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TITL L PRELIMI AR.  

Domeniul de reglementare al Codului de procedur  civil   

i principiile undamentale ale procesului civil art. 1 2

Capitolul I. Domeniul de reglementare al  

Codului de procedur  civil  art. 1 4

A. constituie dreptul comun în materie 

ci il

. nu sunt aplica ile niciodat  în proce-

sul penal

C. sunt aplica ile i în alte materii  c nd 

le ile speciale con in dispo i ii incom-

pati ile.

A. au prioritate întotdeauna re lement -

rile interna ionale

. au prioritate dispo i iile mai a ora ile 

ale Codului

C. partea interesat  a putea ormula ce-

rere de re i uire în ca ul aplic rii re ite 

a legii.

A. ca urile de incompati ilitate

. compunerea i constituirea comple-

tului de udecat

C. reparti area pricinilor între instan e de 

grad diferit.

 

A. delimitarea atri u iilor udec torilor de 

cele ale gre erilor  magistra ilor-asisten i 

i asisten ilor udiciari

. în in area i func ionarea instan elor 

udec tore ti

C. delimitarea atri u iilor instan elor u-

dec tore ti de atri u iile recunoscute al-

tor organe de urisdic ie ori cu acti itate 

urisdic ional .

A. au ca o iect modul de udecat  a pri-

cinilor ci ile

. nu pri esc i fa a e ecut rii silite

C. reglementea  procedura contenci-

oas  nu i cea necontencioas .

A. proceselor începute dup  intrarea lor 

în igoare

. e ecut rilor silite  indiferent de mo-

mentul la care sunt începute

C. p n  la solu ionarea de niti  a pro-

cesului pornit su  imperiul lor.

A. compunerea completului cu un anumit 

num r de udec tori

. competen a material  a instan elor 

udec tore ti

C. incompati ilit ile pentru moti ele pre-

ute de art. 4  C.proc.ci . referitoare 

la alte ca uri de incompati ilitate.

A. competen a teritorial  e clusi

. formularea cererii recon en ionale

C. lim a desf ur rii procesului. 



4  I. Grile

A. cercetarea procesului  de aterea 

fon dului  deli erarea i pronun area o-

t r rii

. udecata i e ecutarea silit

C. udecata în fond i în c ile de atac.

Capitolul II. Principiile fundamentale  

ale procesului civil art. 2  

A. este speci c  udec ii în prim  in-

stan

. constituie o etap  a fa ei udec ii

C. repre int  o manifestare a principiului 

contradictorialit ii.

A. pre ede îndatorirea udec torilor de 

a solu iona orice cerere

. permite sta ilirea unui sistem de ta e 

udiciare de tim ru

C. impune asigurarea du lului grad de 

urisdic ie. 

A. presupune respectarea dispo i iilor 

de drept material care gu ernea  ra-

portul uridic litigios  precum i a celor 

procesuale

. permite în in area ad- oc a unor in-

stan e udec tore ti speciali ate

C. permite p r ilor s  con in  atunci 

c nd litigiul poart  asupra unui drept de 

care pot s  dispun  ca instan a s  so-

lu ione e cau a în ec itate.

A. e ercitarea c ilor de atac  

. alegerea de competen  prin în elege-

rea er al  a p r ilor  anterior sesi rii 

instan ei

C. m rirea sau mic orarea cuantumului 

o iectului cererii.

A. nulitatea a solut  i necondi ionat  

de t mare

. nulitatea e pres  i relati

C. nulitatea condi ionat  de t mare.

A. permite comunicarea unei cita ii în 

lim a rom n  c tre o persoan  care nu 

o în elege

. presupune întocmirea cererilor i a 

ac telor de procedur  numai în lim a ro-

m n  

C. nu confer  cet enilor rom ni apar i-

n nd minorit ilor na ionale dreptul de a 

se e prima în lim a matern .

A. pri e te numai udec torii care com-

pun completul de udecat

. inter ice repunerea cau ei pe rol 

atunci c nd incidentele procedurale sunt 

de natur  a determina înlocuirea udec -

torului în etapa deli er rii

C. nu se aplic  în ipote a redesc iderii 

udec ii în urma suspend rii.

A. udec torul ac ionea  ca mediator

. instan a poate dispune înf i area în 

persoan  a p r ilor  c iar atunci c nd 

acestea sunt repre entate

C. medierea este o ligatorie în cau ele 

pre ute de legea special .



A. instan a are o liga ia s  ordone ad-

ministrarea pro elor necesare

. p r ile nu pot in oca în c ile de atac 

omisiunea instan ei de a ordona din o -

ciu pro e

C. udec torul poate resta ili cali carea 

uridic  a actelor i faptelor deduse ude-

c ii  c iar dac  p r ile le-au dat o alt  

denumire. 

A. edin a se suspend  p n  c nd 

aceasta a manifesta respectul cu enit

. partea a  rec emat  pentru a i se 

pune în edere actele esen iale efectu-

ate în lipsa ei

C. este posi il  continuarea udec ii în 

pre en a ap r torului ales. 

A. o iectul i limitele procesului sunt sta-

ilite prin cererile p r ilor

. în condi iile legii  partea poate recu-

noa te preten iile p r ii ad erse

C. p r ile au o liga ia de a e pune un 

punct de edere propriu fa  de a rma i-

ile p r ii ad erse cu pri ire la împre ur ri 

de fapt rele ante în cau .

A. p r tul poate formula cerere de in-

ter en ie oluntar  principal  dac  are 

preten ii proprii fa  de reclamant  care 

a  încu iin at  în principiu  cu condi ia 

ca reclamantul s  nu se opun  la primi-

rea cererii

. repre entantul legal al minorului par-

te în proces poate înc eia tran ac ie  în 

raport de care se a pronun a o ot r re 

de e pedient  dac  instan a aprecia  

c  tran ac ia este în interesul minorului 

i dac  procurorul nu se opune a se lua 

act de tran ac ie

C. este posi il  renun area la calea de 

atac împotri a sentin ei  c iar i înainte 

de comunicarea acestei ot r ri.

A. comunicarea  din o ciu  a înscrisurilor 

depuse de o parte c tre cealalt  parte  

numai dac  aceasta din urm  nu a soli-

citat udecarea cau ei în lips

. în ca ul unei di ergen e de opinii  

citarea p r ilor pentru termenul la care 

de aterile se reiau asupra punctelor 

r mase în di ergen

C. punerea în discu ia p r ilor a încu i-

in rii în principiu a cererii de inter en ie 

accesorie.

 

A. a încu iin a pro a cu e perti  dac  

aceasta este necesar  i util  cau ei  

c iar dac  reclamantul declar  c  nu în-

elege s  pl teasc  onorariul de e perti-

 ce a  sta ilit în sarcina sa

. necompetent  a putea pune în ede-

re reclamantului s  depun  ac iunea cu 

care aceasta a fost sesi at  la instan a 

competent

C. a putea pune în de atere orice 

îm pre ur ri de fapt sau de drept  c iar 

dac  nu sunt men ionate în cerere sau 

înt mpinare.

A. implic  dreptul a nu r spunde la in-

terogatoriu

. implic  dreptul de a administra pro e

C. tre uie e ercitat cu un -credin .

A. s  contri uie la desf urarea f r  în-

t r iere a procesului i s  urm reasc  

nali area acestuia
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. s  îl recu e pe udec torul a at într-unul  

din ca urile pre ute de lege

C. s  î i e ercite drepturile procedurale 

potri it scopului în ederea c ruia au fost 

recunoscute de lege.

A. s  in oce din o ciu orice e cep ie 

procesual

. s  introduc  din o ciu o ter  persoa-

n  dac  aceasta usti c  o legitimare 

procesual

C. s  st ruie  într-o cerere de re i uire  

pentru solu ionarea amia il  a cau ei.

A. s  ordone pro e din o ciu  c iar dac  

p r ile se împotri esc  

. s  dea îndrum ri p r ii care nu este 

asistat  sau repre entat  de a ocat cu 

pri ire la drepturile i o liga iile ce îi re in 

în proces  

C. s  modi ce cau a sau o iectul cererii 

de c emare în udecat . 

A. s  se pre inte personal la toate ter-

menele de udecat  

. s  urm reasc  desf urarea f r  în-

t r iere a procesului  cu e cep ia ca u-

lui în care tempori area udec ii pro t  

p r tului

C. s  î i e ercite drepturile procedurale 

cu un -credin .

A. pot  solicitate pe calea unei ac iuni 

separate de procesul în care una dintre 

p r i a folosit a u i  un drept procedural

. pot  cerute numai în termen de 3 ani 

de la data sesi rii instan ei cu litigiul în 

care a ap rut a u ul

C. or  acordate din o ciu.

A. pot in oca omisiunea instan ei de a 

ordona din o ciu pro e pe care ele nu  

le-au propus i administrat în condi iile 

legii

. nu pot in oca omisiunea instan ei de 

a administra pro ele pe care ele le-au 

propus în condi iile legii  ind încu iin ate 

de c tre instan

C. nu pot in oca omisiunea instan ei de 

a ordona din o ciu pro e pe care ele nu 

le-au propus i administrat în condi iile 

legii.

A. are puterea de a ordona orice m -

sur  legal  necesar  udec rii cererii  

cu e cep ia pricinilor în care p r ile au 

con enit ca administrarea pro elor s  

se fac  de c tre a oca i sau consilieri 

uridici

. poate pronun a  în toate ca urile  o 

solu ie potri nic  m rturisirii unei p r i

C. poate ordona administrarea pro elor 

pe care le consider  necesare  c iar 

dac  procurorul care a pornit ac iunea 

ci il  se împotri e te.

Capitolul III. Aplicarea legii de procedur  civil  art. 24 2

A. r m ne supus dispo i iilor ec ii legi 

de procedur

. se supune dispo i iilor legii noi de 

procedur  îns  numai dac  raportat la 

pre ederile acesteia  el apare ca ala il 

f cut



C. se supune dispo i iilor legii noi de 

procedur  dac  p n  la intrarea în i-

goare a acesteia instan a nu dispusese 

anularea lui.

33. Legea în vigoare la data producerii 

A. admisi ilitatea pro elor

. puterea do editoare a pro elor

C. administrarea pro elor. 

A. legea în igoare la momentul udec -

ii  deoarece este de imediat  aplicare

. legea în igoare la momentul înc e-

ierii actului

C. legea mai fa ora il  de itorului. 

A. la momentul e ercit rii c ii de atac

. la momentul pronun rii ot r rilor

C. la data începerii procesului. 

A. la data o inerii titlului e ecutoriu

. la data începerii e ecut rii silite

C. la data efectu rii ec rui act de e e-

cutare.

A. aceleia i instan e care a pronun at 

o  t r rea  competent  potri it legii su  

imperiul c reia a început procesul

. instan ei care a de enit competent  

potri it legii noi  în igoare la data pro-

nun rii solu iei de trimitere spre re ude-

care

C. instan ei competente potri it legii noi  

în igoare la data c nd a fost pronun at  

ot r rea des in at .



TITLUL PRELIMI AR.  

Domeniul de reglementare al Codului de procedur   

civil  i principiile fundamentale ale procesului civil art. 1 2

Capitolul I. Domeniul de 

reglementare al Codului de 

1. A. 

A se edea dispo i iile art.  C.proc.ci .  

care consacr  aplica ilitatea general  

a Codului de procedur  ci il . arian-

ta B. este gre it  deoarece dispo i iile 

Codului sunt aplica ile i în procesul 

penal  în ceea ce pri e te latura ci il  

at t timp c t Codul de procedur  penal  

nu cuprinde dispo i ii contrare. arianta 

C. este  de asemenea  gre it  întruc t 

pre ederile legii speciale se aplic  cu 

prioritate atunci c nd con in dispo i ii 

incompati ile  conform principiului de 

drept .

A se edea dispo i iile art. 3 alin. ( ) 

C.proc.ci .  care reglementea  princi-

piul aplic rii prioritare a tratatelor interna-

ionale pri itoare la drepturile omului  

cu e cep ia ca ului în care Codul de 

pro ce dur  ci il  con ine dispo i ii mai 

fa ora ile. arianta A. este gre it  de-

oarece r s punsul con ine ad er ul în-

totdeauna  ce marchea  uniformitatea  

constan a  ignor nd situa ia în care e is-

t  dispo i ii mai fa ora ile ale Codului de 

procedur  ci il  ( arianta B.).

arianta C. este gre it  deoarece ca ul 

de re i uire pre ut de art.  alin. (1) 

pct. 1  C.proc.ci . pri e te situa ia în 

care Curtea uropean  a repturilor 

mului a constatat o înc lcare a drep-

turilor sau li ert ilor fundamentale da-

torat  unei hot r ri judec tore ti (c nd 

consecin ele gra e ale acestei înc lc ri 

continu  s  se produc )  ipote  de 

strict  interpretare  ce presupune e is-

ten a unei hot r ri a Cur ii de la tras-

ourg  i nu numai simpla in ocare de 

c tre partea interesat  a unei pretinse 

aplic ri gre ite a legii în raport cu norme-

le interna ionale pri itoare la drepturile 

fundamentale ale omului.

3. A.; B. 

ormele de organi are judiciar  au ca 

o iect determinarea instan elor jude-

c tore ti  a drepturilor i îndatoririlor 

ju de c torilor  procurorilor i ale altor 

par ti  cipan i la procesul ci il  a incompati-

ilit ilor i interdic iilor acestora  a com-

punerii i constituirii completelor de ju-

decat  etc.  în timp ce reparti area pri-

cinilor între instan e de grad diferit este 

reglementat  prin norme de competen  

(competen a material ). 

Primele dou  ariante de r spuns sunt 

gre ite  deoarece se includ în sfera nor-

melor de organi are judiciar  în timp ce 

arianta C. se a  în sfera normelor de 

competen  (competen a general ).

5. A. 

ormele de procedur  propriu- is  

se su clasi c  în norme de procedu-

r  contencioas  norme de procedur  

necontencioas  i norme de e ecuta-

re silit . arianta A. se întemeia  pe 

dispo i iile art. 1 C.proc.ci .  în timp ce 

ariantele B. i C. sunt gre ite  deoarece 

procesul ci il are dou  fa e  judecata i 

e ecutarea silit   iar procedura necon-



 I

tencioas  judiciar  este reglementat  de 

dispo i iile art.  i urm. C.proc.ci .  

f c nd parte din fa a judec ii. 

Potri it dispo i iilor art. 4 C.proc.ci . 

(a nd denumirea marginal  egea 

apli ca il  proceselor noi )  dispo i iile 

legii noi de procedur  se aplic  numai 

proceselor i e ecut rilor silite începute 

 intrarea acesteia în igoare  (s.n.)  

iar potri it art.  alin. (1) C.proc.ci .  

procesele în curs de judecat  precum 

i e ecut rile silite începute su  legea 

eche r m n supuse acelei legi . Pro-

cesul începe prin înregistrarea cererii 

la instan  în condi iile legii art. 1  

alin. ( ) C.proc.ci .  iar modi carea nor-

melor de procedur  în cursul judec ii nu 

are niciun efect asupra procesului deja 

început  care a continua s  e judecat 

potri it legii echi p n  la nali area 

sa. n schim  pentru fa a e ecut rii sili-

te  art. 4 sta ile te drept reper al aplica-

ilit ii legii noi data începerii e ecut rii 

silite  de unde re ult  c  arianta B. este 

gre it  deoarece ignor  acest aspect. 

Compunerea completului de judecat  

este reglementat  prin norme de organi-

are judiciar  cu caracter imperati  ne-

ind posi il ca p r ile s  decid  asupra 

num rului de judec tori care s  compu-

n  completul  altul dec t cel pre ut de 

lege. e asemenea  nu poate  l sat  la 

aprecierea p r ilor nici competen a ma-

terial  a instan elor judec tore ti  aceas-

ta ind reglementat  prin norme de ordi-

ne pu lic  a se edea art. 13  alin. ( ) 

C.proc.ci . . n schim  din inter pretarea 

 a dispo i i ilor art. 4  co-

ro orat cu art. 44 C.proc.ci .  re ult  c  

p r ile pot alege s  nu formule e cerere 

de recu are împotri a unui judec tor 

a at într-unul din ca urile de incompa-

ti ilitate pre ut de art. 4  C.proc.ci .  

astfel c  norma juridic  are un caracter 

dispo iti . 

Competen a teritorial  e clusi  a in-

stan elor judec tore ti este reglementat  

prin norme de ordine pu lic  a se edea 

art. 13  alin. ( ) C.proc.ci .  la fel ca i 

lim a desf ur rii procesului (art. 1  

C.proc.ci .). Caracterul dispo iti  al 

art.  C.proc.ci .  pri itor la cererea re-

con en ional  re ult  din îns i redac-

tarea acestuia ( ) p r tul ( )  

s  formule e cerere recon en ional  i 

din caracterul incidental al cererii  care 

poate  formulat  de regul  i pe cale 

separat  într-un alt proces  la alegerea 

p r tului.

numerarea de la arianta A. de r spuns 

pri e te etapele judec ii (în principiu  

put nd a ea aceea i succesiune în pri-

m  instan  în apel etc.)  i nu fa ele 

procesului ci il  care sunt judecata i 

e ecutarea silit  ( arianta B.). otoda-

t  judecata în fond i în c ile de atac 

repre int  fa e ale judec ii  iar nu ale 

procesului ci il. 

Capitolul II. Principiile fundamentale 

e aterea procesului în fond constituie 

o etap  a fa ei judec ii  ce se desf -

oar  at t în prim  instan  (art. 44  

art. 3  i urm. C.proc.ci .)  c t i în 

apel (art. 4  C.proc.ci .) sau recurs 

(art. 4 4-4  C.proc.ci .)  aspect pe 

care atri utul speci c  din arianta A. îl 

ignor . e aterea procesului în fond 

pune în aloare at t principiul contradic-

torialit ii (art. 14 C.proc.ci .)  deoarece 

p r ile au posi ilitatea de a discuta i 



argumenta orice chestiune de fapt sau 

de drept in ocat  în cursul procesului de 

c tre orice participant la proces  inclusi  

de c tre instan  din o ciu  c t i princi-

piul oralit ii (art. 1  C.proc.ci .)  întruc t  

de regul  procesele se de at oral. 

11. B. 

udec torii au îndatorirea s  primeasc  

i s  solu ione e orice cerere de compe-

ten a instan elor judec tore ti  potri it le-

gii art.  alin. (1) C.proc.ci .  iar nu  

cerere. arianta A. este incomplet  (ne-

circumstan iat  competen ei generale a 

instan elor judec tore ti) i  prin urmare  

cap t  un sens gre it. 

reptul de acces la justi ie  pre ut de 

art. 1 din Constitu ie i art. 6 din Con-

en ia european  a drepturilor omului  

nu este a solut. Curtea uropean  nu a 

e clus niciodat  posi ilitatea ca intere-

sele unei une administr ri a justi iei s  

poat  justi ca impunerea unei restric ii 

nanciare în accesul unei persoane la 

justi ie (cau a 

 hot r rea din 4 mai 6  cererea 

nr. 63 4 ). liga ia de a achita ta e-

le judiciare de tim ru este reglementat  

în pre ent  de art. 1  C.proc.ci . i de 

. . . nr. 13 pri ind ta ele judici-

are de tim ru.

icio pre edere a Constitu iei om niei 

sau a Con en iei europene nu reglemen-

tea  dreptul la e ercitarea c ilor de atac 

în orice cau . Astfel  Curtea Constitu io-

nal  a statuat prin eci ia nr. 1 1 din  

martie 13 (pu licat  în . f. nr.  

din  mai 13) c  art. 1  din Consti-

tu ie stipulea  c  p r ile interesate i 

i  nisterul Pu lic pot e ercita c ile de 

atac numai . eci ia 

Cur ii Constitu ionale nr. 6  din  no-

iem  rie 1  referitoare la e cep ia de 

neconstitu ionalitate a pre ederilor art. 1 

pct. 11 i art.  alin. (11) C.proc.ci . din 

1 6  (pu licat  în . f. nr. 3 din 1  

decem rie 1 ) are un caracter special  

neput nd  considerat  drept o a rma-

re a o ligati it ii du lului grad de juris-

dic ie în materie ci il  în orice situa ie. 

cluderea du lului grad de jurisdic ie  

determinat  de un criteriu su iecti  de 

natur  pecuniar  legat de aloarea 

o iectului cau ei deduse judec ii  poa-

te  de natur  s  împiedice aplicarea 

efecti  a principiilor constitu ionale ale 

egalit ii în drepturi  în general  i egali-

t ii în fa a justi iei  în special  cuprinse în 

art. 16 alin. (1) si ( ) i art. 1 4 alin. ( ) 

din egea fundamental  îns  o astfel 

de e cludere este posi il  dac  are la 

a  criterii o iecti e i nediscriminato-

rii spre e emplu  cererea de ridicare a 

sechestrului asigur tor  conform art. 6 

alin. ( ) C.proc.ci .  se solu ionea  prin 

încheiere de niti  contesta ia împotri-

a deci iei de returnare formulat  con-

form art. 4 din . . . nr. 1 4  pri-

ind regimul str inilor în om nia este 

solu ionat  printr-o hot r re de niti .

Pentru arianta A.  a se edea art.  

C.proc.ci .  care pre ede îndatorirea 

judec torului de a asigura respectarea 

dispo i iilor legii pri ind reali area drep-

turilor i îndeplinirea o liga iilor p r ilor 

din proces  f r  a distinge dup  cum 

acestea pri esc raportul juridic de drept 

su stan ial sau pe cel de drept proce-

sual ci il. arianta B. este gre it  fa  

de dispo i iile art.  alin. (1) C.proc.ci . i 

ale art. 1 6 alin. (1) i ( ) din Constitu-

ia om niei ( usti ia se reali ea  prin 

nalta Curte de Casa ie i usti ie i prin 

celelalte instan e judec tore ti sta ilite 

de lege. ste inter is  în in area de in-

stan e e traordinare ). 

nstan a nu poate solu iona cau a în 

echitate  ci este o ligat  s  desf oa-

re procesul în conformitate cu dispo-

i iile legii  art.  alin. (1) C.proc.ci .  
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respecti  s  judece litigiul conform re-

gulilor de drept care îi sunt aplica ile  

art.  alin. (1) C.proc.ci . . Potri it art.  

alin. (3) C.proc.ci .  în ca ul în care o 

pricin  nu poate  solu ionat  nici în a a 

legii  nici a u an elor  iar în lipsa acestora 

din urm  nici în a a dispo i iilor legale 

pri itoare la situa ii asem n toare  ea a 

tre ui judecat  în a a principiilor gene-

rale ale dreptului  a nd în edere toate 

circumstan ele acesteia i in nd seama 

de cerin ele echit ii . Chiar i în acest 

ultim ca  instan a este o ligat  s  res-

pecte principiile generale ale dreptului  

neput nd s  solu ione e cau a e clusi  

în echitate. Altfel spus  p r ile nu pot ale-

ge ca judec torul s  solu ione e raportul 

juridic dedus judec ii înc t s  e satis-

f cute  interesele  

drepturile i datoriile ec reia  indepen-

dent de regulile de drept aplica ile.

13. A.

nun ul acestei grile este echi alent cu 

cerin a de a nu putea  f cute dec t în 

scris  ( i nu er al  oral în edin  pu li-

c ). Prin urmare  arianta A. este singura 

corect  deoarece c ile de atac respec-

t  regula pre ut  de art. 14  alin. (1) 

C.proc.ci . ( orice cerere adresat  in-

stan elor judec tore ti tre uie s  e 

formulat  în scris )  art. 4  C.proc.ci .  

(cererea de apel)  art. 4 6 C.proc.ci . 

(cererea de recurs) etc. Varianta B. este 

gre it  deoarece  sesi rii in-

stan ei p r ile nu pot con eni asupra unei 

alegeri de competen  dec t  iar 

ipote a din gril  i ea  în elegerea 

 care ar putea a ea loc numai  

începerea procesului (în fa a instan ei). 

Art. 4 alin. ( ) C.proc.ci . permite ca 

m rirea sau mic orarea cuantumului 

o iectului cererii s  se fac  prin declara-

ie er al  ind trecut  în încheierea de 

edin  ceea ce înseamn  c  respect  

regula oralit ii  ne ind o e cep ie  cum 

se cere prin enun . 

A se edea art. 1  i art. 1 6 pct.  

C.proc.ci .  cerin a nerespectat  ind 

instituit  printr-o norm  care ocrote te 

un interes pu lic.

15. A.; B.

A se edea art. 1  C.proc.ci . Cita ia 

este un act de procedur  astfel c  se 

a întocmi în lim a rom n  partea care 

nu o în elege a nd posi ilitatea de a 

apela personal la un traduc tor. n fa a 

instan ei  se a folosi un traduc tor sau 

un interpret  conform art.  C.proc.ci .

A se edea art. 1  i art. 14 C.proc.ci .  

Conform art.  alin. ( )-( 3) din Regu-

lamentul de ordine interioar  al instan e-

lor judec tore ti  astfel cum a fost modi-

cat i completat prin ot r rea C. . . 

nr. 1 13 (pu licat  în . f. nr. 6 4 

din  noiem rie 13)  repunerea pe rol 

a cau ei dup  suspendare  pentru con-

tinuarea judec ii  pentru perimare sau 

pentru pronun area hot r rii ca urmare 

a încheierii acordului de mediere  se a 

reali a de completul ini ial în estit cu 

solu ionarea cau ei  dac  judec torul 

care a compus completul respecti  î i 

desf oar  acti itatea i la data apari-

iei acestor situa ii în cadrul sec iei sau  

dup  ca  al instan ei. n ca ul în care 

suspendarea cau ei a fost dispus  de 

un alt judec tor dec t cel din compune-

rea completului ini ial în estit  ca urma-

re a a sen ei temporare a acestuia  la 

repunerea pe rol cau a a  reparti at  

judec torului ini ial în estit  indiferent de 

num rul completului în care func ionea-

 la data respecti . Aceste dispo i ii 

se or aplica i în ca ul completelor 

co legiale  care se or reuni  chiar dac  



mem rii care au compus completul nu 

mai fac parte  împreun  din acela i 

complet. ac  la data apari iei oric reia 

dintre situa iile men ionate numai unul 

sau unii dintre respecti ii judec tori î i 

desf oar  acti itatea în cadrul sec iei  

completul a  întregit cu unul ori  dup  

ca   judec tori din lista de permanen  

de la data înregistr rii sesi rii de repu-

nere pe rol a cau ei dup  suspendare  

pentru continuarea judec ii  pentru pe-

rimare sau pentru pronun area hot r rii 

ca urmare a încheierii acordului de me-

diere. Completul astfel format a p stra 

cau a p n  la solu ionare. Cererile de 

îndreptare a erorilor materiale i cererile 

de completare sau l murire a hot r rii se 

solu ionea  de completul care a pro-

nun at hot r rea a c rei îndreptare ori 

l murire se solicit . Aceea i re ol are 

se a da i contesta iilor la e ecutare 

pre ute de art. 11 alin. ( ) C.proc.ci . 

n toate aceste ca uri  dac  judec torul 

sau  dup  ca  niciunul dintre judec -

torii care au compus completul nu mai 

func ionea  în cadrul sec iei ori  dup  

ca  al instan ei  cau a se a reparti a 

aleatoriu.

ediatorii sunt persoane autori ate de 

c tre Consiliul de mediere  conform e-

gii medierii nr. 1 6  s  desf oare 

aceast  profesie li eral  incompati il  

cu calitatea de magistrat a judec to-

rului cau ei. Acesta nu ac ionea  ca 

me diator în proces  ci e ercit  o atri-

u ie judiciar  (jurisdic ional )  aceea 

de a încerca împ carea p r ilor (art. 1 

C.proc.ci .). nf i area personal  a p r-

ilor în acest scop poate  dispus  potri it 

art.  alin. (1) te a nal  C.proc.ci . 

n ne   nu este o ligatorie  

astfel cum pre ede i art.  alin. ( ) 

te a nal  C.proc.ci . n situa iile e pres 

pre ute de lege  în ca ul în care jude-

c torul  in nd seama de circumstan ele 

cau ei  consider  necesar s  se recurg  

la mediere  în ederea solu ion rii litigiu-

lui pe cale amia il  în orice fa  a jude-

c ii   p r ilor aceast  

procedur  iar refu ul acestora de a se 

pre enta la edin a  cu pri-

ire la a antajele medierii  în situa iile 

în care au acceptat  potri it legii  este 

sanc ionat cu amend  judiciar  conform 

art. 1  alin. (1) pct. 1 lit. f) C.proc.ci . 

Prin eci ia nr. 66 . . 14 (pu li-

cat  în . f. nr. 464 din . 6. 14)  

Curtea Constitu ional  a decis recent 

c  dispo i iile art.  alin. (1) i (1 )  care 

fac referire i la art. 6 1 alin. (1) lit. a)-f) 

din egea medierii nr. 1 6  pri ind 

 participa la edin-

a de informare cu pri ire la a antajele 

folosirii acestei proceduri  dac  legea nu 

pre ede altfel  sunt neconstitu ionale.

A se edea art.  alin. ( ) i (4) C.proc.

ci .  art. 4 alin. ( ) i (6) C.proc.ci .

A se edea art. 1  alin. ( ) C.proc.ci .

urs  Concursul de admitere    

august 13  Variantele A. i B. sunt gre-

ite  deoarece fac referire la elemente 

speci ce principiului disponi ilit ii. Po-

tri it art.  C.proc.ci . (a nd denumirea 

marginal  reptul de dispo i ie al p r i-

lor )  (1) Procesul ci il poate  pornit la 

cererea celui interesat sau  în ca urile 

anume pre ute de lege  la cererea 

altei persoane  organi a ii ori a unei au-

torit i sau institu ii pu lice ori de interes 

pu lic. ( ) 

. (3)   

dup  ca  renun a la judecarea cererii de 

chemare în judecat  sau la însu i drep-
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tul pretins  poate 

 se poate în oi cu aceasta 

pentru a pune cap t  în tot sau în parte  

procesului  poate renun a la e ercitarea 

c ilor de atac ori la e ecutarea unei ho-

t r ri. e asemenea  partea poate dis-

pune de drepturile sale în orice alt mod 

permis de lege . Varianta C. este singura 

corect  aceast  o liga ie a p r ilor ind 

e pres pre ut  de art. 14 alin. (3) te a 

nal  C.proc.ci . (a nd denumirea mar-

ginal  Contradictorialitatea ).

urs  Concursul de admitere   6 

august 1  Varianta A. este gre it  

deoarece inter en ia oluntar  princi-

pal  este calea procesual  prin care o 

ter  persoan  pretinde pentru sine  în 

tot sau în parte  dreptul dedus judec ii 

între p r ile originare (reclamant i p -

r t) sau un drept str ns legat de acesta 

(art. 61 i urm. C.proc.ci .). ac  p r tul 

are  în leg tur  cu cererea reclamantu-

lui  preten ii deri nd din acela i raport 

juridic sau str ns legate de aceasta  poa-

te s  formule e  

conform art.  alin. (1) C.proc.ci .  în 

termenele i condi iile pre ute de Cod  

care nu este îns  supus  încu iin rii în 

principiu i nici nu este condi ionat  de 

acordul reclamantului. 

Varianta B. este gre it  deoarece înche-

ierea unei tran ac ii  de i este speci c  

principiului disponi ilit ii art.  alin. (3) 

C.proc.ci .  este înso it  de dou  con-

di ii restricti e  dintre care una este gre-

it . Astfel  este corect  a rma ia c  ac-

tele procedurale de dispo i ie  f cute în 

orice proces de repre entan ii minorilor  

ai persoanelor puse su  interdic ie i ai 

disp ru ilor  nu or împiedica judecarea 

cau ei  

 

art. 1 alin. ( ) C.proc.ci . . otu i  chiar 

i în situa ia în care ac iunea ci il  este 

pornit  de procuror  titularul dreptului a 

 introdus în proces i 

 respecti  

poate cere instan ei s  cons n easc  

o tran ac ie  printr-o hot r re de e pe-

dient.

Varianta C. este singura corect  aceas-

t  posi ilitate a p r ilor de a achiesa la 

hot r re ind pre ut  de art.  alin. (3) 

(a nd denumirea marginal  reptul de 

dispo i ie al p r ilor ). Potri it art. 4 4 

C.proc.ci .  (1) Partea pre ent  la pro-

nun area hot r rii poate renun a  în con-

di iile legii  la calea de atac  f c ndu-se  

men iune despre aceasta într-un pro-

ces- er al semnat de pre edinte i de 

gre er. ( ) Renun area se poate face 

i ulterior pronun rii  chiar i dup  de-

clararea c ii de atac  prin pre entarea 

p r ii înaintea pre edintelui instan ei sau 

a persoanei desemnate de acesta ori  

dup  ca  prin înscris autentic care se a 

depune la grefa instan ei  at t timp c t 

dosarul nu a fost înaintat la instan a com-

petent  dispo i iile alin. (1) aplic ndu-se 

în mod corespun tor . Potri it art. 463 

alin. (1) C.proc.ci .  achiesarea la ho-

t r re repre int  renun area unei p r i 

la calea de atac pe care o putea folosi 

ori pe care a e ercitat-o deja împotri a 

tuturor sau a anumitor solu ii din respec-

ti a hot r re .

urs  Concursul de admitere   6 

august 1  Varianta A. este gre it  

deoarece contradictorialitatea presupu-

ne  potri it art. 14 alin. ( ) C.proc.ci .  ca 

p r ile 

 moti ele de fapt i de 

drept pe care î i întemeia  pre ten iile i 

ap r rile  

 astfel 

înc t ecare dintre ele s  î i poat  or-

gani a ap rarea. Regula este  a adar  


