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Prefaţă
Publicarea celei de-a treia ediţii a lucrării de faţă confirmă
valoarea ştiinţifică şi practică a acesteia, care de la început a reprezentat o investigaţie aprofundată, utilă şi aproape exhaustivă a uneia
dintre instituţiile procedurale de amplă incidenţă în procesul civil.
Actuala ediţie aduce o serie de noutăţi, autorul cercetând opiniile
doctrinare apărute după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură
civilă. De asemenea, este analizată jurisprudenţa de „pioneriat” în
ceea ce priveşte interpetarea şi aplicarea instituţiei excepţiilor procesuale din noul Cod de procedură civilă de către instanţele judecătoreşti.
Noua ediţie survine după republicarea noului Cod de procedură
civilă şi este bine-venită, întrucât ea cuprinde şi modificările intervenite
ca urmare a declarării ca neconstituţionale a unor articole din Cod,
precum şi noile acte normative publicate după intrarea în vigoare a
Codului, cum ar fi Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe;
O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul
de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, O.U.G.
nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, Legea nr. 2/2013 privind
unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, noua Lege a
insolvenţei nr. 85/2014 etc.
Frecvenţa aplicării instituţiei excepţiilor procesuale în practica
judiciară reprezintă şi motivul care l-a determinat pe autor, avocat de
profesie, să opteze pentru o atare tematică, ce a constituit iniţial teza
sa de doctorat.
Investigaţia realizată de autor are un caracter monografic şi se
întemeiază pe cea mai semnificativă doctrină internă, dar şi străină,
cea franceză fiind predominantă. Din această perspectivă, remarcăm
şi analiza amplă a instituţiei finelor de neprimire din dreptul francez şi a
posibilităţii şi utilităţii aplicării ei în dreptul procesual intern.
Autorul nu s-a limitat la o abordare sumară a reglementărilor
noului Cod de procedură civilă în raport cu vechiul Cod, care a avut
parte de o bogata analiză doctrinară, ci a căutat să identifice şi să
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exprime opinii care pot jalona şi direcţiile de interpretare în viitor a
legislaţiei noastre procesuale. O atare abordare reflectă o viziune
amplă a autorului asupra excepţiilor procesuale şi conferă monografiei
un accentuat caracter contributiv.
Lucrarea beneficiază de o bună redactare, fiind scrisă într-un
limbaj foarte clar, destinat, deopotrivă, practicienilor şi celor interesaţi
de analiza doctrinară a excepţiilor procesuale. Referirile la jurisprudenţa incidentă în materie au constituit o prioritate pentru autor, care a
căutat pe cât posibil să ofere soluţii din practica instanţelor asupra
problemelor de drept identificate ca fiind controversate încă.
Remarcăm, de asemenea, spaţiul amplu acordat incidentelor
procesuale, care, deşi prezintă trăsături comune cu excepţiile
procesuale, nu se confundă şi nu au acelaşi regim juridic (excepţia de
nulitate din dreptul material, excepţia de nelegalitate a unui act administrativ, excepţia de neconstituţionalitate, excepţia trimiterii preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, contestaţia privind tergiversarea procesului).
O distincţie foarte clară este realizată, în lucrare, între excepţiile
de fond şi apărările de fond din dreptul material, care, deşi poartă
denumirea de excepţii, nu se încadrează în instituţia excepţiilor
procesuale. Notăm şi includerea de către autor a abuzului de drept în
categoria excepţiilor procesuale de fond, îndeosebi în cazul în care
acesta vizează exercitarea cu rea-credinţă chiar a dreptului la acţiune.
Autoritatea de lucru judecat este foarte amplu tratată şi în raport
cu modificările esenţiale pe care le-a adus noul Cod de procedură
civilă. Odată cu dispariţia noţiunii de „hotărâre irevocabilă” s-a legiferat
şi autoritatea de lucru judecat provizorie, aspecte analizate pe larg în
cuprinsul lucrării. Prescripţia dreptului la acţiune şi prescripţia dreptului
de a obţine executarea silită sunt cercetate prin comparaţie cu instituţia decăderii. Foarte interesantă este şi corelaţia pe care o face
autorul între decăderea din dreptul civil material şi decăderea din
dreptul procesual.
În considerarea celor de mai sus, apreciem că lucrarea de faţă
reprezintă un demers ştiinţific valoros şi contributiv, ce se remarcă prin
abordări curajoase şi inedite. Opiniile exprimate sunt bazate pe argumente consistente şi convingătoare, fiind în măsură să ajute practicienii în documentarea lor practică, precum şi cercetările ştiinţifice de
specialitate.
Prof. univ. dr. Ioan Leş
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I. Generalităţi asupra excepţiilor procesuale
1. Preliminarii
Vechiul Cod de procedură civilă român, intrat în vigoare la 1
decembrie 1865, a ajuns în anul 2013 la momentul final al aplicării
sale, după o perioadă de aproape 150 ani de existenţă. Realităţile
sociale şi evoluţia istorică şi-au pus amprenta asupra „codicelui”
nostru, cum era denumit la începuturile existenţei sale, care a ajuns să
nu mai fie în concordanţă cu nevoile societăţii actuale. O serie de
instituţii juridice trebuiau armonizate pentru a face faţă cerinţelor
comunitare, odată cu aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană.
Totodată, intrarea în vigoare a noului Cod civil1 a determinat adoptarea
corelativă a unui nou Cod de procedură civilă2, prin care să poată fi
puse în practică instituţiile de drept material în forma nouă a Codului
civil. Toate aceste schimbări nu au putut fi implementate prin simple
modificări ale Codului de procedură civilă, ci a rezultat necesitatea
adoptării unui întreg nou Cod de procedură civilă.
Unul dintre cele mai importante principii ce trebuiau urmărite de
legiuitor prin adoptarea noului Cod de procedură civilă era respectarea
dreptului la soluţionarea procesului într-un termen rezonabil prin simplificarea unor proceduri judiciare şi introducerea unor noi instrumente
legale, mai eficiente. Vechea procedură civilă a atras numeroase critici
ale Comisiei Europene, cele mai vehemente fiind legate de durata mult
prea mare a procedurilor judiciare şi lipsa unei stabilităţi şi unităţi
jurisprudenţiale. Raportul Comisiei Europene pe Justiţie3 din iulie 2011
1
Noul Cod civil a fost publicat prin Legea nr. 287/2009, intrând în vigoare la
data de 1 octombrie 2011, conform Legii nr. 71/2011 de punere în aplicare a
Codului civil, publicată în M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011.
2
Noul Cod de procedură civilă a fost publicat prin Legea nr. 134/2010 în
M. Of. nr. 485 din 15 iulie 2010, fiind modificat şi completat prin Legea nr. 76/2012
de punere în aplicare, publicată în M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012.
3
Raportul pe Justiţie este realizat în cadrul Mecanismului de Cooperare şi
Verificare implementat în 2007, odată cu aderarea României şi Bulgariei la Uniunea
Europeană, pentru a combate problemele legate de sistemul judiciar. Raportul la
care ne referim a fost dat publicităţii la Bruxelles în 20 iulie 2011.
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a remarcat progresele făcute de ţara noastră în special prin adoptarea
noului Cod de procedură civilă şi a noului Cod de procedură penală.
Prin aceste noi acte normative se speră că se va aduce o îmbunătăţire
a procedurilor judiciare, reprezentând o evoluţie a sistemului judiciar.
Prin lucrarea de faţă ne-am propus a analiza instituţia excepţiilor
procesuale din perspectiva noului Cod de procedură civilă, semnalând
diferenţele faţă de vechea reglementare şi încercând a da o interpretare elementelor de noutate aduse de legiuitor.
Publicaţia se află la cea de-a doua ediţie, aducând, faţă de prima
apariţie, alături de modificările legislative inerente, şi completări semnificative ca urmare a analizei practicii conturate de la intrarea în vigoare
a noului Cod de procedură civilă sau a opiniilor doctrinare exprimate în
publicaţiile de specialitate.

2. Excepţiile procesuale, un mijloc pentru soluţionarea
cu celeritate a procesului civil
Una dintre garanţiile soluţionării unui proces cu celeritate o constituie reglementarea şi aplicarea în mod judicios şi operativ a mijloacelor
de apărare ale părţilor. Prin apărare se înţelege procedeele care
permit uneia dintre părţi să se împotrivească atacului părţii potrivnice.
Apărările aparţin atât reclamantului, cât şi pârâtului şi constau în
apărări de fond şi excepţii procesuale.
Excepţiile procesuale reprezintă mijloacele de apărare prin care,
de regulă, pârâtul urmăreşte, fără a nega existenţa dreptului subiectiv,
întârzierea judecăţii sau respingerea acţiunii ca inadmisibilă1. Prin
intermediul excepţiilor procesuale se supune judecăţii o chestiune
prealabilă dezbaterii fondului cauzei, iar „terenul” luptei judiciare se
transferă în sfera procedurală2. Prin intermediul instituţiei „excepţiilor”,
procesul se poate finaliza mult mai repede, întrucât, prin admiterea
unei excepţii invocate, judecătorul pronunţă o hotărâre de cele mai
multe ori fără a cerceta „fondul” litigios, deci fără a mai fi nevoie de
prelungirea judecăţii pentru administrarea probatoriului. Evident că
dezînvestirea imediată a instanţei are loc doar în cazul în care nu
există şi alte capete de cerere sau alţi participanţi la judecată, nevizaţi
1
M.N. Costin, I. Leş, M.S. Minea, D. Radu, Dicţionar de drept procesual civil,
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 60.
2
I. Leş, Tratat de drept procesual civil, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2008, p. 462.
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În vechiul Cod de procedură civilă nu exista o secţiune specială
destinată tuturor excepţiilor procesuale, reglementarea lor făcându-se
atât în capitolul privind judecata, în cadrul Secţiunii I dedicate înfăţişărilor şi dezbaterilor (art. 136-137 C. pr. civ. 1865), cât şi în cadrul
Secţiunii a II-a, denumită „Excepţiile de procedură şi excepţia puterii de
lucru judecat” (art. 158-166 C. pr. civ. 1865). De asemenea, excepţii
procesuale rezultau şi din alte instituţii ale Codului, cum ar fi art. 109
C. pr. civ. 1865 (prematuritatea sau lipsa procedurii prealabile), art. 105
C. pr. civ. 1865 (excepţia de nulitate a actelor de procedură), art. 103
C. pr. civ. 1865 (excepţia tardivităţii) etc.
În noul Cod de procedură civilă, legiuitorul a înţeles importanţa
excepţiilor procesuale şi le-a dedicat, în Capitolul II, Subsecţiunea
a 2-a din cadrul Secţiunii a 2-a privind cercetarea procesului. Pentru
prima dată s-a reglementat definiţia oficială a excepţiilor procesuale,
art. 245 NCPC arătând că excepţia procesuală este mijlocul prin care,
în condiţiile legii, partea interesată, procurorul sau instanţa invocă, fără
să pună în discuţie fondul dreptului, neregularităţi procedurale privitoare la compunerea completului sau constituirea instanţei, competenţa instanţei ori la procedura de judecată sau lipsuri referitoare la
dreptul la acţiune urmărind, după caz, declinarea competenţei, amânarea judecăţii, refacerea unor acte ori anularea, respingerea sau
perimarea cererii. Această definiţie a fost propusă cu mult timp înainte
de către doctrină1, fiind însă pentru prima dată oficializată de legiuitor,
cu mici modificări.
Cu această ocazie, s-a tranşat în mod definitiv şi un alt subiect
intens disputat în lucrările de specialitate, privind denumirea corectă a
noţiunii excepţiilor. Unii autori2 denumeau în general excepţiile ca
„excepţii de procedură”, ce se clasificau în excepţii de procedură
propriu-zise şi excepţii de fond. Alţi autori3 denumeau în general
excepţiile ca „excepţii procesuale”, ce se clasifică în excepţii de procedură şi excepţii de fond. În fine, a existat şi cea de-a treia modalitate
propusă4, de a denumi excepţiile în general ca „excepţii procedurale”, ce se clasifică în excepţii de procedură propriu-zise şi excepţii
1
V.M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. II,
Ed. Naţional, Bucureşti, 1997, p. 116.
2
Al. Bacaci, Excepţiile de procedură în procesul civil, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,
1983, p. 16.
3
V.M. Ciobanu, Tratat…, op. cit., vol. II, 1997, p. 115.
4
I. Leş, Tratat…, op. cit., 2008, p. 461.

