proc.ciY.@. PotriYit art. 
alin. (3) C.proc.ciY. Äîn ca]ul în care o
pricină nu poate ¿ soluĠionată nici în Ea]a
legii nici a u]anĠelor iar în lipsa acestora
din urmă nici în Ea]a dispo]iĠiilor legale
priYitoare la situaĠii asemănătoare ea Ya
treEui judecată în Ea]a principiilor generale ale dreptului aYknd în Yedere toate
circumstanĠele acesteia úi Ġinknd seama
de cerinĠele echităĠii´. Chiar úi în acest
ultim ca] instanĠa este oEligată să respecte principiile generale ale dreptului
neputknd să soluĠione]e cau]a e[clusiY
în echitate. Altfel spus părĠile nu pot alege ca judecătorul să soluĠione]e raportul
juridic dedus judecăĠii înckt să ¿e satisfăcute vQPRGHJDO UHFLSURF interesele
drepturile úi datoriile ¿ecăreia independent de regulile de drept aplicaEile.
13. A.
(nunĠul acestei grile este echiYalent cu
cerinĠa de Äa nu putea ¿ făcute deckt în
scris´ (úi nu YerEal oral în úedinĠă puElică). Prin urmare Yarianta A. este singura
corectă deoarece căile de atac respectă regula preYă]ută de art. 14 alin. (1)
C.proc.ciY. (Äorice cerere adresată instanĠelor judecătoreúti treEuie să ¿e
formulată în scris´) art. 4 C.proc.ciY.
(cererea de apel) art. 46 C.proc.ciY.
(cererea de recurs) etc. Varianta B. este
greúită deoarece DQWHULRU sesi]ării instanĠei părĠile nu pot conYeni asupra unei
alegeri de competenĠă deckt vQVFULV iar
ipote]a din grilă Yi]ea]ă înĠelegerea YHU
EDOă care ar putea aYea loc numai GXSă
începerea procesului (în faĠa instanĠei).
Art. 4 alin. () C.proc.ciY. permite ca
mărirea sau micúorarea cuantumului
oEiectului cererii să se facă prin declaraĠie YerEală ¿ind trecută în încheierea de
úedinĠă ceea ce înseamnă că respectă
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regula oralităĠii ne¿ind o e[cepĠie cum
se cere prin enunĠ.
$
A se Yedea art. 1 úi art. 16 pct. 
C.proc.ciY. cerinĠa nerespectată ¿ind
instituită printr-o normă care ocroteúte
un interes puElic.
15. A.; B.
A se Yedea art. 1 C.proc.ciY. CitaĠia
este un act de procedură astfel că se
Ya întocmi în limEa romknă partea care
nu o înĠelege aYknd posiEilitatea de a
apela personal la un traducător. Ìn faĠa
instanĠei se Ya folosi un traducător sau
un interpret conform art.  C.proc.ciY.
$
A se Yedea art. 1 úi art. 14 C.proc.ciY.
Conform art.  alin. ()-(3) din Regulamentul de ordine interioară al instanĠelor judecătoreúti astfel cum a fost modi¿cat úi completat prin +otărkrea C.6.0.
nr. 113 (puElicată în 0. 2f. nr. 64
din  noiemErie 13) repunerea pe rol
a cau]ei după suspendare pentru continuarea judecăĠii pentru perimare sau
pentru pronunĠarea hotărkrii ca urmare
a încheierii acordului de mediere se Ya
reali]a de completul iniĠial înYestit cu
soluĠionarea cau]ei dacă judecătorul
care a compus completul respectiY îúi
desfăúoară actiYitatea úi la data apariĠiei acestor situaĠii în cadrul secĠiei sau
după ca] al instanĠei. Ìn ca]ul în care
suspendarea cau]ei a fost dispusă de
un alt judecător deckt cel din compunerea completului iniĠial înYestit ca urmare a aEsenĠei temporare a acestuia la
repunerea pe rol cau]a Ya ¿ reparti]ată
judecătorului iniĠial înYestit indiferent de
numărul completului în care funcĠionea]ă la data respectiYă. Aceste dispo]iĠii
se Yor aplica úi în ca]ul completelor
colegiale care se Yor reuni chiar dacă
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memErii care au compus completul nu
mai fac parte împreună din acelaúi
complet. 'acă la data apariĠiei oricăreia
dintre situaĠiile menĠionate numai unul
sau unii dintre respectiYii judecători îúi
desfăúoară actiYitatea în cadrul secĠiei
completul Ya ¿ întregit cu unul ori după
ca]  judecători din lista de permanenĠă
de la data înregistrării sesi]ării de repunere pe rol a cau]ei după suspendare
pentru continuarea judecăĠii pentru perimare sau pentru pronunĠarea hotărkrii
ca urmare a încheierii acordului de mediere. Completul astfel format Ya păstra
cau]a pknă la soluĠionare. Cererile de
îndreptare a erorilor materiale úi cererile
de completare sau lămurire a hotărkrii se
soluĠionea]ă de completul care a pronunĠat hotărkrea a cărei îndreptare ori
lămurire se solicită. Aceeaúi re]olYare
se Ya da úi contestaĠiilor la e[ecutare
preYă]ute de art. 11 alin. () C.proc.ciY.
Ìn toate aceste ca]uri dacă judecătorul
sau după ca] niciunul dintre judecătorii care au compus completul nu mai
funcĠionea]ă în cadrul secĠiei ori după
ca] al instanĠei cau]a se Ya reparti]a
aleatoriu.
%
0ediatorii sunt persoane autori]ate de
către Consiliul de mediere conform /egii medierii nr. 16 să desfăúoare
această profesie liEerală incompatiEilă
cu calitatea de magistrat a judecătorului cau]ei. Acesta nu acĠionea]ă ca
mediator în proces ci e[ercită o atriEuĠie judiciară (jurisdicĠională) aceea
de a încerca împăcarea părĠilor (art. 1
C.proc.ciY.). ÌnfăĠiúarea personală a părĠilor în acest scop poate ¿ dispusă potriYit
art.  alin. (1) te]a ¿nală C.proc.ciY.
Ìn ¿ne PHGLHUHD nu este oEligatorie
astfel cum preYede úi art.  alin. ()
te]a ¿nală C.proc.ciY. Ìn situaĠiile e[pres
preYă]ute de lege în ca]ul în care jude-



cătorul Ġinknd seama de circumstanĠele
cau]ei consideră necesar să se recurgă
la mediere în Yederea soluĠionării litigiului pe cale amiaEilă în orice fa]ă a judecăĠii SRDWHUHFRPDQGD părĠilor această
procedură iar refu]ul acestora de a se
pre]enta la úedinĠa GHLQIRUPDUH cu priYire la aYantajele medierii în situaĠiile
în care au acceptat potriYit legii este
sancĠionat cu amendă judiciară conform
art. 1 alin. (1) pct. 1 lit. f) C.proc.ciY.
Prin 'eci]ia nr. 66..14 (puElicată în 0. 2f. nr. 464 din .6.14)
Curtea ConstituĠională a decis recent
că dispo]iĠiile art.  alin. (1) úi (1) care
fac referire úi la art. 61 alin. (1) lit. a)-f)
din /egea medierii nr. 16 priYind
REOLJDĠLDSăUĠLORUGHD participa la úedinĠa de informare cu priYire la aYantajele
folosirii acestei proceduri dacă legea nu
preYede altfel sunt neconstituĠionale.
%&
A se Yedea art.  alin. () úi (4) C.proc.
ciY. art. 4 alin. () úi (6) C.proc.ciY.
%&
A se Yedea art. 1 alin. () C.proc.ciY.
&
>6ursă Concursul de admitere ,10 ± 
august 13@ Variantele A. úi B. sunt greúite deoarece fac referire la elemente
speci¿ce principiului disponiEilităĠii. PotriYit art.  C.proc.ciY. (aYknd denumirea
marginală Ä'reptul de dispo]iĠie al părĠilor´) Ä(1) Procesul ciYil poate ¿ pornit la
cererea celui interesat sau în ca]urile
anume preYă]ute de lege la cererea
altei persoane organi]aĠii ori a unei autorităĠi sau instituĠii puElice ori de interes
puElic. () 2ELHFWXOúLOLPLWHOHSURFHVXOXL
VXQWVWDELOLWHSULQFHUHULOHúLDSăUăULOHSăU
ĠLORU. (3) ÌQFRQGLĠLLOHOHJLL SDUWHDSRDWH
după ca] renunĠa la judecarea cererii de
chemare în judecată sau la însuúi drep-
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tul pretins poate UHFXQRDúWHSUHWHQĠLLOH
SăUĠLLDGYHUVH se poate înYoi cu aceasta
pentru a pune capăt în tot sau în parte
procesului poate renunĠa la e[ercitarea
căilor de atac ori la e[ecutarea unei hotărkri. 'e asemenea partea poate dispune de drepturile sale în orice alt mod
permis de lege´. Varianta C. este singura
corectă această oEligaĠie a părĠilor ¿ind
e[pres preYă]ută de art. 14 alin. (3) te]a
¿nală C.proc.ciY. (aYknd denumirea marginală ÄContradictorialitatea´).
&
>6ursă Concursul de admitere ,10 ± 6
august 1@ Varianta A. este greúită
deoarece interYenĠia Yoluntară principală este calea procesuală prin care o
terĠă persoană pretinde pentru sine în
tot sau în parte dreptul dedus judecăĠii
între părĠile originare (reclamant úi pkrkt) sau un drept strkns legat de acesta
(art. 61 úi urm. C.proc.ciY.). 'acă pkrktul
are în legătură cu cererea reclamantului pretenĠii deriYknd din acelaúi raport
juridic sau strkns legate de aceasta poate să formule]e FHUHUHUHFRQYHQĠLRQDOă
conform art.  alin. (1) C.proc.ciY. în
termenele úi condiĠiile preYă]ute de Cod
care nu este însă supusă încuYiinĠării în
principiu úi nici nu este condiĠionată de
acordul reclamantului.
Varianta B. este greúită deoarece încheierea unei tran]acĠii deúi este speci¿că
principiului disponiEilităĠii >art.  alin. (3)
C.proc.ciY.@ este însoĠită de două condiĠii restrictiYe dintre care una este greúită. Astfel este corectă a¿rmaĠia că actele procedurale de dispo]iĠie făcute în
orice proces de repre]entanĠii minorilor
ai persoanelor puse suE interdicĠie úi ai
dispăruĠilor nu Yor împiedica judecarea
cau]ei GDFăLQVWDQĠDDSUHFLD]ăFăHOH
QX VXQW vQ LQWHUHVXO DFHVWRU SHUVRDQH
>art. 1 alin. () C.proc.ciY.@. 7otuúi chiar
úi în situaĠia în care acĠiunea ciYilă este

I+4âURWPUWTKĩKGZRNKECįKK

pornită de procuror titularul dreptului Ya
¿ introdus în proces úi VHYDSXWHDSUHYD
ODGHGLVSR]LĠLLOHDUW respectiY
poate cere instanĠei să cons¿nĠească
o tran]acĠie printr-o hotărkre de e[pedient.
Varianta C. este singura corectă această posiEilitate a părĠilor de a achiesa la
hotărkre ¿ind preYă]ută de art.  alin. (3)
(aYknd denumirea marginală Ä'reptul de
dispo]iĠie al părĠilor´). PotriYit art. 44
C.proc.ciY. Ä(1) Partea pre]entă la pronunĠarea hotărkrii poate renunĠa în condiĠiile legii la calea de atac făckndu-se
menĠiune despre aceasta într-un proces-YerEal semnat de preúedinte úi de
gre¿er. () RenunĠarea se poate face
úi ulterior pronunĠării chiar úi după declararea căii de atac prin pre]entarea
părĠii înaintea preúedintelui instanĠei sau
a persoanei desemnate de acesta ori
după ca] prin înscris autentic care se Ya
depune la grefa instanĠei atkt timp ckt
dosarul nu a fost înaintat la instanĠa competentă dispo]iĠiile alin. (1) aplickndu-se
în mod corespun]ător´. PotriYit art. 463
alin. (1) C.proc.ciY. Äachiesarea la hotărkre repre]intă renunĠarea unei părĠi
la calea de atac pe care o putea folosi
ori pe care a e[ercitat-o deja împotriYa
tuturor sau a anumitor soluĠii din respectiYa hotărkre´.
%&
>6ursă Concursul de admitere ,10 ± 6
august 1@ Varianta A. este greúită
deoarece contradictorialitatea presupune potriYit art. 14 alin. () C.proc.ciY. ca
părĠile VăvúLIDFăFXQRVFXWHUHFLSURFúL
vQWLPSXWLOGLUHFWVDXSULQLQWHUPHGLXOLQ
VWDQĠHLGXSăFD] motiYele de fapt úi de
drept pe care îúi întemeia]ă pretenĠiile úi
apărările SUHFXPúLPLMORDFHOHGHSUREă
GHFDUHvQĠHOHJVăVHIRORVHDVFă astfel
înckt ¿ecare dintre ele să îúi poată organi]a apărarea. Regula este aúadar

