
 Cuprins | 5 

 

Cuprins 

Abrevieri  ........................................................................................... 13 
Prefaţă  ............................................................................................. 15 

I. Generalităţi asupra excepţiilor procesuale  .............................. 17 
1. Preliminarii ................................................................................ 17 
2. Excepţiile procesuale, un mijloc pentru soluţionarea cu 

celeritate a procesului civil ........................................................ 18 
3. Excepţiile procesuale – reglementarea noţiunii, natura 

juridică, clasificarea excepţiilor şi delimitarea de apărările 
de fond ...................................................................................... 19 
3.1. Reglementarea noţiunii de „excepţie procesuală” ............. 19 
3.2. Natura juridică a excepţiilor procesuale ............................ 21 
3.3. Clasificarea excepţiilor procesuale .................................... 25 
3.4. Delimitarea excepţiilor procesuale de apărările  

de fond .............................................................................. 31 
3.4.1. Deosebiri de ordin general între excepţiile 

procesuale şi apărările de fond ................................... 31 
3.4.2. Excepţiile procesuale şi excepţiile de drept 

material ........................................................................ 35 
4. Procedura de soluţionare a excepţiilor ..................................... 39 

4.1.  Modalitatea de invocare şi soluţionare în faţa 
instanţei de fond ................................................................ 39 

4.2. Modalitatea de invocare şi soluţionare a excepţiilor 
procesuale în căile de atac ............................................... 47 

4.3. Posibilitatea unirii excepţiei cu administrarea 
probelor sau cu fondul cauzei ........................................... 49 

4.4. Ordinea de soluţionare a excepţiilor procesuale ............... 51 

II. Incidente procesuale care afectează cercetarea în fond 
a acţiunii civile  .......................................................................... 64 

1. Inadmisibilităţile şi finele de neprimire ...................................... 65 
1.1. Noţiunea de „inadmisibilitate” ............................................ 65 
1.2. Noţiunea de „fine de neprimire” în dreptul francez ............ 67 



6 | Excepţ i i le procesuale în noul Cod de procedură  civi lă   

1.3.  Sunt lipsurile cererii de chemare în judecată, 
sesizate în cadrul procedurii de verificare şi 
regularizare a cererii, un fine de neprimire? ..................... 71 

1.4. Inadmisibilitatea ca excepţie procesuală distinctă ............. 74 
2. Excepţia de nulitate a unui act juridic de drept material ........... 78 

2.1. Cine poate invoca excepţia de nulitate .............................. 79 
2.2. Natura juridică a excepţiei de nulitate................................ 80 
2.3. Obiectul excepţiei de nulitate ............................................. 81 
2.4. Termenul de invocare şi prescripţia ................................... 81 
2.5. Soluţia asupra excepţiei de nulitate şi efectele 

acesteia ............................................................................. 84 
3. Excepţia de nelegalitate ........................................................... 86 

3.1.  Natura juridică a excepţiei de nelegalitate şi 
compararea cu alte incidente procesuale ......................... 87 

3.2. Obiectul excepţiei de nelegalitate ...................................... 89 
3.3. Procedura de judecată a excepţiei de nelegalitate ............ 93 

4. Excepţia de neconstituţionalitate .............................................. 95 
4.1. Condiţii de admisibilitate a excepţiei de 

neconstituţionalitate ........................................................... 97 
4.2.  Procedura de soluţionare a excepţiei de 

neconstituţionalitate ......................................................... 101 
5. Cererea de trimitere preliminară la Curtea de Justiţie a 

Uniunii Europene .................................................................... 104 
5.1. Generalităţi ...................................................................... 104 
5.2. Procedura trimiterii preliminare ........................................ 107 

6. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea 
pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept ........................................................... 113 

7. Contestaţia privind tergiversarea procesului .......................... 117 
7.1.  Motivele pentru care se poate formula contestaţie ......... 117 
7.2.  Măsurile pe care le poate lua instanţa ............................ 119 
7.3.  Criterii de determinare a încălcării dreptului la 

soluţionarea procesului într-un termen optim şi 
previzibil .......................................................................... 120 

III. Excepţiile privind condiţiile de exercitare a acţiunii 
civile  ......................................................................................... 123 

1. Acţiunea civilă ......................................................................... 123 
1.1. Conceptul de „acţiune civilă” ........................................... 123 



 Cuprins | 7 

1.2.  Concepţia modernă: dreptul la acţiune este distinct 
de dreptul subiectiv material (substanţial) ....................... 125 

1.3.  Unicitatea dreptului la acţiune sau dualitatea sa. 
Dreptul la acţiune în sens material şi dreptul la 
acţiune în sens procesual ............................................... 127 

1.4. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile ............................ 131 
2. Excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă ................. 132 

2.1.  Capacitatea procesuală de folosinţă a persoanelor 
fizice ................................................................................ 133 

2.2.  Capacitatea procesuală de folosinţă a persoanelor 
juridice ............................................................................. 135 

2.3. Excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă .......... 139 
3. Excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu ................. 140 

3.1. Capacitatea procesuală de exerciţiu a persoanelor 
fizice ................................................................................ 141 

3.2.  Capacitatea procesuală de exerciţiu a persoanelor 
juridice ............................................................................. 142 

3.3. Excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu .......... 144 
4. Excepţia lipsei calităţii procesuale .......................................... 146 

4.1. Legitimarea procesuală ................................................... 146 
4.2. Legitimarea procesuală extraordinară ............................. 148 

4.2.1. Legitimarea procesuală a unor organizaţii şi 
autorităţi publice ........................................................ 148 

4.2.2. Legitimarea procesuală în acţiunile colective ........... 151 
4.2.3. Legitimarea procesuală în unele situaţii speciale 

prevăzute de noul Cod civil ....................................... 153 
4.3.  Legitimarea procesuală în unele cazuri ce au 

generat controverse ........................................................ 155 
4.3.1. Legitimarea procesuală a statului ............................. 155 
4.3.2. Legitimarea procesuală a executorilor 

judecătoreşti şi a Oficiului pentru Cadastru  
şi Publicitate Imobiliară .............................................. 160 

4.3.3. Legitimarea procesuală a unităţilor 
administrativ-teritoriale .............................................. 161 

4.4. Transmisiunea calităţii procesuale .................................. 166 
4.4.1. Transmisiunea legală a calităţii procesuale .............. 166 
4.4.2. Transmisiunea convenţională a calităţii 

procesuale ................................................................. 168 
4.5.  Condiţii de invocare şi soluţionare a excepţiei lipsei 

calităţii procesuale ........................................................... 172 



8 | Excepţ i i le procesuale în noul Cod de procedură  civi lă   

5. Excepţia lipsei de interes ........................................................ 173 
5.1. Condiţiile interesului......................................................... 173 

6. Excepţii legate de formularea unei pretenţii sau afirmarea 
unui drept ................................................................................ 178 
6.1. Excepţia prematurităţii acţiunii ......................................... 180 
6.2. Distincţia dintre excepţia de prematuritate şi excepţia 

neîndeplinirii procedurii prealabile ................................... 184 
6.3. Excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile .................... 186 

6.3.1. Procedura medierii în noul Cod de procedură 
civilă ........................................................................... 190 

6.4.   Excepţia exercitării cu rea-credinţă a dreptului la 
acţiune. Excepţia abuzului de drept ................................ 192 

IV. Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune  ............................ 201 
1. Consideraţii generale .............................................................. 201 
2. Dreptul la acţiune – drept autonom sau element al 

dreptului subiectiv civil? .......................................................... 202 
3. Natura juridică a prescripţiei dreptului la acţiune .................... 204 
4. Termenele de prescripţie extinctivă. Modalitate de calcul ...... 208 
5. Suspendarea şi întreruperea termenelor de prescripţie ......... 214 

5.1. Suspendarea termenului de prescripţie ........................... 215 
5.2. Întreruperea termenului de prescripţie extinctivă ............ 219 

6. Regimul juridic al excepţiei prescripţiei dreptului la 
acţiune ..................................................................................... 226 
6.1.  Caracterul juridic al excepţiei prescripţiei dreptului la 

acţiune ............................................................................. 226 
6.2. Persoanele care pot invoca excepţia prescripţiei 

dreptului la acţiune .......................................................... 227 
6.3. Termenul până la care se invocă excepţia 

prescripţiei şi actul procedural prin care se invocă ......... 228 
6.4. Efectele excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune ........... 229 
6.5.  Regimul juridic al prescripţiilor începute anterior intrării 

în vigoare a noului Cod civil .............................................. 231 
6.5.1. Obligaţia şi posibilitatea instanţei de a invoca din 

oficiu excepţia prescripţiei extinctive şi 
posibilitatea părţii de a invoca aceeaşi excepţie 
în orice stadiu procesual ............................................ 231 

6.5.2. Aplicarea unor cazuri de suspendare şi 
întrerupere a termenului de prescripţie din noul 
Cod civil şi a prescripţiilor începute înainte de 1 
octombrie 2011 .......................................................... 231 



 Cuprins | 9 

V. Excepţia prescripţiei dreptului de a obţine executarea 
silită  .......................................................................................... 234 

1. Natura juridică a prescripţiei dreptului de a obţine 
executarea silită ...................................................................... 234 

2. Regimul juridic al prescripţiei dreptului de a obţine 
executarea silită ...................................................................... 236 
2.1.  Termenele de prescripţie a dreptului de a obţine 

executarea silită .............................................................. 236 
2.2.  Dreptul de a obţine executarea silită şi începerea 

cursului prescripţiei .......................................................... 237 
2.3.  Suspendarea termenului de prescripţie a dreptului 

de a obţine executarea silită ........................................... 241 
2.4.  Întreruperea termenului de prescripţie a dreptului de 

a obţine executarea silită ................................................ 244 
3. Excepţia prescripţiei dreptului de a obţine executarea 

silită ......................................................................................... 249 
3.1. Invocarea prescripţiei de către sau în faţa organului 

de executare .................................................................... 249 
3.2. Invocarea prescripţiei pe calea acţiunii în constatare ...... 251 
3.3. Imposibilitatea invocării din oficiu a prescripţiei de către 

instanţa de executare cu ocazia încuviinţării executării 
silite  ................................................................................. 254  

3.4.  Invocarea excepţiei prescripţiei în cadrul contestaţiei 
la executare ..................................................................... 255 

VI. Autoritatea de lucru judecat  .................................................. 265 
1. Noţiune, natura juridică ........................................................... 265 
2. „Autoritate de lucru judecat” şi „putere de lucru judecat” ........ 267 
3. Hotărâri care au autoritate de lucru judecat ........................... 271 

3.1.  Autoritatea de lucru judecat a hotărârilor instanţelor 
române ............................................................................ 271 

3.2.  Autoritatea de lucru judecat a hotărârilor instanţelor 
străine .............................................................................. 284 

3.3. Autoritatea de lucru judecat a hotărârilor arbitrale .......... 289 
3.4. Autoritatea de lucru judecat a hotărârilor altor organe 

jurisdicţionale ................................................................... 291 
4. Partea din hotărâre care beneficiază de autoritate de 

lucru judecat ............................................................................ 294 
5. Autoritatea de lucru judecat în cadrul aceluiaşi litigiu ............. 299 
6. Efectele autorităţii de lucru judecat ......................................... 308 

6.1. Efectul pozitiv ................................................................... 309 



10 | Excepţ i i le procesuale în noul Cod de procedură  civi lă   

6.2. Efectul negativ ................................................................. 315 
6.2.1. Identitatea de obiect ................................................. 315 
6.2.2. Identitatea de cauză ................................................. 317 
6.2.3. Identitatea de părţi în aceeaşi calitate ...................... 321 

7. Autoritatea de lucru judecat şi forţa executorie a hotărârii ..... 324 
8. Excepţia autorităţii de lucru judecat ........................................ 326 
9. Delimitarea autorităţii de lucru judecat de litispendenţă ......... 327 

VII. Excepţia de litispendenţă  ..................................................... 330 
1. Litispendenţa internă .............................................................. 331 

1.1. Excepţia de litispendenţă ................................................. 332 
2. Litispendenţa internaţională .................................................... 342 

VIII. Excepţia de conexitate  ........................................................ 351 
1. Conexitatea internă ................................................................. 352 

1.1. Condiţiile conexităţii ......................................................... 352 
1.2. Excepţia de conexitate. Caracteristici, modalitate  

de invocare şi soluţionare ............................................... 357 
2. Conexitatea internaţională ...................................................... 364 

IX. Excepţiile de necompetenţă  .................................................. 368 
1. Excepţia de necompetenţă generală a instanţelor 

judecătoreşti ............................................................................ 370 
1.1. Competenţa naţională a instanţelor române ................... 370 
1.2.  Competenţa generală internaţională a instanţelor 

române ............................................................................. 371 
1.3. Excepţia de arbitraj .......................................................... 376 

2. Excepţiile de necompetenţă jurisdicţională ............................ 384 
2.1.  Excepţia de necompetenţă de specializare 

(funcţională) a secţiilor sau completelor de judecată ...... 386 
2.2. Excepţia de necompetenţă materială (ratione 

materiae)  ........................................................................ 387 
2.3. Excepţia de necompetenţă teritorială absolută ............... 396 
2.4. Excepţia de necompetenţă teritorială relativă ................. 399 

3. Prorogarea convenţională a competenţei relative .................. 401 
4. Procedura de judecată a excepţiilor de necompetenţă .......... 403 
5. Procedura verificării din oficiu a competenţei în faza de 

regularizare a cererii de chemare în judecată ........................ 406 

X. Excepţia depăşirii atribuţiilor puterii judecătoreşti  
în raport cu excepţia de necompetenţă  ................................ 409 



 Cuprins | 11 

XI. Excepţia greşitei compuneri sau constituiri a instanţei 
de judecată  .............................................................................. 415 

1. Greşita compunere a instanţei ................................................ 416 
2. Greşita constituire a instanţei ................................................. 422 

XII. Excepţia de incompatibilitate  ............................................... 425 
1. Incompatibilităţi generale ........................................................ 425 
2. Incompatibilităţi speciale ......................................................... 426 
3. Excepţia de incompatibilitate .................................................. 434 

XIII. Excepţia de perimarare  ........................................................ 437 
1. Noţiunea şi natura juridică a perimării .................................... 437 
2. Condiţiile perimării .................................................................. 439 
3. Excepţia perimării ................................................................... 445 
4. Perimarea instanţei ................................................................. 450 
5. Perimarea executării silite ...................................................... 452 

XIV. Nulitatea actelor de procedură  ........................................... 456 
1. Consideraţii generale asupra nulităţii actelor de 

procedură ................................................................................ 456 
2. Clasificarea nulităţilor în dreptul procesual civil ...................... 459 
3. Teoria actelor de procedură inexistente ................................. 468 
4. Condiţiile de existenţă a nulităţii actelor de procedură ........... 471 
5. Excepţia de nulitate a actelor de procedură ........................... 481 

5.1. Invocarea nulităţii pe cale de excepţie............................. 481 
5.2.  Modalitatea de soluţionare a excepţiilor de nulitate  

şi efectele admiterii acestora ........................................... 488 
6. Principalele excepţii de nulitate a actelor de procedură ......... 492 

6.1. Excepţia de nulitate a cererii de chemare în judecată ..... 492 
6.2. Excepţia de nulitate a cererii de apel ............................... 497 
6.3. Excepţia de nulitate a cererii de recurs ........................... 499 
6.4.  Excepţia de nulitate a procedurii de citare sau de 

comunicare a actelor procedurale ................................... 502 
7. Procedura anulării cererii de chemare în judecată în faza 

de regularizare prevăzută de art. 200 NCPC .......................... 510 
7.1. Natura juridică a măsurii .................................................. 510 
7.2. Aprecierea motivelor de nulitate ...................................... 511 

XV. Excepţii privind nerespectarea termenelor de drept 
material sau procesual  ........................................................ 516 

1. Excepţia tardivităţii acţiunii ..................................................... 518 


