
Mihaela Tãbârcã

Judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie

DREPT PROCESUAL CIVIL

Vol. II – Procedura contencioasã în faþa primei
instanþe. Procedura necontencioasã judiciarã.

Proceduri speciale

Universul Juridic
Bucureºti

-2013-



Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
TÃBÂRCÃ, MIHAELA

Drept procesual civil / Mihaela Tãbârcã. - Bucureºti :
Universul Juridic, 2013-

3 vol.
ISBN 978-973-127-916-9
Vol. 2. : Procedura contencioasã în faþa primei instanþe. Procedura

necontencioasã judiciarã. Proceduri speciale conform noului Cod de
procedurã civilã. - 2013. – Bibliogr. - ISBN 978-606-673-117-1

347(498)

Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.

Copyright © 2013, S.C. Universul Juridic S.R.L.

Toate drepturile asupra prezentei ediþii aparþin
S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiatã fãrã acordul scris al
S.C. Universul Juridic S.R.L.

NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI COMERCIALIZAT
DECÂT ÎNSOÞIT DE SEMNÃTURA AUTORULUI ªI ªTAMPILA EDITORULUI,
APLICATE PE INTERIORUL ULTIMEI COPERTE.

          REDACÞIE: tel./fax: 021.314.93.13
tel.: 0732.320.666
e-mail: redactie@universuljuridic.ro

DEPARTAMENTUL telefon: 021.314.93.15; 0733.674.222
      DISTRIBUÞIE: tel./fax: 021.314.93.16

e-mail: distributie@universuljuridic.ro

www.universuljuridic.ro



1. Sesizarea instanþei de judecatã

Plan orientativ al capitolului

1. Reguli generale privind cererile în justiþie

2. Procedura prealabilã

3. Cererea de chemare în judecatã

4. Întâmpinarea

5. Cererea reconvenþionalã

6. Citarea ºi comunicarea actelor de procedurã



6

MIHAELA TÃBÂRCÃ. Drept procesual civil. Vol. II

1. Reguli generale privind cererile în justiþie

1. Existã douã feluri de proceduri: contencioasã ºi necontencioasã.

Specific procedurii contencioase este existenþa unui diferend între
pãrþi, a unui conflict de naturã juridicã ce trebuie sã fie tranºat de instanþã.
În debutul cãrþii a II-a „Procedura contencioasã” din Codul de procedurã
civilã, art. 192 alin. (1) aratã cã, pentru apãrarea drepturilor ºi intereselor
sale legitime (subl. ns.), orice persoanã se poate adresa justiþiei prin
sesizarea instanþei competente cu o cerere de chemare în judecatã. În
cazurile anume prevãzute de lege, sesizarea instanþei poate fi fãcutã ºi
de alte persoane sau organe.

În schimb, procedura necontencioasã este strãinã de orice disensiune,
de vreo contrarietate de interese între pãrþi, prin cererea adresatã instanþei
neurmãrindu-se obligarea adversarului la o anumitã prestaþie, acþiune
sau inacþiune, dupã caz. Art. 527 din Cartea a III-a „Procedura necon-
tencioasã judiciarã” prevede cã, cererile pentru soluþionarea cãrora este
nevoie de intervenþia instanþei, fãrã însã a se urmãri stabilirea unui
drept potrivnic faþã de o altã persoanã (subl. ns.), precum sunt cele
privitoare la darea autorizaþiilor judecãtoreºti sau la luarea unor mãsuri
legale de supraveghere, ocrotire ori asigurare, sunt supuse dispoziþiilor
prezentei cãrþi.

2. Regulile generale privind cererile adresate instanþelor judecãtoreºti
sunt înscrise în art. 148-152 C. pr. civ. ºi vizeazã:

a) forma cererilor ºi elementele pe care acestea trebuie sã le cuprindã;

b) numãrul de exemplare în care se întocmesc cererile;

c) aspecte privitoare la înscrisurile anexate cererilor;

d) situaþia în care cererea este formulatã prin reprezentant;

e) situaþia în care cererea este greºit denumitã.

În mãsura în care nu se prevede altfel, aceste reguli sunt aplicabile
nu numai cererilor din procedura contencioasã, ci ºi celor formulate în
cadrul procedurii necontencioase.

3. Cât priveºte forma cererilor ºi elementele pe care acestea trebuie
sã le conþinã, art. 148 C. pr. civ. stabileºte o serie de condiþii generale.
Astfel:

3-1. conform art. 148 alin. (1), orice cerere adresatã instanþelor
judecãtoreºti trebuie sã fie formulatã în scris ºi sã cuprindã indicarea
instanþei cãreia îi este adresatã, numele, prenumele, domiciliul sau
reºedinþa pãrþilor ori, dupã caz, denumirea ºi sediul lor, numele ºi
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prenumele, domiciliul sau reºedinþa reprezentanþilor lor, dacã este cazul,
obiectul, valoarea pretenþiei, dacã este cazul, motivele cererii, precum
ºi semnãtura. De asemenea, cererea va cuprinde, dacã este cazul, ºi adresa
electronicã sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de pãrþi,
precum numãrul de telefon, numãrul de fax ori altele asemenea1.

Expresia „trebuie”, folositã în prima tezã a textului, denotã caracterul
obligatoriu al formei scrise a cererii ºi al elementelor enumerate. În lipsa
acestor elemente intervine nulitatea cererii, în condiþiile art. 175 alin. (1)
C. pr. civ.

În schimb, sintagma „dacã este cazul”, din teza a II-a, permite con-
cluzia cã mijloacele de comunicare arãtate vor putea fi folosite în funcþie
de disponibilitatea pãrþii. Aºadar, „dacã este cazul” nu are neapãrat
semnificaþia deþinerii sau nu de cãtre parte a mijloacelor de comunicare
respective, ci a faptului cã este la libera sa apreciere dacã doreºte sau nu
sã fie înºtiinþatã în modul arãtat. Rezultã aceasta cu mai mare evidenþã
din art. 154 alin. (6) C. pr. civ. care aratã cã, dacã partea a indicat
datele corespunzãtoare în acest scop, comunicarea citaþiilor ºi a altor
acte de procedurã se poate face de grefa instanþei ºi prin telefax, poºtã
electronicã sau prin alte mijloace ce asigurã transmiterea textului actului
ºi confirmarea primirii acestuia.

Este locul a sublinia cã art. 148 C. pr. civ. nu se referã la o cerere
principalã2, prin intermediul cãreia este declanºatã procedura judiciarã,
ci la cererile fãcute pe parcursul procesului. Rezultã aceasta ºi din faptul
cã, potrivit textului, cererea va putea cuprinde ºi adresa electronicã,
numãrul de telefon, numãrul de fax etc. indicate „de pãrþi”. Prin urmare,
acela care depune o cerere cunoaºte aceste elemente din dosar, ele fiind
indicate anterior de o altã parte.

Forma scrisã a cererilor constituie regula. Atunci când a vrut sã se
deroge de la regulã, legiuitorul a prevãzut-o în mod expres. De pildã,
art. 148 alin. (4) dispune cã în cazurile anume prevãzute de lege, cererile
fãcute în ºedinþã, la orice instanþã, se pot formula ºi oral (subl. ns.),
fãcându-se menþiune despre aceasta în încheiere.

O altã excepþie de la regula formei scrise a actului de procedurã se
gãseºte în art. 148 alin. (2) care aratã cã, cererile adresate, personal sau

1 Enumerarea mijloacelor de comunicare este numai exemplificativã, aspect care rezultã
din expresia de debut – „precum” – ºi din expresia de final – „sau altele asemenea”.

2 Conþinutul cererii de chemare în judecatã, al cererii de apel ºi de recurs este prevãzut
în mod expres în art. 194, art. 470 ºi art. 486 C. pr. civ.
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prin reprezentant, instanþelor judecãtoreºti pot fi formulate ºi prin înscris
în formã electronicã (subl. ns.), dacã sunt îndeplinite condiþiile prevãzute
de lege3.

În temeiul alin. (3) al art. 148, dispoziþiile alin. (2) sunt aplicabile în
mod corespunzãtor ºi în cazul în care prezentul cod prevede condiþia
formei scrise a susþinerilor, apãrãrilor sau a concluziilor pãrþilor ori a
altor acte de procedurã adresate instanþelor judecãtoreºti;

3-2. conform art. 148 alin. (5), dacã, din orice motive, cererea nu
poate fi semnatã la termenul când a fost depusã sau, dupã caz, la primul
termen ce urmeazã, judecãtorul va stabili identitatea pãrþii prin unul dintre
mijloacele prevãzute de lege, îi va citi conþinutul cererii ºi îi va lua
consimþãmântul cu privire la aceasta. Despre toate acestea se va face
menþiune în încheiere.

Textul nu are în vedere omisiunea semnãrii cererii – situaþie în care
se procedeazã aºa cum prevede art. 196 alin. (2) ºi (3) C. pr. civ. –, ci
imposibilitatea fizicã de semnare, care decurge, eventual, din faptul cã
partea nu ºtie carte, este oarbã, paralizatã etc.;

3-3. în condiþiile art. 148 alin. (6), cererile adresate instanþelor
judecãtoreºti se timbreazã, dacã legea nu prevede altfel4.

Nerespectarea obligaþiei de timbrare este sancþionatã cu nulitatea cererii,
potrivit art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru ºi art. 9 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 32/1995 privind
timbrul judiciar.

4. Cât priveºte numãrul de exemplare în care trebuie fãcute cererile,
„dreptul comun” în materie îl constituie art. 149 C. pr. civ., dovadã
trimiterile pe care alte texte le fac la acesta5.

3 Conform art. 4 pct. 2 din Legea nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã, în
înþelesul legii, înscris în formã electronicã reprezintã o colecþie de date în formã electronicã
între care existã relaþii logice ºi funcþionale ºi care redau litere, cifre sau orice alte caractere
cu semnificaþie inteligibilã, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic
sau al altui procedeu similar.

4 Potrivit art. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, acþiunile
ºi cererile introduse la instanþele judecãtoreºti, precum ºi cererile adresate Ministerului
Justiþiei ºi Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie sunt supuse taxelor
judiciare de timbru, prevãzute în aceastã lege, ºi se taxeazã în mod diferenþiat, dupã cum
obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepþiile prevãzute de lege.

Art. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar prevede cã,
se instituie timbrul judiciar care, în condiþiile acestei ordonanþe, se aplicã acþiunilor,
cererilor, actelor ºi serviciilor de competenþa tuturor instanþelor judecãtoreºti, Ministerului
Justiþiei ºi instituþiilor subordonate acestui minister, precum ºi actelor notariale ce se
îndeplinesc de notarii publici [alin. (1)]. Timbrul judiciar nu se aplicã în cazurile în care
nu se percepe taxa de timbru [alin. (2)].

5 De pildã, în cazul cererii de chemare în judecatã, art. 195 prevede, sub marginala
„Numãrul de exemplare”, cã cererea de chemare în judecatã se va face în numãrul de
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6. Conform art. 149 alin. (2), dispoziþiile alin. (1) sunt aplicabile în
mod corespunzãtor ºi în cazul prevãzut la art. 148 alin. (2), grefierul de
ºedinþã fiind þinut sã întocmeascã din oficiu copiile de pe încheiere
necesare pentru comunicare.

Atunci când legiuitorul a îngãduit ca o anumitã cerere sã fie fãcutã
verbal în ºedinþã, despre sãvârºirea acesteia se va face menþiune în
încheiere, aºa cum prevede art. 148 alin. (2) C. pr. civ. Dacã existã un
text care sã prevadã cã aceastã încheiere se comunicã sau judecãtorul
considerã cã este necesarã comunicarea pentru asigurarea dreptului la
apãrare al pãrþii care nu a fost prezentã la termen11, este în sarcina gre-
fierului de ºedinþã sã facã din oficiu – deci, nu la cererea pãrþilor! – copii
de pe încheiere. Costul efectuãrii acestor copii este suportat din fondurile
instanþei, în lipsa unui text care sã prevadã altfel.

7. Art. 149 alin. (3) aratã cã, dacã obligaþia prevãzutã la alin. (1) nu
este îndeplinitã, instanþa va putea îndeplini din oficiu sau va putea pune
în sarcina oricãreia dintre pãrþi îndeplinirea acestei obligaþii, pe cheltuiala
pãrþii care avea aceastã obligaþie.

Faþã de art. 200 alin. (1) ºi alin. (2) teza I conform cu care, completul
cãruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verificã, de îndatã, dacã cererea de
chemare în judecatã îndeplineºte cerinþele prevãzute la art. 194-197 [alin.
(1)]. Când cererea nu îndeplineºte aceste cerinþe, reclamantului i se vor
comunica în scris lipsurile, cu menþiunea cã, în termen de cel mult 10
zile de la primirea comunicãrii, trebuie sã facã completãrile sau modifi-
cãrile dispuse, sub sancþiunea anulãrii cererii [alin. (2) teza I], s-ar pãrea
cã art. 149 alin. (3) C. pr. civ. nu este aplicabil în privinþa cererii de
chemare în judecatã.

Cu toate acestea, dacã din eroare s-a apreciat cã cererea de chemare
în judecatã este fãcutã în numãr suficient de exemplare ºi s-a fixat termen
de judecatã, se poate apela la corecþia stabilitã prin textul menþionat.
Desigur, judecãtorul are opþiunea între a proceda aºa cum îngãduie
art. 149 alin. (3) C. pr. civ. sau a suspenda judecata, în condiþiile art. 242
alin. (1) C. pr. civ., faþã de expresia folositã în textul de principiu –
„instanþa va putea”.

ei; sub marginala „Desfãºurarea procedurii”, art. 1.029 alin. (5) prevede cã, instanþa va
comunica de îndatã reclamantului copii de pe rãspunsul pârâtului, cererea reconvenþionalã,
dacã este cazul, precum ºi de pe înscrisurile depuse de pârât; sub marginala „Procedura de
judecatã. Cãi de atac”, art. 1.051 alin. (6) teza I prevede cã, dacã s-au formulat opoziþii la
cererea de uzucapiune, acestea vor fi comunicate reclamantului, pentru a formula
întâmpinare potrivit dispoziþiilor de drept comun.

11 De exemplu, judecãtorul poate hotãrî comunicarea încheierii în care au fost
consemnate declaraþiile verbale fãcute de cãtre reclamant în condiþiile art. 204 alin. (2)
C. pr. civ.
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8. În raport cu situaþia concretã din dosar, dedusã, în principal, din
comportamentul procesual al pãrþii care trebuia sã fi depus numãrul
suficient de exemplare, instanþa va decide dacã este cazul sã punã în
sarcina acestei pãrþi îndeplinirea obligaþiei înscrisã în art. 149 alin. (1)
C. pr. civ. sau în sarcina oricãrei alte pãrþi12.

Totuºi, spre deosebire de ipoteza din art. 149 alin. (2) C. pr. civ., de
aceastã datã efectuarea de copii are loc „pe cheltuiala pãrþii care avea
aceastã obligaþie”. Prin urmare, sumele necesare pentru efectuarea de
copii nu vor intra în cuantumul cheltuielilor de judecatã la care sã fie
obligat adversarul celui dator sã depunã copiile în mãsura în care,
eventual, el pierde procesul.

9. Din nou, prin excepþie de la art. 149 alin. (2) C. pr. civ., sub aspectul
suportãrii costului efectuãrii copiilor, art. 149 alin. (4) prevede cã, în
cazul în care cererea a fost comunicatã, potrivit legii, prin fax sau prin
poºtã electronicã, grefierul de ºedinþã este þinut sã întocmeascã din oficiu
copii de pe cerere, pe cheltuiala pãrþii care avea aceastã obligaþie.
Dispoziþiile art. 154 alin. (6) rãmân aplicabile.

Trimiterea la art. 154 alin. (6) C. pr. civ. trebuie înþeleasã în sensul
cã, ºi atunci când cererea este transmisã prin fax sau prin poºtã
electronicã, copiile de pe aceasta pot sã fie comunicate prin mijloace
moderne, dacã partea cãreia urmeazã sã îi fie comunicate a indicat
instanþei datele corespunzãtoare în acest scop.

Pe de altã parte, se poate observa cã, spre deosebire de situaþia de la
art. 149 alin. (3) C. pr. civ., când instanþa va putea îndeplini din oficiu
sau va putea pune în sarcina oricãreia dintre pãrþi îndeplinirea obligaþiei
de efectuare a copiilor, grefierul de ºedinþã este þinut sã întocmeascã din
oficiu copii de pe cerere doar atunci când cererea a fost comunicatã prin
fax sau prin poºtã electronicã.

10. Copiile fãcute în condiþiile arãtate nu trebuie sã fie certificate cã
sunt conforme cu originalul, o asemenea obligaþie fiind stabilitã de
art. 150 alin. (2) C. pr. civ. numai cu privire la înscrisurile probatorii.

11. Modul în care trebuie procedat în privinþa înscrisurilor probatorii
care se depun odatã cererea de dovedit, este arãtat în art. 150 C. pr. civ.

În condiþiile art. 150 alin. (1), la fiecare exemplar al cererii se vor
alãtura copii de pe înscrisurile de care partea înþelege a se folosi în proces.

12 În mod obiºnuit, va fi aleasã partea care insistã în continuarea judecãþii. În lipsa unei
asemenea pãrþi, obligaþia poate fi pusã în sarcina celui care se înfãþiºeazã înaintea instanþei;
în sarcina celui care a intervenit în favoarea pãrþii care trebuia sã fi depus numãrul suficient
de exemplare etc.
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„Înscrisurile de care partea înþelege a se folosi în proces” sunt înscri-
surile probatorii a cãror administrare trebuie sã fie încuviinþatã în con-
diþiile art. 258 C. pr. civ.

12. Conform art. 150 alin. (2), copiile vor fi certificate de parte pentru
conformitate cu originalul.

Nerespectarea acestei formalitãþi – instituitã pentru a împiedica
folosirea de înscrisuri falsificate, întrucât partea care certificã înscrisul
poate rãspunde penal atunci când copia nu este conformã cu originalul –
dã dreptul instanþei sã-i cearã pãrþii sã procedeze la certificare, sub
sancþiunea de a nu se þine seama de înscris.

Împrejurarea cã, în temeiul art. 292 alin. (2), dacã înscrisul este depus
în copie, partea care l-a depus este obligatã sã aibã asupra sa originalul
ºi, la cerere, sã îl prezinte instanþei, sub sancþiunea de a nu se þine seama
de înscris, nu înseamnã cã, prin simpla înfãþiºare a originalului, neurmatã
însã de certificare, înscrisul dobândeºte valenþe probatorii.

Alin. (2) al art. 292 C. pr. civ. urmeazã alin. (1) care stabileºte,
autoritar, cã înscrisurile se depun în copie certificatã pentru conformitate.
Aºadar, neîndeplinirea obligaþiei de certificare ºi, cu atât mai mult, refuzul
certificãrii, atrage înlãturarea înscrisului din proces.

13. Pânã la ce moment al procesului poate sã fie îndeplinitã obligaþia
de certificare, în aºa fel încât proba sã poatã fi administratã, iar instanþa
sã ia înscrisul în considerare?

Certificarea trebuie sã fie fãcutã pânã cel mai târziu la momentul
fixat de instanþã prin încheierea de încuviinþare a probelor.

Art. 258 alin. (2) arãtã cã încheierea prin care se încuviinþeazã probele
va arãta faptele ce vor trebui dovedite, mijloacele de probã încuviinþate,
precum ºi obligaþiile ce revin pãrþilor în legãturã cu administrarea
acestora (subl. ns.).

Or, certificarea poate sã fie o astfel de obligaþie necesarã pentru
administrarea probei cu înscrisuri.

14. Conform art. 150 alin. (3), se vor putea depune în copie numai
pãrþile din înscris referitoare la proces, urmând ca instanþa sã ordone,
dacã va fi nevoie, înfãþiºarea înscrisului în întregime13.

Instanþa ar putea ordona depunerea întregului înscris ºi din oficiu, iar
nu doar la cererea adversarului celui care se foloseºte de înscris.

13 În art. 133 alin. (2) din Legea nr. I/1911 privitoare la procedura civilã ardeleanã
se arãta cã, dacã numai unele din înscrisuri au importanþã, e suficientã anexarea unui
extras care sã cuprindã introducerea înscrisului, partea de importanþã, cuvintele cu cari se
încheie înscrisul, data lui ºi subscrierile.
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Este la latitudinea judecãtorului motivul care îl determinã sã cearã
înfãþiºarea înscrisului în întregime, cel mai adesea el procedând astfel
pentru a examina corelaþia ce ar putea sã existe între partea de înscris
depusã ºi restul înscrisului.

ªi atunci când se face aplicarea art. 150 alin. (3) C. pr. civ. trebuie sã
se þinã seamã de prevederile art. 294 C. pr. civ.14

15. În aplicarea principiului fundamental înscris în art. 18 C. pr. civ.,
o altã regulã privitoare la forma înscrisurilor este cea din art. 150 alin. (4)
potrivit cu care, când înscrisurile sunt redactate într-o limbã strãinã, ele
se depun în copie certificatã, însoþite de traducerea legalizatã efectuatã
de un traducãtor autorizat. În cazul în care nu existã un traducãtor
autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauzã, se pot
folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscãtoare ale
respectivei limbi, în condiþiile legii speciale.

Este legalizatã numai traducerea fãcutã de un traducãtor autorizat15.

Pentru a fi acceptat un înscris tradus de o persoanã neautorizatã,
trebuie sã se probeze cã nu existã un traducãtor autorizat16 pentru limba
în care este redactat înscrisul.

14 Sub marginala „Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului”, art. 294
alin. (1) prevede cã, judecãtorul va respinge motivat cererea de depunere la dosar a
înscrisului, în întregime sau în parte (subl. ns.), când: 1. conþinutul înscrisului se referã la
chestiuni strict personale privind demnitatea sau viaþa privatã a unei persoane; 2. depunerea
înscrisului ar încãlca îndatorirea legalã de pãstrare a secretului; 3. depunerea înscrisului ar
atrage urmãrirea penalã a pãrþii, a soþului sau a unei rude ori afin pânã la gradul al treilea
inclusiv.

15 Potrivit art. 152 alin. (1) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici ºi a activitãþii
notariale, pentru efectuarea traducerii, dacã aceasta nu este fãcutã de notarul public autorizat
în acest scop, traducãtorul atestat potrivit legii, care a întocmit traducerea, va semna formula
de certificare a acesteia, iar notarul va legaliza semnãtura traducãtorului. Legalizarea
semnãturii traducãtorului se poate face ºi dupã specimenul de semnãturã depus la biroul
notarului public.

16 În condiþiile art. 6 din Ordinul nr. 1.054/C din 27 iulie 2005 privind aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea ºi plata
interpreþilor ºi traducãtorilor folosiþi de Consiliul Superior al Magistraturii, de
Ministerul Justiþiei, Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, Parchetul
Naþional Anticorupþie, de organele de urmãrire penalã, de instanþele judecãtoreºti,
de birourile notarilor publici, de avocaþi ºi de executori judecãtoreºti, direcþia de
specialitate din cadrul Ministerului Justiþiei întocmeºte listele cu interpreþii ºi traducãtorii
autorizaþi, precum ºi cu cei prevãzuþi la art. 61 alin. (4) din lege, pe care le comunicã
Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, Parchetului Naþional Anticorupþie ºi curþilor de
apel [alin. (1)]. Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie va comunica listele
cu interpreþii ºi traducãtorii autorizaþi parchetelor din subordine [alin. (2)]. Curþile de apel
vor transmite pe suport hârtie sau în format electronic aceste liste tribunalelor ºi
judecãtoriilor din circumscripþiile lor [alin. (3)]. Listele se comunicã, de asemenea,
Ministerului Administraþiei ºi Internelor, Uniunii Naþionale a Notarilor Publici, Uniunii
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